TISKOVÁ ZPRÁVA
Memorandum s agenturou Obrnicím umožní čerpat dotace
Obrničtí zastupitelé schválili znění memoranda o spolupráci s Agenturou pro sociální
začleňování při Úřadu vlády ČR. Obec uspěla ve výběrovém řízení, a přiřadila se tak k dalším
devíti tuzemským městům a obcím, s nimiž bude agentura na základě memoranda
spolupracovat. „Záměry těchto vybraných měst a obcí s cílem zlepšit život občanů v sociálně
vyloučených lokalitách mají výsostné postavení a budou mít přednost při poskytování dotací
ministerstva práce a sociálních věcí na vybrané a schválené projekty,“ vysvětlila jednu
z hlavních výhod memoranda obrnická starostka Drahomíra Miklošová.
Příspěvky bude možné čerpat jak na investiční akce, tak i na akce neinvestičního charakteru.
„Velmi důležitá je pro nás především možnost čerpat dotace z evropských fondů na
financování sociálních služeb na tříleté období. Chceme získat i peníze na obnovu rozvodných
sítí v základní a mateřské škole, na obnovu vybavení kuchyně základní školy a prádelny
mateřské školy. Do žádostí o dotace zahrneme i úpravy vnitřního atria základní školy. Uspět
bychom mohli ve spolupráci s agenturou i s projektem výstavby sociálních bytů,“
vyjmenovala starostka.
Neinvestiční projekty zahrnují financování sociálních služeb nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež, odborného sociálního poradenství, sociálně aktivizačních služeb a terénních
programů. Dále je to podpora komunitního života v obci, program sociálního bydlení, rozvoj
rovných příležitostí a podmínek pro inkluzivní vzdělávání. V Obrnicích působí i obecně
prospěšná společnost K srdci klíč, jejímž záměrem je zřídit v obci sociální firmu s cílem
vzdělávat nezaměstnané na tréninkovém pracovišti s přípravou na vstup na trh práce. „I tato
organizace má díky memorandu šanci získat dotaci na podporu svých aktivit,“ doplnila
Miklošová.
Obrnice, kde bezmála polovina obyvatel je romského etnika, spolupracují s Agenturou pro
sociální začleňování a řadou neziskových organizací už několik let. Snahu vedení obce o
integraci Romů do většinové společnosti i o změnu postoje majority vůči Romům ocenila
v říjnu 2013 Rada Evropy. Cenu DOSTA! (romsky dost) starostka převzala ve Štrasburku.
Deset měst a obcí vybral k užší spolupráci a koordinaci v přístupu k sociálně vyloučeným
lokalitám v únoru monitorovací výbor agentury. V Ústeckém kraji jsou to kromě Obrnic i
Kadaň, Vejprty, Roudnice nad Labem, Děčín a Litvínov a dále středočeský Kolín,
severomoravský Bruntál a Jeseník a jihomoravská metropole Brno.
Více informací:
starostka Drahomíra Miklošová – tel, fax: 476 118 020, mobil: 724 181 155, e-mail:
starostka@ouobrnice.cz
projektová manažerka Aneta Vejlupková - tel.: 606 616 916, e-mail:
vejlupkova@ouobrnice.cz
Obec Obrnice se nachází v údolí chráněné krajinné oblasti České středohoří nedaleko
města Mostu. Je správní jednotkou také pro sousední Chanov a České Zlatníky. V obci
žije necelých 2 500 obyvatel, dle takzvané Gabalovy studie tvoří téměř 40 procent z nich
muži, ženy a děti romského etnika. Soužití Čechů s Romy bylo donedávna velkým
problémem Obrnic, současnému vedení se ale podařilo v poměrně krátkém čase situaci

změnit. Za integraci Romů do většinové společnosti obec získala předloni ocenění Rady
Evropy. Obci s ročním rozpočtem kolem 50 milionů korun se daří i čerpat dotace, dosud
inkasovala zhruba 132 milionů korun. Právě usilovná příprava projektů se žádostí o
granty vedla i k úspěchu v práci se sociálně slabými občany, kteří jsou v mnoha
případech těžce zadluženi. Z příspěvků ministerstev či EU se například podařilo opravit
základní a mateřskou školu, vybudovat kulturní a společenské centrum, nové náměstí,
dětská hřiště, chodníky, veřejné osvětlení, či zapojit zejména Romy do veřejně
prospěšných prací a veřejné služby.

