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Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Unikátní kód žádosti:

3eRoOPØØØ3

1. Identifikace operačního programu a výzvy
Číslo operačního programu:

CZ.1.04

Název operačního programu:

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo globálního grantu:

CZ.1.04/3.1.02

Název globálního grantu:

Podpora sociální integrace a sociálních služeb

Číslo prioritní osy:

4.3

Název prioritní osy:

Sociální integrace a rovné příležitosti

Číslo oblasti podpory:

4.3.1

Název oblasti podpory:

Podpora sociální integrace a sociálních služeb

Číslo výzvy:

C1

Název výzvy:

Výzva pro předkládání GP 3.1 - Podpora sociálních služeb komunitního
typu vzniklých po transformaci

Typ účetní jednotky:

Pro ÚSC, PO, SF a OSS

Účetní osnova:

410/2009 Sb.

701 - 710, v platném zněn

Název IPRM:
Kód IPRM:
Název aktivity IPRM:
Číslo aktivity:
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2. Identifikace projektu
Název projektu:

Hendikep není bariéra - program pro osoby s mentálním postižením

Zkrácený název projektu:

Hendikep není bariéra

Název projektu anglicky:

Disability is not a barrier - program for people with intellectual disabilities

Předpokládané datum
zahájení realizace
projektu:

01.02.2014

Předpokládané datum
ukončení realizace
projektu:

30.06.2015

Doba trvání v měsících:

17,0

Stručný obsah projektu:
Projekt je zaměřen na zlepšení možnosti pracovního a společenského uplatnění lidí s mentálním a
kombinovaným postižením, kteří využívají dvou ambulantních sociálních služeb Domova bez zámku - denní
stacionář a sociálně terapeutická dílna. Lidé s tímto postižením patří z hlediska sociální integrace a uplatnitelnosti
na trhu práce k nejvíce znevýhodněným skupinám. Důvodů je několik. Mezi nejčastější patří absence pracovních
návyků, nízké sebevědomí, předsudky společnosti a samozřejmě i omezené schopnosti těchto osob, které ale lze
formou pravidelného a trpělivého nácviku výrazně zlepšit. Základním stavebním kamenem pro sociální začlenění
a získání pracovního uplatnění je získání a rozvoj potřebných profesních a sociálních dovedností. Během celého
projektu budou podpořené osoby získávat praktické dovednosti v jednotlivých dílnách v prostorách denního
stacionáře a v sociálně terapeutické dílně, v rámci které bude provozována kavárna pro veřejnost jako obecný
hospodářský zájem. Dle svých přání a schopností si účastníci projektu postupně osvojí pracovní úkony, jako jsou
např. práce v kuchyni a v kavárně, výroba šperků, práce s keramikou nebo údržbářské práce. V rámci projektu
dojde postupně k realizaci různých vzdělávacích aktivit, zaměřených na posílení sociálních dovedností např.
zlepšení komunikačních dovedností, rozhodování, schopnosti sebeprosazení, dále dovedností potřebných při
hledání práce a jejím udržení nebo zlepšení finanční gramotnosti. Důležitou součástí celého projektu bude
odborné poradenství poskytované psychologem a mentální trénink, jehož cílem je zlepšení rozumových
schopností, např. koncentrace nebo paměti. Závěrečnou fází projektu bude podpora cílové skupiny při hledání
uplatnění na volném trhu práce.
V rámci projektu bude podpořeno celkem 36 osob ve věku od 18 let. Z nich 30 osob využívá služeb denního
stacionáře a 6 sociálně terapeutické dílny. Jedná se o osoby užívající v Domově bez zámku také pobytovou
sociální službu chráněné bydlení.
Projekt počítá s výběrovým řízením:

Ne

Projekt vychází z IPRM:

Ne

Projekt má partnera:

Ne

Byl jste příjemce podpory de minimis za poslední 3 účetní období:

Ne
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3. Identifikace žadatele
Název žadatele:

Domov bez zámku, příspěvková organizace

Právní forma:

Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

IČ:

71184601

DIČ:
Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ne

Typ žadatele:

Organizace zřizované krajem

Číslo datové schránky:

vafp5W

Je žadatel MSP:

