
Projekt IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb 
v Libereckém kraji

Záměr realizovat projekt IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě 
sociálních služeb v Libereckém kraji odsouhlasila Rada kraje dne 7. 10. 2008 Usnesením č. 
1211/08/RK a  Zastupitelstvo Libereckého kraje dne 30. 9. 2008 Usnesením č. 312/08/ZK.

Dne 14. 8. 2008 schválilo Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) 
projektovou žádost o finanční podporu z OP LZZ na individuální projekt.

V návaznosti na toto schválení vydalo MPSV dne 25. 9. 2009 Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
č.: OPLZZ-ZS22-20/2009.
Dotace se poskytuje v maximální celkové výši 32 011 419,- Kč.
Projekt bude financován 85 % Evropským sociálním fondem v ČR, 15 % státním rozpočtem 
ČR.

Termín realizace projektu: 2009 - 2011

Stručný obsah projektu

Celkovým cílem projektu je další podpora sociálního začleňování vyloučených osob a osob 
ohrožených sociálním vyloučením v Libereckém kraji, včetně odstraňování bariér v jejich 
přístupu ke vzdělávání a k zaměstnávání, cestou zajištění a zvyšování dostupnosti, kvality a 
kontroly sociálních služeb.

Aktivity projektu mají přímou vazbu na specifikované cíle uvedené prioritní osy a jsou 
rozděleny do dvou oblastí podpory, kterými budou naplňovat cíle projektu:

1. Oblast podpory při střednědobém plánování sítě sociálních služeb v Libereckém kraji, 
včetně podpory partnerství na místní a regionální úrovni.

2. Oblast podpory poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb prostřednictvím 
vzdělávání pracovníků.

Výsledkem jejich realizace bude:

 fungující koordinační struktura pro plánování a rozvoj sítě sociálních služeb 

v Libereckém kraji na všech úrovních, kde dílčí výstupy plánovacích procesů jsou 

postaveny na základech metod komunitního plánování

 jednotná struktura zpracování komunitních plánů, která usnadní proces monitoringu a 

aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje (dále jen 

„SPRSS LK“) a tvorba Krajské metodické příručky



 vznik datového centra sociálních služeb - k dispozici bude soubor ověřených dat a 

informací pro tvorbu a aktualizaci SPRSS LK

 vytvoření Katalogu sociálních služeb v Libereckém kraji, GIS mapy

 vytvořen systém dalšího vzdělávání pracovníků poskytovatelů a zadavatelů sociálních 

služeb.

V rámci projektu se budou konat dvě konference (úvodní a závěrečná) a veletrh poskytovatelů 
sociálních služeb.




