PROJEKTOVÝ ZÁMĚR  „Azylový dům“
	V současné době jsou již v objektu, na který se projekt vztahuje, realizovány služby. Budova je majetkem MěÚ Jeseník . Budova svým stavebním uspořádáním vyhovuje stanoveným aktivitám pouze částečně –nevhodný standard pokojů pro klienty, chybějící pracoviště pro koordinátory, chybějící výcvikové a poradenské centrum, neexistence tzv. Sociálně aktivizačních  malometrážních bytů, nevhodné sociální zařízení, apod.
Hlavním cílem projektu je zkvalitnění, rozšíření stávající služby a zavedení nových návazných činností. 
Záměr: Vzhledem k cílové skupině a k jejím potřebám je nutno realizovat 2 základní kroky:  
            1) realizovat převod budovy do vlastnictví sdružení SKP Boétheia. 
            2) realizovat rekonstrukci budovy tak, aby odpovídala záměrům  zkvalitnit a rozšířit 	    služby, tj.: poskytovat komplexní sociální pomoc osobám bez přístřeší. 
	Rekonstrukci budovy řešit s ohledem na podmínky stanovené Zákonem o sociálních službách 2006/, kdy je poskytovatel služeb povinen zajistit cílové skupině minimální standard ubytování,  standard poskytování psychosociální pomoci , hygieny a dalších aktivit. ( budovu nelze v současné době rekonstruovat  vzhledem k nedořešeným vlastnickým vztahům - majitel - MěÚ Jeseník  nájemce - SKP Boétheia). Nově potom vytvořit podmínky pro vytvoření centra komplexní pomoci, která by měla zahrnovat:  pracoviště koordinátorů pro bydlení, pracoviště koordinátorů pro vzdělávací  aktivity klientů zařízení,  poradenskou a výcvikovou místnost pro klienty,kteří využívají třetího stupně pomoci. V rámci rekonstrukce vybudovat 2-3sociálně-aktivizační malometrážní byty s obvyklým vybavením pro rodiny. Pomocí nově vytvořených aktivit vybrat vhodné klienty zařízení, kteří by splnili podmínky časově omezeného pobytu v těchto bytech. Po ukončení pobytu klientů v těchto bytech nabízet klientům buď odchod do tzv. Startovacího bytu v městě Jeseníku anebo v lepším případě si klient nachází vhodné bydlení sám.
Rámcovými náklady projektu budou tedy nákup, rekonstrukce a rozšíření nemovitosti, nákup vybavení.
CÍLOVÁ SKUPINA/JEJÍ POTŘEBY: 
Cílovou skupinu tvoří osoby ohrožené sociální exkluzí a lidé bez střechy nad hlavou.
Velikost  cílové  skupiny  cca 50 osob, věková skupina osoby od 18 let do 64 let ( muži  i ženy). Jedná se především příslušníky národnostních komunit – (v tomto případě romských) které můžeme dále charakterizovat  jako: 
	osoby  bez střechy nad hlavou,

osoby bez stabilního zaměstnání, 
osoby s nízkým stupněm vzdělání,
 osoby zdravotně postižené, 
osoby ohrožené zadlužením nebo osoby již zadlužené, 
osoby vícekrát trestané, 
	osoby  se specifickými rodinnými vazbami
Potřeby cílové skupiny jsou podrobně zmapovány v SPSS Jesenicko a nyní nově ve Strategickém plánu lokálního partnerství  Jesenicko.  Organizace také průběžně hodnotí a znovu zvažuje potřeby cílové skupiny na základě pravidelného kontaktu s ní. Potřeby skupiny lze roztřídit do těchto kategorií:  ochrana zdraví a života -  střecha nad hlavou, hygiena, možnost poskytnutí celodenní stravy, psychosociální poradenství, nabídka motivačních aktivit.
AKTIVITY A JEJICH VÝSTUPY: vytvoření  třístupňového  systému  aktivit, které pomohou naplnit potřeby cílové skupiny:
primární pomoc      - poskytnutí střechy nad hlavou, možnost hygieny a stravy,
sekundární pomoc  - stabilizace psychického a fyzického stavu klienta,
terciární pomoc    - obnovení vnitřních sil klienta spojené s obnovením jeho původních dovedností, které by měly klienta nastartovat k odchodu do běžné společnosti – které je představováno mimo jiné především bydlením klienta mimo zařízení.