Ne

Stručná charakteristika organizace a zkušenosti v oblasti zaměření projektu:
Domov bez zámku, příspěvková organizace se sídlem v Náměšti nad Oslavou, působí v oblasti péče o lidi s
mentálním postižením již bezmála 50 let. Jedná se o koedukované zařízení, které svým klientům poskytuje
celkem pět sociálních služeb. Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním, případně kombinovaným postižením od
18 let věku.
V rámci pobytových sociálních služeb organizace poskytuje domov pro osoby se zdravotním postižením (s
kapacitou 22 osob), chráněné bydlení (s kapacitou 48 osob) a odlehčovací službu (pro 2 osoby). Organizace dále
poskytuje ambulantní sociální služby denní stacionář (s denní kapacitou 30 osob) a sociálně terapeutickou dílnu
(pro 6 osob), které budou podpořeny v rámci tohoto projektu.
V současné době má zařízení registrováno 13 míst poskytování služby. Jedná se o 8 domů rodinného typu, 2
ubytovny, 2 byty a budovu centra denních aktivit. Pět domů je ve vlastnictví organizace a splňuje podmínky
komunitní sociální služby. Ostatní objekty jsou pronajaté v běžné zástavbě obcí, vzdálených od sídla organizace
nejvíce 25 km.
Klientům poskytuje podporu celkem 80 kvalifikovaných zaměstnanců.
V rámci své Vize chce organizace poskytováním svých služeb dosáhnout začlenění a setrvání lidí s mentálním
postižením v přirozeném prostředí.
Zařízení se podílelo na přípravě individuálního projektu Odboru sociálních služeb a sociálního začleňování MPSV
Podpora transformace sociálních služeb, který byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu,
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Do tohoto projektu byla organizace zapojena od listopadu
2009.
Od dubna 2013 je zařízení zapojeno do návazného projektu MPSV Transformace sociálních služeb. V rámci
tohoto projektu má zařízení možnost čerpat finanční prostředky především na zajištění vzdělávání zaměstnanců,
uživatelů nebo dalších dotčených osob, dále na supervize, případně podporu externích odborníků.
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Statutární zástupci:
Příjmení:

Brožková

Jméno:

Titul před:

Bc.

Titul za:

Funkce osoby:

ředitelka

Telefon I.: 604232610

Telefon II.:

Alena

Fax:

Email:

reditelka@domovbz.cz

Kontaktní osoba:
Příjmení:

Chytková

Titul před:
Funkce osoby:

sociální pracovnice

Jméno:

Riana

Titul za:

DiS.

Telefon I.: 604291265

Telefon II.:

Fax:

Email:

socialni1@domovbz.cz

Hlavní kontaktní osoba:

Chytková Riana

Oficiální adresa:
Kraj:

Kraj Vysočina

Okres:

Obec:

Náměšť nad Oslavou

Část obce: Náměšť nad Oslavou

Městská část:

Ulice:

PSČ:

67571

Číslo
popisné:

WWW:

www.domovbezzamku.cz

115

Třebíč
V. Nezvala

Číslo
orientační:

Adresa pro doručení:
Kraj:

Kraj Vysočina

Okres:

Obec:

Náměšť nad Oslavou

Část obce: Náměšť nad Oslavou

Městská část:

Ulice:

PSČ:

67571

Číslo
popisné:

WWW:

www.domovbezzamku.cz

115

Třebíč
V. Nezvala

Číslo
orientační:
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4. Partner projektu
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5. Realizační tým
Číslo:

001

Výběr typu pozice:

Manažerské a administrativní pozice

Název pozice:

Projektový manažer

Název subjektu:

Domov bez zámku, příspěvková organizace

Forma:

Pracovní smlouva

Úvazek:

0,50/měsíc

Sazba:

23 018,00 Kč

Popis pozice v projektu:
V rámci projektu bude projektový manažer zajišťovat správné řízení celého projektu dle schváleného
harmonogramu, zajišťovat realizaci jednotlivých aktivit projektu, provádět monitoring a podávat zprávy v souladu
s pravidly projektu, ve spolupráci s realizačním týmem pravidelně kontrolovat dosahování plánovaných výsledků
a výstupů (sebeevaluace), dohlížet na příslušné legislativní normy a na potřebnou kvalitu realizačních prací,
zajišťovat nezbytné zdroje, vést pravidelné schůzky realizačního týmu, spolupracovat na publikaci projektu,
metodicky řídit pracovníky realizačního týmu, motivovat je a řešit případné neshody. Během realizace projektu
bude také uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu, která bude po skončení projektu
archivována dle pravidel po dobu 10 let.
Číslo:

002

Výběr typu pozice:

Manažerské a administrativní pozice

Název pozice:

Koordinátor - vedoucí týmu

Název subjektu:

Domov bez zámku, příspěvková organizace

Forma:

Pracovní smlouva

Úvazek:

0,50/měsíc

Sazba:

30 330,00 Kč

Popis pozice v projektu:
Tento pracovník bude v rámci projektu koordinovat realizaci jednotlivých klíčových aktivit projektu týkajících se
přímé práce s podpořenou cílovou skupinou osob, úzce spolupracovat s manažerem projektu a finančním
manažerem (zejména při monitorování projektu), spolupracovat na publikaci projektu, komunikovat s účastníky
projektu a lektory vzdělávacích aktivit. Dále bude působit jako vedoucí týmu pracovníků obou ambulantních
služeb (sociálně terapeutické dílny i denního stacionáře). Bude prostředníkem v zajišťování komunikace mezi
domácnostmi chráněného bydlení a ambulantními službami a garantem tvorby metodik a pracovních postupů pro
pracovníky i účastníky projektu.
Číslo:

003

Výběr typu pozice:

Manažerské a administrativní pozice

Název pozice:

Finanční manažer

Název subjektu:

Domov bez zámku, příspěvková organizace

Forma:

Pracovní smlouva

Úvazek:

0,30/měsíc

Sazba:

25 374,00 Kč

Popis pozice v projektu:
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Finanční manažer bude v rámci svých kompetencí zajišťovat správné finanční řízení projektu, kontrolovat přehled
čerpání rozpočtu a realizovat případné změny, dodržovat rozpočtovou kázeň, spravovat účet projektu, evidovat
mzdové náklady, podílet se na monitoringu a podávání všech monitorovacích zpráv z hlediska finanční stránky
projektu v souladu s pravidly projektu, připravovat potřebné a podpůrné podklady pro finanční a technické řízení
projektu, koordinovat zpracování účetních dokladů v souladu s požadavky na projekt, podílet se společně s
realizačním týmem na pravidelném hodnocení dosahování plánovaných výsledků a výstupů (sebeevaluace),
úzce spolupracovat s manažerem projektu a koordinátorem a poskytovat metodickou podporu členům
pracovního týmu.
Číslo:

004

Výběr typu pozice:

Odborné pozice

Název pozice:

Pedagog (speciální, sociální, andragogika)

Název subjektu:

Domov bez zámku, příspěvková organizace

Forma:

Pracovní smlouva

Úvazek:

1,00/měsíc

Sazba:

29 246,00 Kč

Popis pozice v projektu:
Pedagog, zatím blíže neurčené specifikace, bude vytvářet materiály pro vzdělávání účastníků projektu (osnovy,
manuály, metodiky, pracovní listy, metodické pomůcky atd.), podílet na pracovních postupech na činnosti v
dílnách tvořené na míru účastníkům, individuálně podporovat účastníky při různých aktivitách. Dále se bude
podílet na zavedení systému alternativní a augmentativní komunikace např. vytváření komunikačních šablon do
komunikátorů. V rámci projektu bude také působit jako lektor kurzu financí a zajišťovat podporu při hledání
pracovního uplatnění účastníkům projektu.
Číslo:

005

Výběr typu pozice:

Odborné pozice

Název pozice:

Sociální pracovník

Název subjektu:

Domov bez zámku, příspěvková organizace

Forma:

Pracovní smlouva

Úvazek:

0,20/měsíc

Sazba:

24 467,00 Kč

Popis pozice v projektu:
Sociální pracovník bude působit v rámci denního stacionáře i sociálně terapeutické dílny.
Povede sociální agendu účastníků projektu, bude se účastnit individuálního plánování, poskytovat účastníkům
projektu individuální sociální poradenství a motivovat je k setrvání v projektu.
Číslo:

006

Výběr typu pozice:

Odborné pozice

Název pozice:

