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O AGENTUŘE
Vláda České republiky rozhodla o vytvoření Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách usnesením
č. 85 ze dne 23. ledna 2008.
Materiál k tomuto usnesení rozděloval činnost Agentury do dvou fází: pilotní a plošné. Úvodní pilotní fáze
měla probíhat od ledna 2008 do prosince 2010. Poté měla Agentura postupně přejít z pilotní fáze do fáze
plošné realizace.
Agentura pro sociální začleňování začala na jaře 2008 působit ve 12 pilotních lokalitách Do pilotní fáze
agenturního projektu bylo v rozsáhlém dotazníkovém šetření vybráno šest českých a šest moravských
lokalit, a to na základě deklarované ochoty samospráv s Agenturou spolupracovat a na základě vytvořeného
nebo rozpracovaného strategického plánu sociální inkluze. Místa realizace byla vybrána také podle velikosti
aglomerací tak, aby způsob práce a proces sociálního začleňování byl pilotně ověřen ve všech typech
územních sídel – od obcí, respektive mikroregionů přes malá a střední města až po největší městské
aglomerace, ve kterých je nutné spolupracovat s územními celky na úrovni městských částí. Agentura měla
svou činnost ověřovat v místech, která měla bohatou zkušenost se sociálním začleňováním, ale i s obcemi,
které v této oblasti stály na začátku činností.
Brzy po začátku fungování Agentury v pilotních lokalitách se však ukázalo, že původní plán ministryně
pro lidská práva a vedení Agentury zajistit přímé ﬁnancování v lokalitách, není z administrativních důvodů
možný. Proto byl plánovaný záměr přímé ﬁnanční podpory projektů v lokalitách zrušen a nahrazen podporou
pro partnery při přípravě projektů ze zvláštních výzev operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost
a integrovaného operačního programu.
Zrušení přímé ﬁnanční podpory vedlo na konci roku 2008 k přerušení prací ve většině lokalit a u vedení
samospráv i u dalších partnerů významně klesla důvěra k Agentuře. Na začátku roku 2009 Agentura de
facto nepracovala ve čtyřech z pilotních lokalit – v Roudnici nad Labem, v mikroregionu Šluknovsko, v Brně
a v Břeclavi. V mnoha dalších se činnosti významně omezily.
Situace se změnila jmenováním Michaela Kocába do funkce ministra pro lidská práva v únoru 2009 a změnou vedení
Agentury v březnu 2009, kdy byl ve výběrovém řízení vybrán nový ředitel Martin Šimáček.
Nové vedení Agentury zahájilo práce na obnovení činností Agentury v plném rozsahu a na plnění úkolů uložených
vládním usnesením 85/2008. Rok 2009 byl tedy ve znamení přebudovávání způsobů práce Agentury v lokalitách,
jejího ﬁnančního zajištění a zajištění ﬁnancování opatření, projektů a aktivit v lokalitách. Nový nástroj projektového
poradenství a přípravy rozsáhlých „individuálních projektů obcí“ se rozbíhal od poloviny roku 2009 a znamenal restart
činností ve většině pilotních lokalit. Tyto vynucené změny během pilotní fáze způsobily kromě oslabení důvěry i výrazné
zpoždění práce v pilotních lokalitách, které se na některých místech již nikdy nepodařilo dohnat.
Ve většině z pilotních lokalit během roku 2009 a naplno v roce 2010 začal být realizován nově vytvořený
postup práce v lokalitách. Ten se sestává z vytvoření lokálního partnerství, rozdělení do pracovních skupin
a přípravy strategického plánu sociálního začleňování. Na něj posléze navazuje implementační fáze plánu, ve
které jsou za asistence lokálního konzultanta připravovány projektové žádosti a ty podávány do jednotlivých
národních i evropských dotačních výzev.