Tento systém bude naplňován čtyřmi aktivitami v souladu s metodikou IOP 3.1b
	sociální služba azylové bydlení podle zákona 108/2006 o sociálních službách. Bude se jednat o rozšíření a zkvalitnění a prohloubení poskytování  stávající služby (primární a sekundární pomoc, aktivita se bude indikovat počtem podpořených osob
	motivačně vzdělávací aktivity (terciální pomoc)-   klientům AD bude vedle základního sociálního poradenství poskytnuto poradenství v oblasti prevence proti zadlužování, motivační kurzy směřující k obnovení rodinných a společenských vazeb, poradenství směřující k vyšší úspěšnosti při hledání práce a vlastního bydlení, výstupem bude počet kurzů, jednorázových vzdělávacích a motivačních aktivit/počet členů.
	pracovní rehabilitace (terciální pomoc) v rámci rekonstrukce azylového domu budou vytvořeny podmínky pro organizaci a realizaci práce klientů AD. Činnosti se budou zaměřovat zejména na zajištění provozu budovy, topení, úklid, drobné opravy, zajištění ekologického paliva, případně na další činnosti obecně prospěšného rázu jako je údržba zeleně, výroba ekologického paliva (štěpky pro další organizace apod.), výstupem bude počet zapojených osob a specifické osvojené dovednosti vedoucí ke zlepšení pozice na trhu práce
	asistence při hledání vlastního bydlení (terciální pomoc) - Vhodně nastavenými parametry budeme nabízet této skupině klientů bydlení mimo azylový dům - v tzv. "Startovacích bytech".  Součástí ubytovací smlouvy bude mimo jiné stanovení podmínek aktivní účasti klienta na vzdělávacích a motivačních projektech a aktivní spolupráce s jednotlivými koordinátory. Smlouva bude časově omezená a bude obsahovat motivační prvky.  V rámci projektu bude vytvořené zázemí pro asistenta samostatného bydlení, činnost bude indikována počtem podpořených klientů

RIZIKA PROJEKTU/JEJICH ŘEŠENÍ:
Za veliké riziko projektu lze považovat celkovou náročnost přípravy projektu do IOP 3.1b.  Tomuto riziku bude žadatel čelit pečlivou koordinací přípravných a realizačních prací. Průběžné výstupu budou pravidelně kontrolovány v takovém časovém horizontu, aby bylo možné před odevzdáním jednotlivých výstupů korigovat případné nedostatky. 
Náročnost řízení projektu. Tomuto riziku lze čelit zkušeností žadatele, nastavením závazného a transparentního systému řízení projektu (směrnice), pravidelnými osobními poradami, pravidelnou evaluací, podrobná evidence všech kroků  a výdajů, podrobné seznámení s metodikou ESF.
Dalším rizikem je selhání subjektů, které se na realizaci budou podílet. Toto selhání nelze předpokládat na straně žadatele v oblasti poskytování sociálních služeb. Žadatel má dlouhodobou zkušenost s poskytováním služby „Azylový dům“ a opírá se o precizní znalost cílové skupiny. Rozvojové aktivity vycházejí z dlouhodobého procesu plánování (KPSS Jesenicko; Strategický plán lokálního partnerství Jesenicko) a díky podílu na společném plánování se může rovněž opírat o spolupráci dalších systémových aktérů v oblasti. Zejména města Jeseníka, jeho příspěvkových organizací  a dalších NNO působících v obci na poli soc. integrace. Selhání subjektů dodávajících stavební práce lze eliminovat partnerskou spoluprací s městem Jeseník, které má dlouhodobou zkušenost se zadáváním a kontrolováním podobných zakázek. Riziku bude SKP Boétheia čelit také podrobným rozpracováním zadávací dokumentace k výběrovému řízení, uzavření jasné smlouvy obsahující podmínky pro udělení sankcí a pro odstoupení od smlouvy, zřetelně formulované povinnosti, úkoly a výstupy včetně orientačního harmonogramu, zavázat dodavatele k dodržování metodiky ESF/ERDF.