Pracovník v sociálních službách 1

Název subjektu:

Domov bez zámku, příspěvková organizace

Forma:

Pracovní smlouva

Úvazek:

0,75/měsíc

Sazba:

18 970,00 Kč

Popis pozice v projektu:
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Tento pracovník bude působit v rámci denního stacionáře v tzv. dílně praktického života.
Bude provádět speciální pracovní postupy a používat nástroje, pracovní pomůcky a různé materiály související s
prací v dílně. Účastníky projektu bude podporovat při činnostech, jako jsou tvorba výrobků ze dřeva, údržbářské
práce s nářadím, práce na tkalcovském stavu a další kutilské práce. S účastníky bude dále trénovat např.
používání mobilního telefonu nebo orientaci ve městě.
V rámci dílny bude pracovník společně s účastníky projektu používat počítač k tvorbě pracovních postupů šitých
účastníkům na míru, dále je seznamovat s internetem a jeho využitím jako komunikační a informační kanál.
Úkolem pracovníka bude vést podpořené osoby k co nejvyšší soběstačnosti v různých činnostech každodenního
života využitelných v praxi, získávat a upevňovat základní společenské, pracovní a hygienické návyky,
podporovat manuální zručnost účastníků projektu a učit je dbát na bezpečnost při práci.
Číslo:

007

Výběr typu pozice:

Odborné pozice

Název pozice:

Pracovník v sociálních službách 2

Název subjektu:

Domov bez zámku, příspěvková organizace

Forma:

Pracovní smlouva

Úvazek:

0,75/měsíc

Sazba:

19 580,00 Kč

Popis pozice v projektu:
Tento pracovník bude působit v rámci denního stacionáře ve výtvarné a keramické dílně.
Bude provádět speciální pracovní postupy a používat nástroje, pracovní pomůcky a různé materiály související s
prací v dílně. Účastníky projektu bude podporovat při činnostech, jako jsou tvorba výrobků z keramiky (např.
drobné dekorační předměty, vázy, mísy, hodiny, talíře), výroba šperků tzv. smaltováním, práce s ubrouskovou
technikou, malování obrazů a používání dalších různých výtvarných technik a nácvik dalších činností dle ročního
období, svátků a místních zvyků.
V rámci dílny bude pracovník společně s účastníky projektu používat počítač k rozvíjení alternativní a
augmentativní komunikace formou práce s dotykovou obrazovkou nebo tvorbě pracovních postupů šitých
účastníkům na míru.
Dalším úkolem pracovníka bude vést podpořené osoby k co nejvyšší soběstačnosti, upevňovat základní
společenské, pracovní a hygienické návyky osob a rozvíjet jejich jemnou prstovou motoriku.
Číslo:

008

Výběr typu pozice:

Odborné pozice

Název pozice:

Pracovník v sociálních službách 3

Název subjektu:

Domov bez zámku, příspěvková organizace

Forma:

Pracovní smlouva

Úvazek:

0,75/měsíc

Sazba:

21 554,00 Kč

Popis pozice v projektu:
Tento pracovník bude působit v rámci denního stacionáře v tzv. dílně Axmanovy techniky modelování.
Bude provádět pracovní postupy a používat nástroje, pracovní pomůcky a materiál pro práci v dílně. Účastníky
projektu bude podporovat zejména při vytváření nádob a dalších dekoračních předmětů ze speciální šamotové
hlíny a designu ozdobných dekorů těchto předmětů. Pomocí těchto činností pracovník podporuje účastníky
projektu v rozvoji představivosti, samostatnosti, motoriky rukou a upevňuje základní společenské, pracovní a
hygienické návyky podpořených osob.
V rámci dílny bude pracovník společně s účastníky projektu používat počítač k tvorbě zjednodušených
pracovních postupů a metodik šitých účastníkům na míru.
Číslo:

009

Výběr typu pozice:

Odborné pozice

Název pozice:

Pracovník v sociálních službách 4

Název subjektu:

Domov bez zámku, příspěvková organizace

Forma:

Pracovní smlouva
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Úvazek:

0,63/měsíc

Sazba:

18 621,00 Kč

Popis pozice v projektu:
Tento pracovník bude působit v rámci denního stacionáře v dílně cvičná kuchyně.
Bude provádět speciální pracovní postupy a používat nástroje, pracovní pomůcky a různé materiály související s
prací v kuchyni. Účastníky projektu bude podporovat při činnostech, jako jsou vaření, pečení, tvorba jídelních
lístků, seznamování s potravinami (jejich složení, energetická hodnota, trvanlivost, vliv na zdraví), vytváření
zjednodušených pracovních receptur a kuchařek na míru,
vytváření nákupního seznamu, nakupování, třídění odpadů, úklid. V rámci dílny bude pracovník společně s
účastníky projektu používat počítač k tvorbě jídelních lístků, obrázkových kuchařek, hledání nových receptů, tipů
pro zdravý životní styl atd. Úkolem pracovníka bude vést podpořené osoby k co nejvyšší samostatnosti a
soběstačnosti v základních činnostech každodenního života využitelných v praxi, získávat a upevňovat základní
společenské, pracovní a hygienické návyky a podporovat manuální zručnost účastníků projektu.
Číslo:

010

Výběr typu pozice:

Odborné pozice

Název pozice:

Pracovník v sociálních službách 5

Název subjektu:

Domov bez zámku, příspěvková organizace

Forma:

Pracovní smlouva

Úvazek:

0,63/měsíc

Sazba:

16 542,00 Kč

Popis pozice v projektu:
Tento pracovník bude působit v rámci denního stacionáře v tzv. relaxační dílně.
Bude provádět speciální pracovní postupy a používat nástroje, pracovní pomůcky a různé materiály související s
prací v dílně. Účastníky projektu bude podporovat při činnostech, jako jsou tvorba šperků, dekoračních předmětů
ubrouskovou technikou, pletení z papírových ruliček a pedigu, práce s látkami ? šití, batikování, tvorba
výtvarných děl, enkaustika, používání dalších různých výtvarných technik a nácvik dalších činností dle ročního
období, svátků a místních zvyků.
V rámci dílny bude pracovník společně s klienty pracovat na rozvoji získaných dovedností (psaní, čtení, počítání
a paměti ? využívat veřejně-dostupné služby ? knihovna? nedílnou součástí této dílny je také rozvoj
představivosti a vlastní osoby uživatelů ? formou muzikoterapie a dramaterapie.
Dalším úkolem pracovníka bude vést podpořené osoby k co nejvyšší soběstačnosti a upevňovat základní
společenské, pracovní a hygienické návyky osob.
Číslo:

011

Výběr typu pozice:

Odborné pozice

Název pozice:

Pracovník v sociálních službách 6

Název subjektu:

Domov bez zámku, příspěvková organizace

Forma:

Pracovní smlouva

Úvazek:

0,50/měsíc

Sazba:

16 750,00 Kč

Popis pozice v projektu:
Tento pracovník bude působit v rámci celého denního stacionáře. Bude se podílet na tvorbě materiálů pro
vzdělávání účastníků projektu (osnovy, manuály, metodiky, pracovní listy, metodické pomůcky atd.), na
pracovních postupech na činnosti v dílnách tvořené na míru účastníkům, individuálně podporovat účastníky při
různých aktivitách nebo s nimi prakticky nacvičovat dovednosti v terénu (jednání na úřadech, v bance, úřad práce
atd.). Dále se bude podílet na zavedení systému alternativní a augmentativní komunikace.

Číslo:

012

Výběr typu pozice:

Odborné pozice

Název pozice:

Pracovník v sociálních službách - vedoucí týmu
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Název subjektu:

Domov bez zámku, příspěvková organizace

Forma:

Pracovní smlouva

Úvazek:

1,00/měsíc

Sazba:

