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Úřad vlády České republiky
odbor pro sociální začleňování 
v romských lokalitách (Agentura)
Nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01  Praha 1 – Malá Strana
telefon: 296 153 223
fax:       296 153 531



Podkladový materiál k výzvě č. 55 – podpora sociálního začleňování v romských lokalitách

Záměr projektu – uvedení do problému
Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování výzvu pro obce, kde Agentura působí. Z této výzvy lze hradit téměř všechny sociální aktivity, které směřují na podporu obyvatel sociálně vyloučených romských lokalit. Je přitom důležité dodat, že podpora nesměřuje výhradně k Romům, nýbrž k dalším obyvatelům, kteří jsou postižení stejnou mírou chudoby.
Jelikož Agentura působí na území celého bývalého okresu Jeseník, jsou všechny obce tohoto regionu, kde se nacházejí sociálně vyloučené lokality, oprávněných žadatelem a každá zvlášť může, alespoň formálně, připravovat svůj projekt. To by však bylo velmi neefektivní a pro každou obec zatěžující a náročné, nehledě na to, že by si obce konkurovali a celá řada projektů by byla odsouzena k neúspěchu. V praxi by to navíc znamenalo, že by každá obec pro sebe musela dělat výběrové řízení na poskytování sociálních služeb. Je proto velmi logické, aby se město Jeseník v situaci, kdy je přirozeným lokálním lídrem ve věcech rozvoje sociálních služeb a sociální integrace (k tomu se vrátíme dále), připravilo projekt většího rozsahu, který umožní čerpat dotaci nejen na území města a ale také v okolních obcích
Jeden projekt umožňuje přitom čerpat částku 25. mil po dobu čtyř let (podrobnosti k dotaci viz přiložený dokument). Na základě pečlivé analýzy potřeb, která probíhala pod vedením Agentury pro sociální začleňování (viz dále) přitom víme, že by na tak dlouhé období uvedená částka nestačila pro celé Jesenicko, proto zvažujeme podání projektů dvou. Druhá obec, se kterou se projednává, zda se ujme koordinační role pro část regionu, je Javorník. Představa, jak zvládnout efektivně čerpání dotace pro všechny obce Jesenicka, je tedy následující. Jeseník podá projet, který bude z větší části pokrývat jeho vlastní potřeby, dále pak potřeby obcí v mikroregionech Jesenicko, Zlatohorsko. Javorník by podával projekt pro mikroregiony Žulovsko, Javornicko. Tento způsob čerpání umožní nastavit správný poměr mezi administrativní zátěží provázející evropské projekty a samotným využitím této nemalé dotace.


Analýza potřeb, systém plánování a příprava projektu
	Během loňského roku probíhalo v Jeseníku a v dalších obcích Jesenicka pod vedením Agentury pro sociální strategické plánování, které si kladlo mimo jiné za cíl podrobně zmapovat potřeby obyvatel sociálně vyloučených lokalit a obcí, které tyto lokality mají. Plánování navazovalo na výsledky komunitního plánu Jesenicka a v jeho aktualizaci, která proběhne v letošním roce, a hotový strategický dokument bude zase využit při aktualizaci komunitního plánu v tomto roce. Plánování probíhalo právě s ohledem na skutečnost, že je pro pilotní lokality Agentury připravována tato dotace. Můžeme tedy říct, že na čerpání jsme v této chvíli dobře připravení a víme, na jaké aktivity peníze použít. Pozn.: To samozřejmě nevylučuje v této fázi doplnění dalších podnětů ze strany komise.

