
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

VÝZVA NA 
PODPORU 
SOCIÁLNÍ 
PRÁCE  

Administraci žádostí zajišťuje oddělení 

projektů sociálního začleňování II. 

 

Oddělení koncepce sociální práce a 

vzdělávání nabízí zájemcům o podání 

žádosti konzultaci projektového 

záměru z věcného hlediska.  

V případě zájmu, prosím, kontaktujte 

Mgr. Petru Nebeskou 

(petra.nebeska@mpsv.cz) a 

Mgr. Michaelu Límovou 

(michaela.limova@mpsv.cz). 

 



 

 

 

Výzva na podporu sociální práce 
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus výzvu 

k předkládání žádostí o podporu č. 03_22_009 s názvem Podpora sociální práce.  

 

Hlavní prioritou této nové výzvy je personální posílení výkonu sociální práce na obcích typů I., II. 

a III., dále na krajích. Důraz je kladen na zvýšení profesionálního výkonu sociální práce jak 

u nových, tak stávajících sociálních pracovníků. 

 

Na výzvu je vyčleněno 300 mil. Kč a oprávněnými žadateli, kteří mohou předkládat žádosti o podporu, 

jsou obce, kraje a dobrovolné svazky obcí na celém území České republiky. Výzva běží 

od 19. 7. 2022 a zájemci budou moci registrovat své žádosti do 21. 04. 2023. Maximální délka, na kterou 

je žadatel oprávněn projekt naplánovat, je 36 měsíců. 

 

Žádost o podporu z OPZ+ se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP21+. Přístup do 

elektronických formulářů žádostí o podporu je k nalezení na adrese https://iskp21.mssf.cz. 

 

Co se týče podporovaných aktivit, výzva umožňuje obcím I. typu vytvořit a financovat osobní náklady 

na nové pracovní pozice pro sociální pracovníky či case managery (s možností sdílení úvazku pro více 

obcí I. typu) a obcím II. a III. typu vytvořit nové pracovní pozice garanta sociální práce, vytvořit nové 

pracovní pozice nebo podpořit rozšíření/navýšení úvazku case managera a vytvořit nové pozice 

sociálního pracovníka nad rámec minimálního/maximálního rozsahu úvazků.  

 

V rámci aktivity posílení výkonu sociální práce na krajích výzva umožňuje vytvoření nové pracovní 

pozice garanta sociální práce (v rámci opory obce I. typu), vytvoření nové pracovní pozice nebo podporu 

rozšířeného/navýšeného úvazku case managera a v neposlední řadě vytvoření nové pozice sociálního 

pracovníka nad rámec minimálního/maximálního rozsahu úvazků. 

 

Kromě toho bude možné v této výzvě použít finanční prostředky také na vzdělávací aktivity pro 

pracovníky na nově vzniklých pozicích, pracovníky s rozšířenými úvazky i stávající pracovníky. Může se 

jednat například o profesní (odborné) vzdělávání sociálních pracovníků dle § 111 zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách, vzdělávací kurzy, proškolení či výcviky nebo supervize pro sociální 

pracovníky. Dále bude možné podpořit organizaci a účast na pracovních odborných setkání na 

úrovni správního území a na krajské úrovni za účelem sdílení dobré praxe napříč Českou republikou, 

navazování kontaktů a poskytování metodické podpory. 

 

Detailní informace k podporovaným aktivitám a cílovým skupinám mohou zájemci nalézt 

v Příloze č. 1 Výzvy s názvem Popis podporovaných aktivit (doplnění bodu 4.1 výzvy). Výzva včetně 

všech příloh je zveřejněna na stránkách www.esfcr.cz na záložce Přehled výzev zde: 

 

https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/podpora-

socialni-prace?inheritRedirect=false  

 
Projekty podpořené v této výzvě budou aplikovat 40% paušální sazbu. Pravidla týkající se využití 

paušální sazby jsou k dispozici ve Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ+ zde:  

 

https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz-plus/-/dokument/18068507. 
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