V létě 2009 byl zároveň zcela přepracován a znovu předložen ke schválení individuální projekt národní z prostředků
OP LZZ, který (spolu s příspěvkem ze státního rozpočtu) zajišťuje činnost Agentury do konce roku 2012.
Rok 2010 byl pro Agenturu zlomový. Rozeběhl se zmíněný individuální národní projekt, Monitorovací výbor
Agentury díky tomu v dubnu vybral dalších 10 obcí a měst, do kterých se rozšířilo působení Agentury od
března 2010 (Bílina, Bruntál, Havířov, Chomutov, Jáchymov, Jirkov, Kutná Hora, Obrnice, Teplá
a Toužim a Trmice). Do výběrového řízení se přihlásilo 43 obcí a měst z celé republiky.
Rozeběhla se také služba lokální asistence – klíčový nástroj pro posilování místních partnerů. Po dohodě
s řídícími orgány IOP a OP LZZ se konstituovaly výzvy na podporu velkých infrastrukturních projektů
a individuálních projektů na zajištění sítě služeb v partnerských městech. Ve většině pilotních lokalit byly
dokončeny strategické plány lokálního partnerství a začaly se projevovat velké rozdíly mezi „úspěšnými“
lokalitami, průměrnými a těmi, kde se integrační procesy nedaří prosadit.
Zároveň začalo na plné obrátky fungovat druhé oddělení ve struktuře Agentury, tzv. oddělení řízení a koordinace.
Stalo se odborným zázemím pro výkon v lokalitách, ale i expertním týmem pro spolupráci Agentury na úrovni
státní správy. Agentura tak může naplňovat druhý pilíř svého poslání – podporu koordinace státních politik
v blasti sociálního začleňování.
V roce 2011 nejprve Monitorovací výbor Agentury 2. února 2011 rozhodl o tom, že v šesti z 12 pilotních lokalit
na konci června 2011 Agentura ukončí činnost (Brno, Broumov, Jesenicko, Přerov, Slezská Ostrava
a Roudnice nad Labem) a v šesti bude pokračovat v činnosti až do konce roku 2012 (Břeclav, Cheb,
Most, Šluknovsko, Ústí nad Labem a Litvínov).
Na dubnovém jednání Monitorovacího výboru pak jeho členové vybrali dalších 10 obcí a měst (Děčín,
Duchcov, Hodonín, Kadaň, Kolín, Krupka, Mělnicko, Sokolov, Vejprty a Větřní). Agentura v nich začne
působit od června 2011. Do výběrového řízení se přihlásilo 21 obcí a měst z celé republiky.
Dostává se Vám do ruky závěrečné stručné shrnutí činnosti Agentury v lokalitě, kde k 30.6.2011 přestane
působit. V dalších šesti pilotních lokalitách však činnosti pokračují, a to zejména tam, kde se spolupráce daří
velmi dobře a existuje předpoklad, že do konce roku 2012 se ještě významně rozvine (to se týká především
Chebu, Mostu, Litvínova a Šluknovska). V Ústí nad Labem a Břeclavi bude Agentura přes dosavadní rozpačité
výsledky práce pokračovat, protože v těchto městech existuje silná poptávka po spolupráci a motivace
připravit strategický plán a rozsáhlé integrační projekty.
Agentura naopak odchází z lokalit, ve kterých jsou hlavní práce úspěšně ukončeny a Agentura bude poskytovat
pomoc a poradenství formou vzdálené podpory (např. Broumov, Přerov, Roudnice), ale také z lokalit, kde
neexistuje potenciál dalšího rozvoje spolupráce (např. Brno, Ostrava).
Zároveň probíhá externí vyhodnocování činnosti Agentury v pilotních lokalitách, které bude veřejnosti
k dispozici v druhé polovině roku.
Původní záměr ověřit účinnost Agentury v různě velkých městech a za různých situací bude naplněn vinou
zakolísání v letech 2008 a 2009 jen částečně. Přesto má Agentura v současné době k dispozici unikátní
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poznatky o tom, jaké metody a postupy jsou účinné a s jakými rozdíly pro malé obce, středně velká
města i největší města. Shrnutí těchto poznatků představí Agentura do konce roku 2011. Zároveň díky nim
výrazně rychleji a účinněji pracuje v „nových” lokalitách, ve kterých začala působit od roku 2010.
Dnes působí Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách jako jeden z odborů Sekce pro lidská
práva při Úřadu vlády ČR, kterou vede vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková.

