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Memorandumo spolupráci
mezl

odborem pro sociální začleňovárrív romských lokalitrích(Uřadem vlády CR)
a
o.s. Darmoděj

odbor pro sociální začleňovánív romslých lokalitách (Uraa vHdy), jehožčinnostvláda
ČgsKÉ REPUBLIKY ze dne 23. Iedna 2008 č. 85,
schvrá]iláUSNESENÍIu vrÁoy
zastoupenýIng. Markem Podlahou,ředitelem

Darmoděj' o. s.' za\oženýdne t4.3.200ó,se sídlemDukelská 982126,7900| Jeseník,IČ
ziásfupcem
27027864,zastoupenýJosefemVondrkou' stafutrírním

přesvědčenío nutnosti vytvďení komplexníchlokálních strategií,
vycbánejice ze společného
jejichžcílemje sniŽovrání
a eliminace sociálníhovyloučenív romských lokďitách,
zdůrazriujícevýzram úzkéspolupráce a koordinace při provaděníkomplexních lokrálních
stategií na úrovnistítq krajůi obcí,
odvolávajícese,na cíle a prostředky kjejich dosažení,kteréjsou uvedeny včásti III.
USNESENI VLADY CESKE REPUBLIKY ze dne23.Ledna2008č.85'
uzavírajÍtoto Memorandum o spolupráci.
čHnek I.
Zásaý spolupráce
1. UzavŤeníMemoranda vywářt prostor pro úzkou spolupráci a koordinaci obou stran
při vytvrářeníareaLizacikomplexníchlokrálníchstrategiísociálníhozďleňování.
2. Spolupráce bude uskutečňoviínaformou výměny informací, vzajemnými konzultacemi,
přijetím společnéhostanoviska' společnéhopostupu či jinou vhodnou formou v souladu
s platnými právnímipředpisy.
3. Spolupráce je založenana zásadě dobrovolnosti. Autonomie obou stran při uplatňovrání
nenítímtoMemorandemdotčena.
strategiísociiílníhozačleňoviání

čHnek II.
oblasti spolupráce
1. Spolupráce se bude vztahovatna všechnyoblasti realizase strategiísociálního zač|eňováni,
zejménanaoblast vzdě|áni,zaměstrranosti,bydlení,sociálníchslužeba zdravotnípéče.
2. Zvláštni pozomost bude věnována podpoře subjektůzabývajícíchse poskytoviínímslužeb
v oblasti socirílníhozačleňovrání.
V této oblasti hodlají obě strany spolupracovat a sdílet
informaceo průběhua výsledcíchaktivit.
3. obě strany budou úzce spolupracovatpři pffpravě a provráděníkoncepčníchdokumentu
v oblasti sociálníhozačleňování.
ČHnek III.
'

čbnstvív |okrílníchpartnerství

1. Podpisem Memoranda o spolupráci se subjekt stiívá členem Lokálního parhrerství
Jesenicko. Jeho zrástupcěje oprávněn účastnitse jedntáníLokálního partnerstvíJesenicko a
náležímu všechnaprávařádných členů.
ČHnek IV.
Ustanoveníspolečnáa závérečná
1. Se vzájemně poskytnufýmiinformacemibudou obě stranynakládat vsouladu splatn;ými
právnímipředpisy a způsobem,kteÍýnebudena újmudruhéstraně.
2. obě strany budou vhodným způsobeminformovat svéčleny,spolupracovníkya orgiíny
o přijetíMemorandaa o rozsahuspolupníce.
3. Memorandum se uzavtrá na dobu neurčitoua nabývá účinnostidnem podpisu obou stran.
Memorandrrm pozbyvá platrrosti písemnou dohodou stran nebo doručenímpísemného
onámeni jednéze strandruhéstraně,žese Memorarrdemnehodlá nad"áleřídit.

V Praze dne.
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V Jeseníkudne.

zir/afuL
Ing. Marek Podlaha

Ředitel odboru pro sociálnízačleňovrání
v roms\ých lokalitách curan vLády)

Josef Vondrka

Statutámízástupceo. s. Darmoděj

