Pracovní setkání skupiny pro cizince, národností menšiny a osoby ohrožené sociálním
vyloučením.
14. března 2022, 14:00 hod, – Radnice Liberec

Témata setkání:
1. Informace ke KPSVL+
2. Pomoc uprchlíkům

Přítomni:

Pan Ron představil možnosti žádostí do dotačního titulu KPSVL+ zde je jeho zápis:
Uvědomuji si závažnost doby, ve které nyní žijeme. Musím se však na Vás obrátit ve
věci sběru alokací pro výzvy „Sociální začleňování“ a „Housing led“. Důvodem je, že MPSV si
nyní vyžádalo od Agentury údaje pro stanovení alokací pro výzvy. Zanedbání by zde vedlo
k tomu, že by pro Vás nebyly v rámci těchto výzev prostředky (v celém programovacím do
2027). Víme, že to není optimální postup, sami jsme jej kritizovali, avšak MPSV na tomto
postupu trvá. Na základě údajů, které za Agenturu předáme, bude stanovena výše alokace
prostředků v těchto výzvách.
Deadline pro to, abychom od nás zaslali podklady, je konec března.
V příloze naleznete:
 Dokument Přehled výzev pro sběr alokací Sociální začleňování a Housing led_Pracovní
verze. Tento dokument shrnuje všechny informace, které můžeme ohledně výzev
„Sociální začleňování“ (kapitola 1) a „Housing led“ (kapitola 2) zveřejnit. Konkrétní
znění se může lišit. Bohužel lepší informace zkrátka k dispozici nejsou.
 Tabulku Projektová fiše OPZ KPSV+_Final. Do této tabulky poprosím jednotlivé aktéry
vypisovat jednotlivé záměry k výzvě Sociální začleňování.



Tabulka pro sběr Bydleni_Tabulka pro sběr ansorbce výzvy 21.02. Sem vypsat záměr
na výzvu Housing led (Bydlení).

Opětovný vstup do výzvy „Sociální začleňování“: nebude možné opětovně vstupovat do
výzvy. Pokud vznikne nová potřeba, pak je možné ji zapracovat do PSZ, ale pouze v běžícím
termínu 4 měsíců od začátku následujícího měsíce, kdy došlo ke schváleného prvotního
dokumentu; pro obce schvalující dokument v červnu to znamená revizi a s možností
případného podání projektu nejpozději v září/říjnu. (pozn. V Liberci zatím PSZ schválený není).
Termín pro podávání projektů: Lhůta pro podávání projektů běží 4 celé kalendářní měsíce
následující po měsíci, kdy byl PSZ oficiálně schválen.
Spolufinancování ve výzvě Začleňování: Je možné, že bude spolufinancování pro NNO 0, ale
jen pro výzvu na sociální začleňování; jisté to není. Vyplňujme fiše s předpokladem, že bude 0.
Pokud by došlo na to, že spolufinancování není 0, oslovíme Vás s dotazem, jestli chcete do
výzvy jít i za cenu toho, že tam bude spolufinancování a fiše upravíme dle nových podmínek.
Další témata mimo Začleňování: sociální podnikání bude samostatně, sociální práce na
obcích (podle zákona o obcích) také, nebudeme tam mít alokaci. Výzva na bydlení jde přes
„Housing led“, kterou řešíme také zde.
Pokud chcete, můžete si fiše začít připravovat.
Práce s Projektovou fiší OPZ+
Vyplňovat pouze listy:
 Projektová fiše OPZ
 Rozpočet OPZ
Listy s dodatečnými informacemi:
 Info - Mzdy RT
 Info - Popis prac. pozic 1
 Info - Popis prac. pozic 2
Rozpočet
 Do rozpočtu uvádějte hrubou mzdu vč. zákonných odvodů (neuvádějte hrubou mzdu
bez odvodů!).
 Pro tvorbu alokace - fiše, si vytvořte "střední hranici" mzdy (střední mez naleznete
vpravo od tabulky mezd).

K bodu 2 Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny.
Paní Kaprasová CPIC informuje o tom, jak funguje KACPU a jak jsou do něj zapojeni.
Informuje i o základních evidencích, které se v KACPU mohou řešit. Tedy vízum, kontakt
s PČR, zdravotní pojišťovny, ÚP, ubytování.
Ve spolupráci s KÚ vzniká, na základě již stávající sítě sociálních služeb síť pro pomoc
uprchlíkům. Jde o vyčlenění části kapacit ze současné sítě, pro pomoc uprchlíkům. V rámci
diskuse jsme se bavili o potřebě mít od KÚ svolení, že toto můžeme dělat a že zapojení
neovlivní hodnocení naší běžné činnosti.

Výsledkem by měla být nabídka přímo v KACPU. Lidé, kteří z KACPU odcházejí, by měli mít
informaci, že se mají obracet na městské úřady v místě, kde bydlí, popřípadě na některé
poskytovatele sociálních služeb.
Koordinaci těchto služeb má na starosti Lukáš Průcha


Příští jednání 2. 5. 13:30, místnost č. 10, radnice Liberec.

Zpracoval: Lukáš Průcha