MONITOROVACÍ VÝBOR AGENTURY
Monitorovací výbor pro činnost Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách je poradním
orgánem pro zajištění zpětné vazby nad působením Agentury.
Výbor pravidelně sleduje pokrok v dosahování cílů Agentury, monitoruje účinnost a efektivnost činnosti
Agentury, schvaluje výběr pilotních lokalit či projektů ﬁnancovaných z dotačních programů Agentury,
schvaluje podněty pro legislativní iniciativy v oblasti integrace romské komunity, může ustavit pracovní
skupiny pro řešení speciﬁcké problematiky.
Členy výboru jsou: zástupci občanských členů vlády Rady vlády pro záležitosti romské komunity, zástupci
státní správy a samosprávy, odborníci činní v oboru spadajícím do působnosti výboru a zástupci nevládních
neziskových organizací.

CO BYLO? – ČINNOST V LETECH 2008 – 2011
Lokální partnerství Jesenicko bylo založeno dne 29. května 2008. Od začátku bylo velmi široké se dvěma
desítkami členů, kteří se rozdělili do pracovních skupin podle mikroregionů. Tematické vymezení pracovních
skupin se nejevilo jako vhodné, bylo nezbytné celostně soustředit pozornost na jednotlivá soudržná území
mikroregionu. Situační analýzu lokalit nahradila zpráva vytvořená v rámci Dlouhodobého monitoringu
romských komunit v moravských lokalitách.
Na konci roku 2008 se ukázalo, že opatření a projekty lokálního partnerství na Jesenicku se nebudou moci
opírat o ﬁnanční podporu ze strany Agentury. Hlavní prioritou prvního pololetí roku 2009 se proto stalo zajištění
zdrojů pro ﬁnancování aktivit naplánovaných v předchozím období náhradním způsobem prostřednictvím
evropských strukturálních fondů.
Od července roku 2009 byly zahájeny práce na přípravě strategického plánu pro Jesenicko, které probíhaly ve
třech pracovních skupinách v jednotlivých regionech – Javornicko, Žulovsko, Jesenicko. Posléze se opatření
pro jednotlivá soudržná území spojila do celku a vznikl Strategický plán lokality Jesenicko. Dokument
byl přijat na jednání Lokálního partnerství 9.června 2010 v Jeseníku a následně vzat na vědomí zástupci obcí
sdružených ve SMOJ (Sdružení města a obcí Jesenicka) dne 17. června 2010 v Písečné.
Na strategické plánování navázalo rozpracování klíčových oblastí: inkluzivního vzdělávání, zaměstnanosti
a dostupnosti bydlení. Byl sestaven Návrh postupu a plánování ve vytyčených oblastech a složeny tři pracovní
skupiny především z řad zástupců lokálního partnerství, které zahájily svou činnost na podzim roku 2010.
Členové skupin v červnu 2011 dokončili dokument Výstupy z pracovních skupin plánování ve vytyčených
oblastech vzdělávání, zaměstnanosti a bydlení, který uvádí návrhy potřebných opatření k řešení jednotlivých
problematických oblastí.
Od začátku roku 2010 také začala intenzivní podpora partnerům při přípravě projektů. Jednalo se celkem
o osm konkrétních projektových žádostí, a to:

LOKÁLNÍ PARTNERSTVÍ
je platforma, na které dochází k pravidelnému setkávání zástupců samosprávy, státní správy, neziskového
sektoru a dalších aktérů, kteří jsou nebo mohou být angažováni v procesu sociálního začleňování v obci.
Členové partnerství se setkávají na pravidelných jednáních několikrát ročně (případně v tématických
pracovních skupinách) a společně připravují strategické plány a konkrétní projekty pro podporu sociálního
začleňování. Lokální partnerství je základem činnosti Agentury pro sociální začleňování v jednotlivých
lokalitách.