Agentura - krátká zpráva o činnosti na Jesenicku, role v přípravě projektu
Agentura pro sociální začleňování působí na Jesenicku od roku 2008 a velmi intenzivně spolupracuje s obcemi, s neziskovými organizacemi regionu a zejména také se sociálním odborem města Jeseníku. Nabízí regionu spolupráci zejména  v těchto oblastech
Mapování potřeb
-	Mapování potřeb obyvatel obce, nejen v sociálně vyloučených lokalitách, ale i ostatní veřejnosti. Mapování absorpčních kapacit obce a místních institucí v oblasti sociálního začleňování. Klíčový nástroj: situační analýza.  
Lokální partnerství
Je základem činnosti Agentury v lokalitách. Lokální partnerství je platforma, na které dochází k pravidelnému setkávání zástupců obce a dalších aktérů, kteří jsou nebo mohou být angažováni v procesu sociálního začleňování. 
Aktivizace/síťování
- 	Aktivizace místních kapacit, podpora místních organizací, maximální využití dostupných místních zdrojů (finančních, personálních, organizačních, intelektuálních, atd.). 
-	Poskytování know-how ve všech klíčových oblastech, jež mají vliv na sociální začleňování, prostředkovat nejlepší praxe z dalších obcí.
Strategický plán
-	Koordinace tvorby strategického plánu sociálního začleňování a podpora jeho přijetí 	radou a zastupitelstvem obce jako závazného rozvojového dokumentu. 
-	Podpora realizace cílů a aktivit obsažených ve strategickém plánu, asistence při přípravě jednotlivých projektových záměrů.
-	Monitorování naplňování strategického plánu, jeho aktualizace a revize.
-	Evaluace dopadů integračních opatření

Poradenství pro čerpání prostředků z evropských strukturálních fondů
-	Agentura poskytuje poradenství pro čerpání prostředků z evropských strukturálních fondů
-	Agentura se zaměřuje na operační programy: OP LZZ (zejména osa 3), OP VK (zejména osa 1.2) , IOP (zejména 3.1b investice do infrastruktury sociálních služeb, 3.1c investice v oblasti sociální ekonomiky a 5.2c zlepšení prostředí v problémových sídlištích) a ROP.
- 	poradenství při administraci projektů 
-	podpora při realizaci Integrovaných plánů rozvoje měst

Agentura nabízí také rozsáhlou spolupráci při přípravě tohoto projektu. Jmenovitě může na projektu spolupracovat Martin Navr￡tilMartin Navrátil, který v Jeseníku působí, dále odborníci z centrálního týmu Agentury - Petr Huptych a Hynek Kalvoda, kteří svou práci prezentovali na konferenci v Olomouci dne 25.11. 09.  Konzultační činnost má dvě fáze: 
A. Do zahájení přípravy projektu; 
B. V rámci samotné přípravy projektu. 

Dále Agentura projekt hodnotí. 
A.1.  Pomoc s přípravou projektového návrhu. (M. Navr￡tilM. Navrátil)
A.2 Vystavení checklistu způsobilosti (P. Huptych) - vyjádření k přijatelnosti projektu z hlediska podmínek výzvy a pravidel ERDF celkově a suma doporučení k úspěšnému vyhotovení žádosti
A.3  Vytvoření logického rámce (P. Huptych) -  základní vodítko pro zpracování projektu

B. rozsah poradenství v rámci přípravy projektu (= sepsání žádosti + sestavení příloh) závisí na žadateli (případně zpracovateli žádosti, je-li od žadatele odlišný)
B.1 Příprava harmonogramu zpracování projektu (M. Navr￡tilM. Navrátil)
B.2 Koordinace přípravy žádosti a sestavování příloh (M. Navr￡tilM. Navrátil)
B.3 Zpracování aktivit v rámci projektové žádosti a zpracování některých příloh. (M. Navr￡tilM. Navrátil, P. Huptych, H. Kalvoda)
B.4 Pomoc s přípravou zadávací dokumentace na výběrová řízení (M. Navr￡tilM. Navrátil, P. Huptych, H. Kalvoda)

