Praha, 22. července 2021

MPSV i nadále úspěšně čerpá evropské peníze
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) pravidelně vyhodnocuje,
jak postupuje realizace Operačního programu Zaměstnanost (OPZ)
a Operačního programu potravinové a materiální pomoci (OP PMP),
aby ověřilo, že evropské finanční prostředky jsou použity na hlavní cíle
operačních programů a že vše postupuje podle plánu. Správnost tohoto
postupu dokazují i čísla za druhé čtvrtletí roku 2021.
Operační program Zaměstnanost dosud vyhlásil 127 výzev v souhrnném objemu
89,7 mld. Kč. Zaregistrováno je téměř 17,2 tisíc žádostí o podporu, za druhé čtvrtletí
přibylo 11 nových. Právních aktů je přes 9 854 ve výši 84,4 mld., nárůst za první čtvrtletí
činil 49 právních aktů ve výši 1,3 mld. Kč. Objem vyúčtovaných žádostí o platbu dosáhl
43,4 mld. Kč, v prvním čtvrtletí šlo o 3,4 mld. Kč. Podpořeno bylo přes 536 tisíc
účastníků. Konkrétní příklady, komu tyto peníze pomáhají, jsou dostupné na stránce
https://www.esfcr.cz/pribehy.
V květnu tomu byly dva roky, kdy 13 projektů z celé ČR začalo realizovat projekty v rámci
výzvy Housing First. Díky ní a samotným projektům lidé v bytové nouzi nachází
standardní bydlení a jsou podporováni v tom, aby si bydlení udrželi a byli dobrými
sousedy. V červnu se k této příležitosti uskutečnil „Týden Housing First“, který veřejnosti
přiblížil podpořené projekty. Ty nabízí lidem bez domova rychlé zabydlení v bytě s
podporou sociálních pracovníků. Jejich výsledky mluví za vše. Po dvou letech realizace
projektů je momentálně zabydleno 200 bytů, ve kterých žije 531 osob, z toho 246 dětí a
47 osob si našlo nové zaměstnání. K příležitosti Týdne Housing First byla vytvořena celá
řada videí. Snaha MPSV získat pro sociálně vyloučené skupiny lidí standardní bydlení
prostřednictvím podporovaných projektů byla oceněna i na evropské úrovni. Na červnové
konferenci „Boj proti bezdomovectví – priorita naší sociální Evropy“, která proběhla v
Lisabonu, byl jeden z nich oceněn zlatou medailí. Podívejte se na video o Romodrom
o.p.s, vítěze v oblasti ukončování bezdomovectví v rámci celé Evropské unie.
O konferenci se lze více dozvědět například na Facebookovém profilu organizace
Feantsa.
Na konci června se uskutečnilo v pořadí již šesté neformální setkání realizátorů projektů
ve výzvě „Mezinárodní mobilita a sociální začleňování znevýhodněné mládeže“,
jehož cílem bylo hledání mezinárodních partnerů a nastavení úspěšné spolupráce.
Existuje více důvodů, proč se mladým znevýhodněným lidem nedaří nalézt zaměstnání
nebo pokračovat ve vzdělávání. Patří mezi ně dlouhodobá nezaměstnanost, nedostatek
dovedností, špatné jazykové znalosti, zdravotní problémy, nejistá finanční situace či
problematické rodinné zázemí. A právě mezinárodní mobilita může mladým lidem pomoci
zvýšit jejich osobní kompetence a motivovat je ke změně. Ačkoliv se na průběhu
zahraničních stáží podepsala pandemie Covid-19, která komplikovala realizaci projektů,
na příkladech stáží v Irsku, Španělsku, Holandsku nebo Maltě se ukázalo, že je možno
zajistit úspěšnou stáž i v takto obtížném období, a tím pomoct mladým znevýhodněným
lidem.
Operační program potravinové a materiální pomoci rovněž pokračoval v úspěšné
realizaci. Vyhlášeno je 9 výzev v objemu 951 mil. Kč, vydáno je 60 právních aktů v objemu
896 mil. Kč, žádosti o platbu autorizované řídicím orgánem představují 514 mil. Kč.
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