•
•
•
•
•
•
•

Multifunkční centrum sociálních služeb v Kobylé nad Vidnavkou
Vybudování zázemí pro poskytování sociálních služeb na Javornicku
Integrované centrum Mikulovice
Multifunkční komunitní zařízení Bílá
Zkvalitnění a rozšíření služeb Azylového domu Boétheia
Multifunkční centrum sociálních služeb a fakultativních činností ve Vápenné
Společné aktivity obcí mikroregionů Žulovska a Javornicka při integraci osob ze sociálně vyloučených
romských lokalit
• Sociální integrace na Jesenicku
Na přípravě těchto žádostí se aktivně podílela lokální konzultantka ve spolupráci s žadateli projektů, jejich
zpracovateli a pracovníky Agentury a ministerstva práce a sociálních věcí. Prozatím byly tři žádosti schválené
(IP Vápenná, IP Jeseník a IOP Kobylá nad Vidnavkou), tři žádosti jsou v procesu hodnocení a dvě byly
staženy. Jako první byl v červnu 2011 zahájen individuální projekt města Jeseník.
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PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ
Strategický plán lokality Jesenicko
Strategický plán je základním dokumentem Lokálního partnerství Jesenicko, shrnuje hlavní cíle a opatření
na podporu sociálního začleňování ve čtyřech hlavních oblastech: podpora vzdělávání a péče o děti
a mládež, bydlení, zaměstnanost a sociálně patologické jevy. Plán je připraven na období tří let od roku
2010 do konce roku 2012.
Na základě tohoto plánu byly zpracovány projektové záměry, a to především na výstavbu nízkoprahového
zařízení v obci Mikulovice, rekonstrukci komunitního centra na Javornicku a Žulovsku, azylové bydlení
v obci Travná nebo vznik agentury podporovaného zaměstnávání v Jeseníku. Další projektové žádosti
doplní mozaiku tvořené „sociální sítě” v lokalitě.

PROBLEMATICKÉ ČÁSTI PŮSOBENÍ LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ JESENICKO
V létě 2010 došlo k vyhrocení negativního stanoviska zástupců obce Uhelná vůči poskytovalteli sociálních
služeb – občanskému sdružení Ester. Postoj vedení obce ohrožuje realizaci projektu „Společné aktivity
obcí mikroregionů Žulovska a Javornicka při integraci osob ze sociálně vyloučených romských lokalit“.
Obec vydala negativní stanovisko v rámci povinně doložené přílohy k projektové žádosti. Lokální
konzultantka ve spolupráci s vedením Agentury iniciovala k vyřešení zablokované situace několik setkání
s vedením obce Uhelná a dalšími partnery, která probíhala střídavě v Uhelné a v Javorníku, a následně
svolala schůzku u kulatého stolu dne 31. 8. 2010 v Jeseníku. Bohužel, v průběhu února 2011 se i díky
veřejné kampani starosty Uhelné k projektu negativně postavila i část veřejnosti. Posléze zastupitelé
dalšího partnera v projektu – města Javorník – realizaci projektu rovněž odmítli. V současné době proto
projekt prochází úpravou, aby mohl být realizován pouze tam, kde vedení obcí (Vápenná, Kobylá nad
Vidnavkou) souhlasí se zavedením sociálních služeb, služeb zaměstananosti a mimoškolního vzdělávání.

Multifunkční centrum sociálních služeb v Kobylé nad Vidnavkou

CO BUDE? – ZAJIŠTĚNÍ POKRAČOVÁNÍ ČINNOSTI LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ

Klienty multifunkčního centra budou nejen lidé v obci Kobylá nad Vidnavkou, ale také lidé ze spádových
obcí v údolí řeky Vidnavky. V současné době v obci poskytuje sociální služby terénní pracovník bez
jakéhokoli potřebného zázemí, což se díky projektu výrazně změní.
Součástí projektu je i oprava prostor pro nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a zázemí pro sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Agentura ukončí svou činnost na Jesenicku ke 30. červnu 2011. Od července bude partnerům
v lokalitě poskytována takzvaná vzdálená podpora, která bude spočívat v zajišťování poradenství
Agentury obci nebo městu v následujících oblastech:
• fungování koordinační platformy, síťování partnerů
• strategické plánování, evaluace opatření
• návrhy opatření (řešení problémů), poradenství v jednotlivých odborných oblastech
• supervize rozběhlých opatření/projektů

Společné aktivity obcí mikroregionů Žulovska a Javornicka při integraci osob ze sociálně
vyloučených romských lokalit
V rámci projektu bude zajištěna dostupnost sociálních služeb na území obou mikroregionů. Navazujícími
aktivitami je podpora mimoškolního vzdělávání dětí, volnočasové aktivity pro děti a mládež, práce
s dospělými (včetně zajištění zaměstnanostního a protidluhového poradenství) a prevence sociálně
patologických jevů (kriminalita, gambling, závislosti). Projekt by měl být realizován od ledna roku 2012.
Sociální integrace na Jesenicku
Projekt odstartoval 1. června 2011. Jeho ústředními aktivitami jsou zajištění sociálních služeb a služeb
navazujících, zejména v oblasti zaměstnanosti a vzdělávání. Projekt také usiluje o koordinaci aktivit
a sjednocování postupů jednotlivých institucí a organizací, které pracují se sociálně vyloučenými osobami.