Změny potřeb cílové skupiny – Realizátoři AD budou pravidelně evaluovat svoji činnost a aktualizovat formu poskytování služby na základě nově formulovaných potřeb. Tento mechanismus umožní rovněž pružně reagovat na případné novelizace zákona 108/2006 o sociálních službách. Každý rok bude prováděna supervize programu a práce. Supervize pomůže optimálně nastavit pravidla, zkvalitnit dokumentaci a případovou práci s cílovou skupinou, 
Rizika vyplývající ze zavádění nových aktivit – všechny nové aktivity, které budou v AD realizovány, budou vycházet z dlouhodobého plánování a budou pečlivě navázané na průběžně aktualizované analýzy potřeb cílové skupiny. (viz výše). Všechny nové aktivity, které v souvislosti s rekonstrukcí AD vzniknou, budou navíc vycházet z aktivit stávajících a budou je rozvíjet. 

Vyhoření zaměstnanců: Toto riziko bude eliminováno pravidelnou supervizí jednotlivých pracovníků, zejména těch, kteří se věnují přímé práci s klienty. Dalším preventivním prvkem z hlediska syndromu vyhoření je průběžná inovace poskytovaných služeb vycházející z pravidelných analýz potřeb klientů.
ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ AKTIVIT PO UKONČENÍ PROJEKTU: 
Institucionální udržitelnost:  SKP Boétheia je jediným  poskytovatelem azylového bydlení v celém regionu (bývalý okres Jeseník). Azylové bydlení pro muže a azylové bydlení pro maminky s dětmi provozuje již od roku 1996. Opírá se tedy o velmi bohaté zkušenosti s realizací služby i o velmi širokou síť spolupracujících organizací (TSP města, OSPOD, oddělení dávek, NNO, policie, pracovní úřad). Služby v zařízeních realizuje dostatečně velký tým s odpovídající kvalifikací a dlouhodobou praxí. Nově budou obsazena místa koordinátora pracovních činností a asistenta startovacího bydlení. Pro obě pozice bude připraven specifický způsob vzdělávání a stáže v organizacích, které již takovéto programy realizují. Je přitom třeba říct, že SKP Boétheia má s těmito aktivitami již vlastní zkušenosti, které chce v připravovaném projektu rozvinout, aby mohli být poskytované v patřičném rozsahu  a řídit se standardy, které pro tento účel v rámci projektu budou vytvořeny.
	K finanční udržitelnosti projektu přispějí zkušenosti poskytovatelů služeb s projektovým řízením a zajišťováním dotací.  Management organizace se opírá o zkušenosti s čerpáním financí z OP LZZ, s využíváním dotací z MPSV, a Olomouckého kraje. K udržitelnosti projektu přispěje, že si město podalo žádost o dotaci na Individuální projekt obecní, který bude trvat čtyři roky a bude z něho placeno několik klíčových aktivit AD. Součástí individuálního projektu obecního bude v Jeseníku také školící aktivita, která bude vedoucí pracovníky neziskových organizací zapojených do projektu pravidelně seznamovat se změnami ve způsobu financování sociálních  služeb a  s aktuálními dotačními možnostmi. Již ve třetím roce trvání Individuálního projektu obecního představí realizátor služeb strategii financování na další období. SKP Boétheia se při financování služby AD opírá o zákonem stanovené poplatky klientů a o podporu ze strany města Jeseník. Vzhledem k tomu, že poskytuje služby nejen obyvatelům obce Jeník, ale i dalších obcí Jesenicka bude v budoucnu jednat i s těmito obcemi o příspěvek na zajištění služby. Z tohoto základního rozpočtu lze v případně nutnosti financovat nebo částečně dofinancovat fakultativní činnosti (aktivity 2-4), byť se primárně počítá s financováním těchto činností s projektových peněz, zejména z Individuálního projektu obecního a následně i dalších zdrojů (výzva 19 OPLZZ apod.)
	Udržitelnost výstupů. 
	Investice: Žadatel v projektové žádosti vyjádří, jak bude majetek chráněn proti zneužití k jiným účelům. Popíše způsob využití stavby v následujících deseti letech, včetně popisu vytíženosti kapacit objektu. Ze strany města bude využití objektu garantováno již podobou smlouvy o budoucí smlouvě kupní, kde budou stanoveny podmínky převodu nemovitosti z města na SKP Boétheia a kde bude také jasně deklarován účel prodeje a účel využití nemovitosti v četně sankcí při jeho nerespektování.
