Příloha č. 2

DOKUMENT O SPOLUPRÁCI KRAJSKÝCH SAMOSPRÁV
A NEZISKOVÉHO SEKTORU

První fáze přípravy dokumentu:
Deklarace spolupráce (Asociace krajů ČR vůči NNO / neziskovému
sektoru) či Memorandum o spolupráci (vzájemně kraje a NNO)
Návrh preambule deklarace / memoranda Asociace krajů ČR:
„Rada Asociace krajů ČR vnímá NNO jako aktivní a reprezentativní zástupce občanů
a deklaruje svoji ochotu a připravenost s nimi aktivně spolupracovat a podporovat jejich
činnost. Doporučuje v následujícím období uzavřít v jednotlivých krajích partnerskou dohodu
samosprávy a neziskového sektoru.“

Obsah deklarace / memoranda:
•

Vymezení pojmů (hodnoty občanské společnosti, princip subsidiarity)

•

Definice partnerství

•

Aktivní občan = přidaná hodnota kraje

•

Zájem o vytvoření manuálu pro Dokument o partnerství při stejné míře odpovědnosti

•

Vyjádření ochoty ke spolupráci

•

Využití zkušeností a dobré praxe

•

Pojmenování vzájemné prospěšnosti partnerů

•

Forma komunikace – schéma

•

Pojmenování cílů dohody
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Druhá fáze přípravy dokumentu:
Smlouva / dohoda apod. o spolupráci krajských samospráv
a neziskového sektoru
Na podzim 2009 bude Výborem pro regiony RVNNO a jeho sekretariátem připravena
metodika vzniku a metodika podpisu tohoto dokumentu (dále jen „Dokument“) a jeho
vzorový text.
Pravděpodobný postup vzniku Dokumentu:
•
•

Projednání vzorového textu v kraji
Projednání s neziskovým sektorem

Pravděpodobný postup podepisování Dokumentu (kraje):
•
•
•

Projednání radou kraje
Projednání zastupitelstvem kraje
Podepsání hejtmanem kraje

Pravděpodobný postup podepisování Dokumentu (NNO):
•

Podepsání statutárními zástupci zastřešujících oborových / mezioborových NNO v kraji
i jednotlivých NNO s právní subjektivitou (doložení povinné); dokument bude otevřený
pro všechny NNO.

Text bude mít platnost po zkušební dobu 1 roku, následovat bude společné
vyhodnocení, reformulace, doplnění. V textu bude jasně deklarováno, že Dokument nezakládá
nárok na finanční podporu. Platnost Dokumentu bude přesahovat jedno volební období
krajských samospráv, nejlépe do konce roku 2013.
Dokument se bude skládat z preambule a z doporučeného obsahu:

Preambule:
Vyjádření vůle partnerů (krajské samospráva a NNO) ke spolupráci (odpovídající text
z legislativy, NNO jako reprezentanti občanských zájmů a občanské společnosti, kraje jako
instituce, které naplňují oprávněné zájmy obyvatel, atd.)

Doporučený obsah:
•

Za naplňování Dokumentu je odpovědný určený člen zastupitelstva.

•

Vyčlenit / zřídit místo pracovníka pro NNO.
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•

Zajistit vyvážené zastoupení NNO ve vybraných poradních orgánech kraje – buď ve
stávajících (doplněním) nebo vytvořením zvláštního poradního orgánu pro NNO.

•

Vedení a aktualizace databáze NNO (Důvod: možnost aktivní spolupráce s NNO dle
odbornosti, fondy EU atd.).

•

Analýza aktuálního stavu spolupráce s NNO (Důvod: navázání na stávající praxi či její
vylepšení).

•

Při přípravě a aktualizaci strategických dokumentů zapojit NNO jako partnera dle
odbornosti (Důvod: konzultace s cílovými skupinami, zvýšení přidané hodnoty).

•

Přizvání NNO do tvorby pravidel dotačních programů, kde mohou NNO být
příjemci (Důvod: konzultace „propustnosti“ systému, odstranění zbytečné byrokracie,
nasměrování dotačních titulů).

•

Nejméně jednou ročně vedení kraje a krajský úřad ve spolupráci s partnery
zorganizuje hodnotící konferenci k naplňování Dokumentu (Důvod: společné
vzájemné diskusní setkání a možnost zhodnocení naplňování spolupráce, náměty na nové
okruhy).

•

Využití dalších forem komunikace – kulaté stoly, Internet apod. (Důvod: nastavit
pravidelnou komunikaci pro různé příležitosti).

•

Bezplatné zapůjčování prostor v majetku krajského úřadu pro zasedání NNO,
využívání i dalšího majetku krajského úřadu, např. techniky pro videokonference
(Důvod: úspora nákladů NNO, pomoc potřebám spolkové činnosti).

•

Nastartování soustavné organizační, administrativní a odborné podpory NNO
(Důvod: zabezpečení kapacity pro servisní a informační služby pro NNO v daném kraji
podporou servisní organizace NNO v kraji nebo vlastním pracovištěm krajského úřadu).

•

Podpora víceletého financování a udržitelnosti projektů (Důvod: nejslabší kritická
místa v podmínkách existence NNO).

•

Projektová spolupráce – sběr, roztřídění a evidence projektových záměrů NNO
a jejich využití v roli případných partnerů v projektech kraje. 1 (Důvod: synergie
v projektovém managementu, integrované projekty).
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Nutno posoudit z právního hlediska.
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