ŘEKLI O LOKÁLNÍM PARTNERSTVÍ…
Ivan Dost, starosta obce Mikulovice
Agentura pro sociální začleňování zanechala v obci Mikulovice za dobu svého působení pozitivní stopy.
Prostřednictvím a pomocí agentury byly nastaveny projekty, které snížily dopady na sociální síť nejen obce
Mikulovice, ale i jejího okolí. V současné době probíhá realizace jednoho z nich, který se dotýká více
než 60 lidí, kteří se pohybují v oblasti sociální nouze. Působnost agentury na Jesenicku vnímám i jako
spojovací článek mezi komunitami, které spolu jinak těžko nalézají společnou řeč. Mezeru mezi pozitivy
vidím v tom, že se nám nepodařilo zrealizovat projekty, které by vedly k přímé zaměstnanosti. I proto si
myslím, že by agentura na Jesenicku, které je oblastí s vysokou nezaměstnaností, měla zůstat.
Jana Křivánková, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Městský úřad Jeseník
Zahájení činnosti Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách přineslo velká očekávání, která
bylo velmi těžké naplnit. Jako nejvýznamnější aktivitu lze vnímat zejména projektové poradenství, které
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zejména u obcí, měst a NNO s menšími zkušenostmi s přípravou a realizací projektů bylo pozitivním
přínosem. Další aktivitou, kterou se Agentura velmi významně zabývala, byla snaha o provázanost aktivit
a podpora přenosu příkladů dobré praxe z jiných částí republiky. Zároveň se však při činnosti a aktivitách
Agentury projevila bariera realizace státní politiky v obcích, které mají odlišný názor na formy realizace
aktivit sociálního začleňování.
Abbé Staněk, o.s. Ester
Myslím si upřímně, že Jesenicko se nevydařilo podle představ nikoho a lze si jen přát, aby Agentura i
po odchodu pokračovala ve svém působení především v oblasti PR, byla především morální silou, která
ukazuje dobrý směr pro veřejné dění, zastáncem tohoto dění a jeho neúnavným podporovatelem. K tomu
ovšem potřebuje výrazné osobnostní zastoupení, byť jen na dálku.

Příloha

VÝČET ČLENŮ LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ Z ROKU 2008
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách
Město Jeseník
Mikroregion Javornicko
Mikroregion Jesenicko
Mikroregion Zlatohorsko
Mikroregion Žulovsko
Ester, o.s.
Základní škola Fučíkova 312, Jeseník
Základní škola Javorník
Společenství Romů na Moravě, o.s.
Romodrom, o.s.
Boétheia – společenství křesťanské pomoci v Jeseníku
Darmoděj, o.s.
Diakonie ČCE, středisko v Javorníku – Travné
Mateřská škola Široký Brod, okres Jeseník
Občanské sdružení za lidská práva rómských občanů
Pospolitost, o.s.

VÝČET PROJEKTŮ
SCHVÁLENÉ/REALIZOVANÉ
Multifunkční centrum sociálních služeb v Kobylé nad Vidnávkou
Cílem projektu je vytvořit zázemí pro sociální služby, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi a terénní programy. V tomto zázemí budou zajišťovány zmíněné sociální