	Nové produkty (asistence při samostatném bydlení, koordinace pracovních činností) a zkušenost s jejich realizací budou prezentovány na dvou (?) konferencích, které budou součástí realizace IPO a budou dále diseminovány i jiným způsobem, především prostřednictvím ASZ
	V popisu aktivit v projektové žádosti bude popsán způsob, jak bude dále udržován kontakt s klienty po ukončení intervence. 
VÝŠE DOTACE/HLAVNÍ POLOŽKY: 
V současné době nelze stanovit – musí být proveden odhad budovy a poté odborné posouzení možných stavebních úprav, vyčíslení nákladů 
------
I. Nákup nemovitosti
II. Rekonstrukce:
Výměna  krytiny na střeše budovy, včetně oprav komínů a výměny  poškozených částí krovů plus klempířské prvky – okapy, římsy, apod.
Výměny stávajících oken v celé budově za nová okna.
Přístavba nového prostoru k hlavní budově AD  – rozměr cca 6x6 metrů – přízemí ,1p. a 2. patro, plus sociální zařízení. Vyřešit vstup do jednotlivých místností – nové schodiště anebo využít stávající schodiště. Současně vyřešit nový vstup do budovy – ze dvora. Z toho jedna místnost – kancelář pro pracovníky, další 2 místnosti budou sloužit jako učebna a společenská místnost pro klienty.
Přebudovat místnost v  podkroví  (rozměry cca 4x5 metrů) na celoročně obyvatelnou místnost – tj, zateplení, střešní okno, sociální zařízení plus vstup ze schodiště.
Rozšířit a upravit kapacitu současného sociálního zařízení, tak aby odpovídalo hygienickým normám – (počet osob na sprchu a WC),.přízemí,  1.patro a 2. patro.
Na základě stávajícího stavu pokojů pro klienty přestavět čtyř a třílůžkové  místnosti na dvoulůžkové pokoje.
Oprava fasády budovy.
III. Vybavení
ŽADATEL (název, organizační forma, zkušenosti s podobnými aktivitami):
Společenství křesťanské pomoci Boétheia Jeseník – občanské sdružení, fungující zařízení Azylových domů pro skupiny mužů, žen a rodin s dětmi od roku 1996. Zkušenosti s vypracováváním a realizací projektů sociálních aktivit v průběhu výše uvedeného období let 1996 až 2009. Projekty byly směřovány především na MPSV ČR, NROS, IPOK, sociální fondy EU, Olomoucký kraj – odbor sociální, samosprávy jesenického regionu,, MV ČR  apod.
PARTNEŘI: (název, organizační forma, zkušenosti s podobnými aktivitami):
Samosprávné celky  regionu : MěÚ Jeseník, obce Jesenicka. Osloveny budou další organizace zabývající se problémem lidí ohrožených sociálním vyloučením, OK.
DODAVATELÉ: (obecně – např. stavební firma, webmaster, metodik apod.)
Stavební firma, projekční kancelář.
TERMÍN:  (hrubý odhad)
Podání žádosti duben 2010 
Realizace – od leden 2011
LOKALITA/MĚSTA/OBCE: Město Jeseník 
Další doplňující informace: 
Zdůvodnění potřebnosti projektu včetně popisu výchozího stavu.
	Azylový dům Boétheia je jediným zařízením v okrese Jeseník. Jeho služby využívají nejen obyvatelé zdejšího regionu, ale i obyvatelé s trvalým bydlištěm např. v Praze, Brně, Ostravě, apod. Tato situace je způsobena mimo jiné i přítomností blízké  PL Bílá Voda, kde se léčí obyvatelé z celé ČR. 
