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                 Ve Vrbně pod Pradědem dne 15. 7. 2016 

Zápis z jednání 

Téma:   Lokální partnerství  

Datum:  28. června 2016 

Čas:   14:00 – 15:00 

Místo:  Přístavba MěÚ Vrbno pod Pradědem 

Účastníci: viz. Prezenční listina 

Program: 

1. Přijetí nových členů lokálního partnerství 

2. Představení plnění Strategického plánu sociálního začleňování Vrbenska 2015 – 2018 

3. Diskuze, náměty, závěr 

Zápis: 

 

1. Přijetí nových členů lokálního partnerství - vzhledem k tomu, že bylo přítomno pouze 19 členů, 

nebylo Lokální partnerství usnášeníschopné, a tudíž k přijetí nových členů nedošlo. Dále se bude 

postupovat dle jednacího řádu a o přijetí nových členů bude hlasováno formou per rollam. 

a. Při hlasování formou per rollam se vyjádřilo 23 osob s hlasovacím právem – schválení přijetí 

nových členů – 23 hlasů PRO 

 

2. Představení plnění Strategického plánu sociálního začleňování Vrbenska 2015 – 2018 
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Do výzvy č. 042 v rámci sociálních a návazných služeb byly zatím podány tyto projekty:  

 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – realizátor  Liga, o.p.s. – tento projekt byl schválen 
k podpoře, realizace projektu bude zahájená 1. 9. 2016; 

 Rozvoj rodinné asistence – realizátor Help-In, o.p.s – projekt nebyl schválen k podpoře, do 
výzvy bude podán nový projekt 

 Připravují se k podání – Prevence závislostí na Vrbensku – realizátor OpenHouse, o.p.s., 
Zvyšování finanční gramotnosti – realizátor Help-In, o.p.s. a Koordinace soc. začleňování na 
Vrbensku – realizátor Město Vrbno pod Pradědem.  

 

 

 Projekt „ Příprava k zaměstnání – realizátor Aperkom, z.ú. byl podán  

 Dalšími podanými projekty z oblasti zaměstnanosti je projekt Biostravovací program – žadatel Pod 

vysokou horou, s.r.o. a Školící a konferenční centrum v Hotelu Singer – realizátor Leo Singer.  

Připravuje se podání dalších plánovaných projektů. Výzva OPZ bude otevřena do konce října 2016. V srpnu 

2016 bude vyhlášená výzva IROP - Sociální podnikání pro SVL II. - Vznik nových a rozvoj existujících 

podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání. Plánované zahájení a ukončení příjmů žádostí je září 

2016 – leden 2017. 
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V březnu 2016 byla vyhlášená výzva OPVVV – Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL I, kde jsou oprávněnými žadateli obce a 

svazky obcí. 2. Výzva – Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL II, kde budou moci žádat např. školy a NNO bude vyhlášená 

v srpnu 2016. Školy na Vrbensku pak plánují podat projekty do 2. výzvy. 

Povinnou přílohou žádostí pro výzvy OPVVV je Místní plán inkluze, který bude zpracován a jehož cílem je 

systematizace opatření na podporu inkluzivního vzdělávání v rámci místní vzdělávací soustavy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V procinci 2015 byla vyhlášená 

výzva IROP pro předškolní vzdělávání. Vzhledem k podmínkám výzvy, zejména pak navýšení kapacity mateřských 

škol, žádná z MŠ do této výzvy projekt nepodala. 

Pro ZŠ – Infrastruktura základních škol – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní 

učení bude vyhlášená v srpnu 2016. 
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Zapsala: Kateřina Klausová  

 