služby a aktivity pro děti pro děti a mládež i pro dospělé osoby a jejich rodiny. K podpoře vzdělávání a plnění
si domácích úkolů bude nízkoprahové zařízení vybaveno pěti počítači. Zde, za účasti terénního pracovníka,
budou děti a mládež získávat základní znalosti a dovednosti v práci ICT technologiemi, tak potřebnými pro
další studia.
Realizátor obec Kobylá nad Vidnavkou
Dotační titul IOP 3.1b
Přidělená částka 1.841.000,– Kč
Stav schválený
Sociální integrace na Jesenicku
Cílem projektu je začlenění sociálně vyloučených osob zpět do společnosti, zabránění jejich migraci
v rámci regionu i celé České republiky. Projekt usiluje o podporu jejich návratu na trh práce. Bude se
tak dít prostřednictvím terénní sociální práce, protidluhového poradenství i prevence rizikového chování
(kriminality, závislostí, gamblingu apod.).
Realizátor město Jeseník
Dotační titul OPLZZ 3.2
Přidělená částka 20.468.000,– Kč
Počet podpořených osob 363
Stav schválený/realizovaný
Společné aktivity obcí mikroregionů Žulovska a Javornicka při integraci osob ze sociálně
vyloučených romských lokalit
Cílem projektu je zmírnění a předcházení rizik sociálního vyloučení, provázání služeb tak, aby pokrývala
celou oblast Jesenicka a zvýšení kapacity služeb tak, aby došlo k plné integraci sociálně vyloučených
obyvatel do společnosti a na trh práce.Dílčím cílem je revitalizace či redukce vyloučených lokalit, rozvoj
sociálních a návazných služeb, které odpovídají potřebám obyvatel vyloučených lokalit.
Realizátor obec Vápenná
Dotační titul OPLZZ 3.2
Přidělená částka 24.990.000,– Kč
Počet podpořených osob 367
Stav schválený
Zvyšování motivace a podpora integrace příslušníků romských lokalit – Mikulovice
Cílem projektu je posílení pracovní integrace osob ohrožených sociálním vyloučením. Stane se tak
prostřednictvím podpůrných služeb, především poradenství a vzdělávacích kurzů, které přispějí k vyhledání
vhodného zaměstnání a jeho následnému udržení. Součástí projektu je i prevence sociálně patologických
jevů, sociálně aktivační služby pro rodiny s dětmi pro příslušníky sociálně vyloučené romské lokality
a ostatních lokalit, které jsou sociální exluzí ohroženy.
Realizátor Obec Mikulovice
Dotační titul OPLZZ č. 19
Přidělená částka
Stav realizovaný/realizovaný(www.dds-spk.cz/mikulovice/index.html)
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PODANÉ
Multifunkční centrum sociálních služeb a fakultativních činností ve Vápenné
Cílem projektu je zajištění sociálních služeb v regionu,poskytování služeb, evaluační studie, zajištění
dostupnosti sociálních služeb ve Vápenné a spádových obcích, které umožní návrat příslušníků nejvíce
ohrožených sociálně vyloučených romských lokalit zpět na trh práce a do společnosti. Součástí projektu je
rekonstrukce domu č.p. 1 ve Vápenné na Multifunkční centrum sociálních služeb a fakultativních činností.
V něm budou vytvořeny ucelené prostory pro poskytování ambulantních a terénních forem sociálních
služeb a navazujících fakultativních činností. Rekonstrukcí vznikne zázemí pro sociální služby – sociálně
aktivizační služba pro rodiny s dětmi a terénní program a navazující činnosti – pracovní poradenství,
dluhové poradenství, volnočasové a vzdělávací aktivity.
Realizátor obec Vápenná
Dotační titul IOP 3.1 b
Požadovaná částka 8.552.411,– Kč
Stav podaná žádost
Vybudování zázemí pro poskytování soc. služeb na Javornicku
Cílem projektu je zvýšení dostupnosti a efektivity sociálních služeb usnadňujících integraci do společnosti
a návrat na trh práce sociálně vyloučených obyvatel regionu Javornicko. Dílčími cíli jsou – zajištění
volnočasových a vzdělávacích aktivit pro děti a mládež, pracovní poradenství, dluhové poradenství,
výcvikové pracoviště, zvýšení prevence bezdomovectví v regionu – rozšíření počtu lůžek ve službě azylové
bydlení, vytvoření podmínek pro koordinované působení sociálních služeb a dalších činností podporujících
integraci a návrat na trh práce.
Realizátor Ester, o.s.
Dotační titul IOP 3.1 b
Požadovaná částka 17.264.000,– Kč
Stav podaná žádost

6