Azylový dům využívá pro realizaci poskytovaných služeb pronajatou budovu bývalého internátu ISŠ v Jeseníku. Budova je majetkem MěÚ Jeseník. Tato skutečnost mimo to, že neposkytuje našemu občanskému sdružení SKP Boétheia žádnou jistotu, problematizuje i případné investiční akce, které by měly umožnit opravy a rekonstrukce budovy.V současné době, kdy je  budova majetkem MěÚ Jeseník, vyvstává celá řada problému, které souvisí s provozovanými aktivitami. Příklad:  střechou zatéká, prasklé a nevyhovující odpadní systémy způsobily, že odpadní voda zatéká do obvodového zdiva, dochází k poruchám na sociálním zařízení ( prasklé a zkorodované sprchové vaničky, ).Velkým problémem jsou nevyhovující stará okna, které  mají  uhnilé a zničené okenní dřevěné rámy  způsobují obrovské tepelné ztráty. Asi největší hrozbu způsobuje stará plechová krytina na střeše budovy. I  přes několikerou opravu  střechy do budovy zatéká, plech je zkorodovaný, je narušen stav nosných trámů střechy. Příčiny tohoto stavu: stáří budovy - více než 80 let a nedostatek financí na případné opravy a modernizaci. Potřebnost projektu spočívá především ve vytvoření takových ubytovacích a nízkoprahových podmínek, které budou v souladu  se  Standardy pro poskytovatele sociálních služeb. Jak je uvedeno v úvodu naše zařízení je jediným svého druhu v okrese Jeseník. Jesenicko navíc patří k lokalitám s velkou nezaměstnaností a velkým počtem sociálně vyloučených obyvatel, mezi kterými dominuje romská komunita. Současná situace zařízení Azylového domu nejenže neodpovídá požadavkům Zákona o sociálních službách a stanoveným Standardům, ale během krátké doby (max.do dvou let) může způsobit kolaps  některých poskytovaných služeb. 
Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory
Soulad s cíli programu spočívá ve vytvoření odpovídajících podmínek pro snižování rizika sociální exkluze zvláště směrem k ohrožené skupině obyvatel. Zde řadíme skupinu osob, které mají nízkou šanci získat práci, a bydlení,  osoby s nízkým stupněm vzdělání,  osoby přicházející z výkonu trestu, osoby závislé na návykových látkách, osoby se specifickými rodinnými vazbami.
Výše uvedené charakteristiky se vztahují především na občany místní romské menšiny, ale nejen na ně!
Způsob udržení výsledků projektů:
Podmínky pro udržení projektu budou nastaveny v počátku realizace - viz kupní smlouva, kde bude podmínka zajišťující pokračování a rozvoj sociálních aktivit AD Boétheia. Další fáze udržení výsledků projektu - finanční zajištění služeb bude realizováno formou grantů orgánů státní správy a samosprávy plus platby klientů zařízení.
Připravenost projektu k realizaci
Připravenost k projektu. V současné době jednáme s Radou MěÚ Jeseník o možnosti odprodeje budovy a připravujeme jednání o možnosti poskytnutí finanční pomoci spojené s dalšími nutnými výdaji.
Další kroky se budou odvíjet od toho  zda projekt zaměřený na odkoupení budovy a její modernizaci  bude úspěšný.  Realizace  dalších navazujících služeb je zajištěna.
Vazba na jiné aktivity a projekty
Projekt má přímou návaznost na Komunitní plán Jesenicka, který má za cíl vytvářet podmínky pro minimalizaci důsledků sociálního vyloučení obyvatel Jesenicka.
Projekt se podílí na podpoře  zachování a na rozvoji služeb Azylového domu  tak, aby toto zařízení mohlo poskytovat adekvátní sociální služby v Jesenickém regionu.
Vazby na jiné aktivity:
Azylový dům Boétheia bude mít možnost zachovat stávající sociální služby určené pro muže a ženy bez střechy nad hlavou. Prostřednictvím stavebních úprav (výměny oken, zateplení půdního prostoru)  zařízení Azylového domu zamezí  únikům tepla – pozitivní vliv na životní prostředí. Azylový dům rozšíří lůžkovou část pro potřebné osoby.
V rámci rozšíření svých služeb bude Azylový dům nabízet další vzdělávací  a motivační aktivity. Azylový dům vytvoří podstatně lepší podmínky pro návrat klientů do společnosti - činností koordinátorů pro bydlení a pro pracovní příležitosti klientů. Azylový dům se stane moderním zařízením pro osoby v sociální nouzi.
Předpoklady a rizika realizace projektu
Předpoklady pro realizaci projektu spočívají především v možnostech, které otevírá tato Výzva 3.1.Další předpoklady spočívají v nastartování spolupráce s MěÚ Jeseník, který by měl mít zájem odprodat budovu, která má v současné době řadu nedostatků a nutně potřebuje investovat do oprav a do  modernizace.
Rizika: spočívají především v tom, že nebudou poskytnuty odpovídající finance určené na opravy a modernizaci budovy. Další, ale podstatně menší riziko může  nastat v případě nesouhlasu zastupitelů MěÚ Jeseník odprodat budovu .
Samotná realizace související s poskytováním sociálních služeb Azylovým domem bude zajištěna a v současné době nevnímáme žádná rizika.
