
 

 

 

LIDSKÉ ZDROJE 
 

 

Cíl:  LZ 3 Rozvinutá sociální síť a kvalitní péče o seniory 

Cílem je kvalitní sociální síť umožňující pomoc potřebným. 

V rámci cíle je kladen důraz na spokojené stáří obyvatel regionu, zajištění péče, 

která umožňuje co nejvíce samostatný život seniora a v případě potřeby pak 

kvalitní odborné péče. V rámci cíle je podporováno „aktivní“ stáří, včetně 

vzdělávání seniorů a využití jejich volného času a vědomostního potenciálu pro 

rozvoj komunity. 

Cíl podporuje infrastrukturu v oblasti sociální péče stejně jako doprovodné 

zázemí – vybavení, pomůcky, mobiliář.  

Cílem je poskytování kvalitních a odborných sociálních služeb zahrnující 

poradenské služby a také dobrovolnické služby. 

 

Opatření:  LZ 3.1 Moderní sociální infrastruktura 

Opatření je zaměřeno na rekonstrukce či budování sociálních objektů, a to jak 

budov, tak venkovních ploch. Zahrnuje stavební výdaje na obnovu 

(rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení) budov, ploch včetně 

rozvodů, elektroinstalace, vytápění a sociálního zařízení. Součástí jsou také 

stavební výdaje na vnitřní i venkovní vybavení (mobiliář), hardware a software 

pro zvyšování kvality života a trávení volného času sociálně slabých či sociálně 

vyloučených osob.  

Opatření:  LZ 3.2 Kvalitní sociální služby 

Opatření zajišťující poskytování kvalitních sociálních služeb pro osoby potřebné  

 

Opatření: LZ 3.3.  Aktivní stáří 

Opatření zahrnuje volnočasové aktivity seniorů, projekty aktivizující seniory – 

např. univerzita třetího věku. Aktivity zaměřené na vzdělávání seniorů 

 

Opatření: LZ 3.4.  Komunitní centra a odborné poradenské služby 

Opatření zahrnuje zakládání komunitních/poradenských center. Instituce, které 

poskytují primární pomoc v nouzi sociálně potřebným. 

 



 

 

 

Opatření: LZ 3.5. Dobrovolnictví 

Činnosti spojené s poskytováním dobrovolnické práce ve prospěch sociálních 

služeb. Opatření je zaměřeno na budování sítě dobrovolníků a zajištění 

podmínek pro jejich činnost, vč. jejich vzdělávání. 

 

 

Aktivita: LZ 3.1.1  Rekonstrukce sociálních objektů 

Aktivity zahrnují rekonstrukce budov sociálních zařízení, včetně objektů, které 

jsou využívány pro trávení volného času sociálně potřebných, sociálně slabých, 

sociálně vyloučených či seniorů. 

 

 

Aktivita: LZ 3.1.2  Budování sociálních objektů 

Aktivity zahrnují budování, výstavbu sociálních objektů a doplnění stávajícího 

vybavení o nové prvky – např. zahrady, hřiště, další zázemí pro volnočasovou či 

vzdělávací/ výchovnou činnost 

 

Aktivita: LZ 3.1.3  Vybavení sociálních objektů 

Aktivity zahrnují pořízení a doplnění stávajícího zázemí o nové vybavení/ o nové 

prvky 

 

Aktivita:  LZ 3.2.1 Poskytování sociálních služeb 

Aktivity zajišťující poskytování kvalitních sociálních služeb pro osoby potřebné – 

např. rozvoz obědů, dovoz k lékaři, poskytnutí pečovatelské služby, další 

terénní služby 

 

Aktivita: LZ 3.3.1  Vzdělávání seniorů 

Aktivity poskytující vzdělávání – semináře, kurzy, exkurze, univerzita třetího 

věku.  

 

Aktivita: LZ 3.3.2  Aktivizace seniorů 

Aktivity využívající potenciál seniorů pro práci v komunitě – předávání znalostí, 

dovedností. Mezigenerační aktivity 

 



 

 

 

Aktivita: LZ 3.4.1  Komunitní centra  

Aktivity zaměřené na zakládání komunitních/poradenských center. Instituce, 

které poskytují primární pomoc v nouzi sociálně potřebným…….. 

 

Aktivita: LZ 3.4.2  Poradenské služby  

Aktivity spojené s poskytováním poradenských / terénních služeb osobám 

sociálně potřebným – matky s dětmi v nouzi, alkoholici, drogově závislí, 

propuštění z výkonu trestu apod. 

 

Aktivita: LZ 3.5.1 Dobrovolnické práce 

Aktivity spojené s poskytováním dobrovolnické práce v oblasti sociálních 

služeb. Budování zázemí pro dobrovolnickou činnost – pořízení nezbytného 

vybavení 

 

Aktivita: LZ 3.5.2 Vzdělávání dobrovolníků 

Aktivity vzdělávání, odborného růstu osob, které by chtěly působit jako 

dobrovolníci. Přenos znalostí a zkušeností, příklady dobré praxe, spolupráce. 


