
 

 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP)  
Bližší informace o tomto programu naleznete na webu  
DotaceEU - Integrovaný regionální OP 
IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Výzvy (mmr.cz) 
IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Výzva č. 62 Sociální infrastruktura - integrované 
projekty CLLD (mmr.cz) 
 
Organizace TŘI, z.ú. (IČ 18623433) je realizátorem jednoetapového projektu s názvem: 
 „Centrum Péče Čerčany“, CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012133,   
v rámci 62. Výzvy Integrovaného operačního programu IROP –  SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - 
INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za 
účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.  
Prioritní osa IROP:  06.4 Komunitně vedený místní rozvoj  
Číslo výzvy: 220/06_16_072/CLLD_16_02_090 
Název výzvy: 7.výzva MAS Posázaví-IROP-Komunitní centra 
Příjemce dotace: TŘI, z.ú., IČ 18623433; sídlem: Sokolská 584, 257 22 Čerčany. 
 
Projekt: „Centrum Péče Čerčany“ je spolufinancován Evropskou unií. 
Příspěvek EU na projekt: Dotace ze strukturálního fondu ERDF: 14 249 999,05 Kč  
Dotace je poskytnuta z programu: Integrovaný regionální operační program pro období 2014–

2020 („IROP“), z Evropského fondu pro regionální rozvoj.  

Doba realizace: 1.1.2020 – 31.8.2022  
 
Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je vznik centra a zázemí pro aktivizaci komunitního života v 
mikroregionu Čerčan a okolních obcí. Projekt řeší sociální služby a jejich návaznost, aktivizační a 
inkluzivní činnosti pro osoby se zdravotním postižením, sociálně vyloučené či ohrožené 
sociálním vyloučením.  
Cílem projektu je vybudovat bezbariérové komunitní centrum s prostory vhodnými k realizaci 
aktivizačních, klubových, zájmových, vzdělávacích a integračních činností, které budou moci 
využívat místní jednotlivci, skupiny, organizace a instituce.  Cílem je také destigmatizovat 
duševní a tělesné postižení, nemoc i stáří jako takové a aktivizovat osoby se zdravotním 
postižením a osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené, a prostřednictvím 
integračních aktivit je začleňovat do komunitního života. 
Projekt "Centrum Péče Čerčany" směřuje k aktivní spolupráci uvnitř komunity, probuzení 
sounáležitosti, vzájemné pomoci, rozvoji dobrovolnictví a společenské odpovědnosti komunity. 
Řeší dostupnost sociálních služeb a jejich vzájemnou návaznost, umožňuje realizaci 
aktivizačních a inkluzivních činností pro osoby se zdravotním postižením, sociálně vyloučené či 
ohrožené sociálním vyloučením. 
Vznikne velká společenská místnost uzpůsobená k tvůrčím i pohybovým činnostem, zároveň 
umožní realizovat plnohodnotný volnočasový program pro děti, mládež, dospělé i seniory z 
Čerčan a nejbližšího okolí. Vznikne zázemí pro komunitní sociální práci, prostřednictvím které 
bude aktivně řešena problematika sociálního vyloučení. Bude zde dostupná služba odborného 
sociálního poradenství přístupná všem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Zázemí získá 
pečovatelská služba, pro klienty sociálních služeb, jejich rodinné příslušníky i pro starosty obcí v 
regionu. Zřízením půjčovny kompenzačních pomůcek výrazně vylepšíme návaznost sociálních 
služeb v regionu.     
 
 

https://www.dotaceeu.cz/cs/fondy-eu/kohezni-politika-eu/operacni-programy/integrovany-regionalni-operacni-program
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-62-socialni-infrastruktura-integrovane-pro
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-62-socialni-infrastruktura-integrovane-pro