Posouzení žádosti bude mít dvě hlediska: Posouzení souladu se záměry lokálního partnerství a integračního dopadu projektu (M. Navr￡tilM. Navrátil) a správnosti zpracování žádosti (H. Kalvoda)
Předběžný plán aktivit projektu
Město Jeseník
Azylový dům Jeseník (Boétheia)
koordinátor pracovních činností                          
Motivační programy                                                          
Asistent samostatného bydlení                                          
Kancelář náklady 
	Ostatní náklady                                                                                              	
Pracovní agentura (Darmoděj)
Snižování rizik užívání návykových látek (Darmoděj)
NZDM     (motivovat k účasti romské děti)  
Metodické vedení TSP Jesenicka                                
Přínos pro Městský úřad Jeseník - vzdělávání pracovníků, koordinace, 
Motivace romských žáků ke studiu a podpora při hledání zaměsatnání (OÚ Lipová )                                                                                        
Komunitní centrum Mikulovice
Nízkoprahové zařízení                                                                                     
Vedoucí  zařízení                                                    
Pracovník v sociálních službách                             
Pracovník v sociálních službách                            
TSP                                                                          
	Provozní náklady                                                                                    
Odborné sociální poradenství pro obyvatele SVL                                                                      
Mzdové náklady                                                  
	Provozní náklady                                                                                  
Byt na půl cesty (pro děti, které se vracejí z dětských domovů)
                                                                                                 
Přínos pro město
Tento projekt je dlouhodobý a zahrnuje velmi širokou paletu aktivit. Pomůže tedy stabilizovat a rozvinout sociální služby (pro cílovou skupinu sociálně vyloučených) a to v období, které je pro poskytovatele sociálních služeb extrémně obtížné. 
Je to prostředek, jak realizovat aktivity, naplánované v komunitním plánu
Je to prostředek prevence sociálně patologických jevů
	Poskytuje možnost získat finanční prostředky do regionu
	Zajišťuje provázanost a podporuje investiční projekt SKP Boétheia
	Zlepší situaci sociálně vyloučených obyvatel města
Povinnosti pro město
	Dopad na rozpočet města - dotace je stoprocentní a nevyžaduje žádnou formu finanční spoluúčasti od města!!! Náklady vzniknou pouze za zpracování projektu.
Příprava projektu – na vlastní náklady:
	město udělá výběrové řízení na zpracovatele projektu (zpracuje projektovou žádost, připraví zadávací dokumentaci k výběrovému řízení a provede výběrová řízení na dodavatele služeb (viz výše)
	město ustanoví odpovědného pracovníka, který bude kontrolovat činnost vybrané firmy a bude se účastnit výběrových řízení (cca 0,2 úvazku po dobu tří měsíců)

Realizace projektu – plně hrazené z projektu: 
	město udělá výběrové řízení na administrátora projektu
	město ustanoví pracovníka na spolupráci s administrátorem a kontrolu výstupů (cca 0,7 úvazku po dobu trvání projektu)

Proč právě Jeseník za obce Jesenicka:
Důvodů, proč by měl tento projekt podávat Jeseník i za jiné obce, je více:
	Jeseník je přirozené centrum regionu, kam jsou zástupci ostatních obcí a NNO zvyklí jezdit
Dlouhodobá iniciativa Jeseníku v sociálních záležitostech Jesenicka (konference „Na jedné lodi“, spolupráce s NNO atd.)
MěÚ je dostatečně velký, aby mohl být koordinátorem této aktivity
Dále struktura státní správy (trojková obec s pověřením pro celé Jesenicko)
Společné komunitní plánování, které organizuje město Jeseník
V návaznosti na systém komunitního plánování a regionální zvyklosti se také pro Agenturu pro sociální začleňování stal Jeseník hlavním partnerem
	Sociální provázanost jednotlivých částí Jesenicka (migrační trendy, přesah působnosti škol, sociálních zařízení). Konkrétní dopad může spočívat v tom, že vytvořením přirozeného centra v Mikulovicích můžeme pozastavit trend migrace osob ze sociálně vyloučených lokalit do Jeseníku
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