Popis v čem je projekt  inovativní.
Projekt řeší v první řadě majetkoprávní vztahy poskytovatele služeb . Bude možno provést větší a střední opravy budovy. Otevře se cesta pro nastartování nových aktivit, které zlepší a rozšíří stávající sociální služby. Odstraní se především hrozba  totálního kolapsu provozovaných služeb vinou zanedbaných oprav a úprav na budově Azylového domu. V rámci tohoto projektu budou vytvořeny podmínky pro realizaci sociálních služeb, které budou odpovídat požadavkům Zákona o sociálních službách -především s ohledem na znění § 57 a s ohledem na požadavky vyplývající ze Standardu č. 11 Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby a s ohledem na STANDARD Č. 13 PROSTŘEDÍ A PODMÍNKY.
Garance, že projektová žádost bude přijatá
	Individuální projekt není totéž jako běžný projekt, u kterého nejsou předepsaní přesně určení žadatelé. Výzvu pro obce Jesenicka vyjednala s ministerstvem Agentura pro sociální začleňování na základě konkrétních potřeb v lokalitách. Při zpracování žádosti je dojednán s ministerstvem následující postup: Všechny jednotlivé kroky přípravy budou pravidelně konzultovány tak, aby v okamžiku podání existovala shoda mezi řídícím orgánem (ministerstvo) a žadatelem (město Jeseník). V praxi to znamená, že celá řada otázek, které dosud vznikly v souvislosti s jesenickým projektem, je už prostřednictvím pracovníka Agentury (Martin Navr￡tilMartin Navrátil) projednána na ministerstvu. Důležité je, že věcný záměr projektu (obsah projektu) bude na ministerstvu konzultován ještě před zahájením výběrového řízení na zpracovatele projektu.Bude tudíž zřejmé, že zaměření a navrhovaná opatření projektu jsou v souladu se záměrem ministerstva. Zpracovatel bude mít v podmínkách výběrového řízení, že musí při dopracování projektové žádosti konzultovat s ministerstvem jednotlivé kroky přípravy. Finálně před odevzdáním.bude projekt ještě jednou důkladně konzultován jako celek. Tento postup prakticky vylučuje, aby se příprava minula se záměrem řídícího orgánu.
	Uvedený způsob garantování úspěšnosti se vztahuje i na investiční projekt „Prodej azylového domu SKP Boétheia“. Případné náklady města (odhad nemovitosti, zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci, vyhotovení smlouvy o smlouvě budoucí) se v kupní ceně nemovitosti vrátí s vysokou pravděpodobností, limitně se blížící 100%. Tento projekt je a bude opět průběžně konzultován. Konzultace projektového záměru na ministerstvu již proběhla 15.1. Vyjímám část odpovědi: Koupě nemovitosti (převod vlastnictví od obce) a následná rekonstrukce jsou uznatelné v rámci projektu IOP. Stejně tak i vybavení zařízení pro poskytování služby azylového domu. Pokud bude sdružení Boétheia vlastníkem celého objektu a objekt bude využíván pouze k účelu azylového domu, jsou náklady způsobilé v plné výši. (Není zde zmínka, zda v objektu působí i jiné organizace).
	V další části zprávy již ing. Prokůpková, která je za příslušnou výzvu odpovědná,  píše konkrétní doporučení při vytváření investičního záměru. Jejích připomínek i dalších konzultací je třeba využít při další přípravě projektu. I tady platí, že před odevzdáním žádosti bude projekt ještě jednou konzultován jako celek. Přesněji řečeno: Oba projekty a jejich soulad by měly být konzultovány souběžně a být podány zároveň. K úspěšnosti projektů také přispívá, že jsou průběžně konzultované s odborníky z centrálního oddělení Agentury pro sociální začleňování. K projektu SKP Boétheia byl již v tomto smyslu vytvořen tzv. checklist způsobilosti (doklad o kvalitě zpracování projektového záměru), který přikládáme. 
Shrnutí: uvedený postup konzultací při jednotlivých krocích projektové přípravy vytváří garanci pro všechny účastníky procesu, zejména pro město Jeseník, že nevynaloží prostředky nadarmo a pro MPSV, že budou prostředky z EU čerpány. Případné dotazy a potřebná upřesnění jsou možná tel a mailu: navratil.martin@vlada.cz; 725 736 355


