Tisková zpráva

Obce mikroregionu Rozvodí zahájily spolupráci s vládní Agenturou pro sociální začleňování

Bělotín, 3. 7. 2018
Během tříleté spolupráce mezi Agenturou pro sociální začleňování a svazkem obcí
mikroregionu Rozvodí budou realizována opatření, která povedou ke zvýšení kvality života
obyvatel sociálně vyloučených lokalit a jejich okolí. Obce budou moci čerpat až
několikamilionové částky z evropských dotačních fondů.
Výzkumníci Agentury pro sociální začleňování momentálně zpracovávají analýzu, která
mapuje současnou situaci v jednotlivých obcích mikroregionu Rozvodí. Jedná se o obce:
Bělotín, Jindřichov, Olšovec, Partutovice, Polom, Potštát a Střítež nad Ludinou.
Zjištěná data budou prezentována členům Lokálního partnerství na společném setkání, které
se uskuteční na přelomu srpna a září 2018. Členové pracovních skupin budou tato témata
dále zpracovávat a vytvářet návrhy opatření pro oblasti, které budou vyhodnoceny jako
důležité.
V následujících šesti měsících bude vytvořen strategický dokument, který obcím přinese
ucelený vhled do současné situace mikroregionu v oblasti sociálního vyloučení a bude také
obsahovat soubor návrhů opatření zaměřených na řešení dané situace. Dokument bude
vznikat za spolupráce zástupců jednotlivých obcí, neziskových organizací pod metodickým
vedením Agentury pro sociální začleňování.
„Velmi vítám spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování. V našich obcích nemáme velké
neřešitelné problémy, ale je důležité si uvědomit význam prevence. V našem mikroregionu je
řada předlužených rodin, objevují se případy drobné kriminality včetně obchodu s drogami.
Objevuje se záškoláctví a předčasné odchody ze školy. Nemáme tu tedy krizi, kterou by bylo
potřeba uhasit, ale ani nechceme zavírat oči před prvními příznaky nešvarů, jež v důsledku
vedou k uzavření se malých komunit do sebe a fakticky tak nastartují proces vyloučení.
Nikoliv laxnost – mě se to netýká, ale aktivita – jsme přece všichni z jedné obce a chceme,
aby se nám spolu pěkně žilo.“ Uvedl pan starosta Mgr. Eduard Kavala z Obce Bělotín.

Výsledná navrhovaná opatření se tak mohou týkat na příklad dluhové problematiky, otázek
bydlení, posílení a provázání sociálních služeb, pracovního poradenství, volnočasových aktivit
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pro děti a mládež, nebo také podpory základních škol v procesu integrace dětí ze sociálně
vyloučených lokalit a poskytování dalšího vzdělávání pedagogickým pracovníkům.

Více informací na www.socialni-zaclenovani.cz a
www.facebook.com/agenturaprosocialnizaclenovani.

Kontakt pro média:
Jakub Varvařovský, Centrální expert na komunikaci ASZ, email: varvarovsky.jakub@vlada.cz

*****
Agentura pro sociální začleňování funguje od roku 2008 a je jedním z odborů Sekce pro
lidská práva při Úřadu vlády ČR. Zajišťuje podporu obcím v procesu sociální integrace tím,
že jim pomáhá při mapování a detailním poznávání problémů sociálně vyloučených lokalit a
jejich obyvatel, při přípravě a nastavování dlouhodobějších procesů pro jejich řešení a při
získávání financí na tyto postupy. Posláním Agentury je propojovat klíčové aktéry na místní
úrovni tak, aby spolupracovaly při sociálním začleňování. Podporuje nadresortní přístup a
propojování působení veřejné správy a neziskového sektoru.
Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) je nástrojem pomoci
městům, obcím a svazkům obcí při sociálním začleňování sociálně vyloučených obyvatel z
prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) za místní podpory Agentury
pro sociální začleňování. V rámci tohoto přístupu mohou města a obce koordinovaně čerpat
prostředky ze tří operačních programů. Podmínkou čerpání je vypracování strategického
plánu sociálního začleňování, který obcím a městům Agentura pomáhá zpracovat.
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