24 120,00 Kč

Popis pozice v projektu:
Tento pracovník bude působit jako vedoucí týmu pracovníků sociálně terapeutické dílny. Jeho práce bude
spočívat ve vedení provozních záležitostí kavárny. Bude komunikovat s dodavateli, provádět inventury pohybů a
zásob, vedení skladové evidence. Bude monitorovat dodržování hygienických zásad dle vypracovaného systému
HACCP a BOZP. Vedoucí týmu řídí pracovní asistenty a účastníky, vytváří jim rozpisy služeb, svolává a řídí
pracovní porady v rámci dílny. Připravuje podklady pro odměňování uživatelů projektu.
Vedoucí týmu bude průběžně sledovat vývoj všech účastníků v závislosti na individuálních pracovních plánech.
Vede individuální pohovory všech účastníků a přezkoumává posun jejich pracovních a sociálních dovedností.
Bude tvořit pracovní postupy, které usnadní uživatelům jejich práci. Sám se bude také podílet a podporovat
účastníky při vykonávání činností, jako jsou práce s elektrospotřebiči, komunikace se zákazníky, vyřizování
objednávek, příprava kávy a jednoduchých pokrmů.
Číslo:

013

Výběr typu pozice:

Odborné pozice

Název pozice:

Pracovník v sociálních službách 7

Název subjektu:

Domov bez zámku, příspěvková organizace

Forma:

Pracovní smlouva

Úvazek:

1,00/měsíc

Sazba:

21 570,00 Kč

Popis pozice v projektu:
Tento pracovník bude působit jako pracovní asistent účastníků projektu v sociálně terapeutické dílně - kavárně. S
jeho pomocí se budou účastníci zapojovat do běžného chodu kavárny a získávat tak reálné pracovní návyky.
Bude účastníky podporovat při vykonávání činností, jako jsou práce s elektrospotřebiči, komunikace se zákazníky
a vyřizování jejich objednávek, používání inventáře kavárny, příprava kávy a jiných nápojů a dalšího drobného
občerstvení, úklidové práce, mytí nádobí, doplňování zboží nebo třídění a vynášení odpadu.
S účastníky projektu bude pracovní asistent průběžně opakovat a zvyšovat jejich vědomosti v oblasti sociálních
dovedností (komunikace, pravidla chování atd.) a pracovních návyků (dodržování pracovní doby a přestávek,
bezpečnost a hygiena při práci, správné třídění odpadů, řešení problémů atd).
Číslo:

014

Výběr typu pozice:

Odborné pozice

Název pozice:

Pracovník v sociálních službách 8

Název subjektu:

Domov bez zámku, příspěvková organizace

Forma:

Pracovní smlouva

Úvazek:

1,00/měsíc

Sazba:

17 006,00 Kč

Popis pozice v projektu:
Tento pracovník bude působit jako pracovní asistent účastníků projektu v sociálně terapeutické dílně - kavárně. S
jeho pomocí se budou účastníci zapojovat do běžného chodu kavárny a získávat tak reálné pracovní návyky.
Bude účastníky podporovat při vykonávání činností, jako jsou práce s elektrospotřebiči, komunikace se zákazníky
a vyřizování jejich objednávek, používání inventáře kavárny, příprava kávy a jiných nápojů a dalšího drobného
občerstvení, úklidové práce, mytí nádobí, doplňování zboží nebo třídění a vynášení odpadu.
S účastníky projektu bude pracovní asistent průběžně opakovat a zvyšovat jejich vědomosti v oblasti sociálních
dovedností (komunikace, pravidla chování atd.) a pracovních návyků (dodržování pracovní doby a přestávek,
bezpečnost a hygiena při práci, správné třídění odpadů, řešení problémů atd).
Číslo:

015

Výběr typu pozice:

Odborné pozice
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Název pozice:

Pracovník v sociálních službách 9

Název subjektu:

Domov bez zámku, příspěvková organizace

Forma:

Pracovní smlouva

Úvazek:

0,50/měsíc

Sazba:

17 006,00 Kč

Popis pozice v projektu:
Tento pracovník bude působit jako pracovní asistent účastníků projektu v sociálně terapeutické dílně - kavárně. S
jeho pomocí se budou účastníci zapojovat do běžného chodu kavárny a získávat tak reálné pracovní návyky.
Bude účastníky podporovat při vykonávání činností, jako jsou práce s elektrospotřebiči, komunikace se zákazníky
a vyřizování jejich objednávek, používání inventáře kavárny, příprava kávy a jiných nápojů a dalšího drobného
občerstvení, úklidové práce, mytí nádobí, doplňování zboží nebo třídění a vynášení odpadu.
S účastníky projektu bude pracovní asistent průběžně opakovat a zvyšovat jejich vědomosti v oblasti sociálních
dovedností (komunikace, pravidla chování atd.) a pracovních návyků (dodržování pracovní doby a přestávek,
bezpečnost a hygiena při práci, správné třídění odpadů, řešení problémů atd).
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6. Dopady a místa realizace
Území dopadu:
Kód území dopadu:

Název území dopadu:

Spadá pod:

CZ063

Kraj Vysočina

Jihovýchod

Kód NUTS5:

Název NUTS5:

Spadá pod:

CZ0634591211

Náměšť nad Oslavou

Třebíč

Kód NUTS3:

Název NUTS3:

Procentní podíl:

CZ063

Kraj Vysočina

Místo realizace NUTS5:

Realizované investice NUTS3:

100,00

Adresa místa realizace projektu:
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7. Popis projektu
Charakteristika hlavních cílů projektu:
Cílem projektu je posílit sociální integraci lidí s mentálním a kombinovaným postižením v mikroregionu
Náměšťsko pomocí pracovně sociální aktivizace a umožnit jim tak získání dovedností potřebných k uplatnění na
trhu práce. Mezi cíle dále patří vzdělávání cílové skupiny uživatelů v oblasti sociálních a dalších potřebných
dovedností. S touto potřebou úzce souvisí další cíl, vytvoření technického a personálního zázemí pro výuku a
praktický nácvik pracovních návyků a schopností. Díky využití vyškolených lektorů a dalších odborníků dojde ke
zlepšení kvality metod práce a poskytovaných služeb obecně. Dalším cílem je podpora uživatelů při hledání
zaměstnání, zejména při komunikaci s potenciálními zaměstnavateli.
Zdůvodnění potřebnosti projektu:
Všeobecně je jakékoliv zdravotní postižení jedním z faktorů, které vedou k vyloučení ze společnosti a
nezaměstnanosti. Lidé s mentálním postižením nejsou v tomto směru výjimkou. Klienti Domova bez zámku žili
dlouhou dobu v ústavu na okraji vesnice s možností minimálních sociálních kontaktů. Díky projektu MPSV
Podpora transformace sociálních služeb, který byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu, se
podařilo tuto situaci částečně změnit a udělat velký krok na cestě k jejich kvalitnějšímu životu a platnému
umístění ve společnosti. Naučili se už například výrazně přispívat k péči o svoji domácnost, dobrovolně pomáhají
při kulturních a společenských akcích pořádaných ve svém okolí. Mají i vyšší cíle, ale stále se potýkají se
spoustou bariér. Jednou z nich je například nemožnost adekvátního pracovního uplatnění. Ačkoliv jsou podniky
při zaměstnávání zdravotně postižených osob zvýhodňovány, stále nevzniká dostatek vhodných pozic. Osobám s
omezenými schopnostmi a takřka minimálními pracovními návyky se nedostává potřebné podpory, kterou by ke
zlepšení svých schopností potřebovali.
Dalším znevýhodňujícím faktorem je pro účastníky projektu jejich věk. Jedná se převážně o osoby mladé do 24
let nebo naopak starší nad 55 let.
Popis možných rizik ohrožujících realizaci projektu:
Jedním z rizik, které zřejmě bude hrozit po celou dobu realizace projektu, je ztráta motivace účastníků projektu k
další práci na sobě. Toto riziko se dá u části cílové skupiny předpokládat vzhledem k tomu, že spousta informací
pro ně bude nová, budou se muset naučit ovládat různá technická zařízení, setkají se s novými lektory a dalšími
pracovníky. Všeobecně mají lidé s mentálním postižením nízké zatěžovací schopnosti a krátkodobou
koncentraci na jednu činnost. Pracovníci a lektoři budou mít tyto skutečnosti na zřeteli, kurzy povedou zábavnou
formou a jednotlivé činnosti budou vhodně střídat. Pracovníci se budou snažit ztrátě motivace předcházet
pečlivým zvážením schopností účastníků, aby nedocházelo k jejich přílišnému zahlcení informacemi, dále se
budou pomocí různých aktivit snažit kolektiv co nejvíce stmelovat, aby si účastníci dokázali poskytnout oporu
sami mezi sebou. Prevenci a případnou ztrátu motivace bude s účastníky také řešit psycholog, který jim bude po
dobu projektu poskytovat podporu a odborné poradenství. Dále bude riziko ztráty motivace eliminovat mentální
trénink, který bude účastníkům zábavnou formou poskytován během celé doby realizace projektu.
Dalším rizikem, které může nastat při závěrečné aktivitě projektu, je nedostatek potencionálních zaměstnavatelů,
které by bylo možno oslovit. V mikroregionu Náměšťsko se nachází poměrně málo podnikatelských subjektů a
jedná se zejména o podniky s malým počtem zaměstnanců. Toto riziko bude částečně eliminováno tím, že v roce
2015 se díky projektu Podpora transformace sociálních služeb rozšíří územní působnost organizace Domov bez
zámku a několik účastníků projektu tak dostane příležitost oslovit podnikatelské subjekty v lokalitách regionu, kde
je jejich výskyt vyšší a je tam tudíž i menší nezaměstnanost (Okříšky, Jaroměřice nad Rokytnou).
Inovativnost projektu:
Nerelevantní. Během projektu nebudou realizovány inovativní aktivity, které by mohly vést k vytvoření nebo
inovaci nějakého produktu.
Udržitelnost aktivit projektu po skončení podpory z OP LZZ:
Nerelevantní. Nově vytvořená pracovní místa vzniknou pouze v rámci realizačního týmu projektu.
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8. Klíčové aktivity
Číslo aktivity:

01

Název klíčové aktivity:

Denní stacionář

Popis realizace klíčových aktivit:
V denním stacionáři bude poskytnuta podpora 30 účastníkům projektu. Aktivity budou probíhat s podporou
pracovníků v pěti dílnách: cvičná kuchyně, dílna praktického života, výtvarná a keramická dílna, dílna Axmanovy
techniky modelování a relaxační dílna. Činnosti vykonávané v rámci dílen umožní účastníkům projektu získat
nebo zlepšit jejich schopnosti v oblasti pracovních návyků, sociálních dovedností, manuální zručnosti a dalších
osobních dovedností.
Účastníci projektu se budou věnovat například těmto činnostem: tvorba různých výrobků (ze dřeva, keramiky,
vosku, výroba smaltovaných šperků, nádob ze šamotové hlíny, dekorativních předmětů atd.), drobné údržbářské
a kutilské práce, tkaní, pletení košíků, vaření, pečení a další činnosti spojené s chodem kuchyně. Účastníci si
budou dále osvojovat dovednosti jako např. psaní, čtení, počítání, používání PC a mobilních telefonů, orientace
ve městě, třídění odpadů atd.
Podpora bude poskytnuta dle individuálních schopností účastníků. Pro vybrané aktivity si budou účastníci
společně s pracovníky tvořit podpůrné metodiky šité na míru, které jim po nácviku umožní maximalizovat
soběstačnost ve vykonávání aktivit. U klientů s problémy v komunikaci dojde k vytvoření funkčního
komunikačního systému za pomocí programů pro alternativní a augmentativní komunikaci. Součástí aktivit bude
také individuální plánování.
Pravidelné docházení do denního stacionáře zlepší schopnosti účastníků v oblasti pracovních návyků (např.
dodržování pracovní doby a přestávek), v oblasti sociálních vztahů (komunikace, pravidla chování ve skupině),
zvýší samostatnost a posílí sebevědomí účastníků projektu.
Aktivity denního stacionáře budou probíhat ve všední dny od 8 do 16 hodin po celou dobu realizace projektu.
Podpořeným osobám z denního stacionáře budou dále poskytnuty tyto fakultativní činnosti a aktivity - motivační
kurz, kurz sociálních dovedností a finanční gramotnosti, individuální poradenství, mentální trénink a podpora při
hledání zaměstnání.

Číslo aktivity:

02

Název klíčové aktivity:

Sociálně terapeutická dílna

Popis realizace klíčových aktivit:
V sociálně terapeutické dílně bude poskytnuta podpora 6 osobám. V rámci dílny bude provozována kavárna pro
veřejnost jako obecný hospodářský zájem. Cílem je získání reálných pracovních návyků a dovedností účastníků
projektu. Naučí se např. dodržovat pracovní dobu, zlepší své komunikační schopnosti nebo získají dovednosti,
které budou moci využít na otevřeném trhu práce. Účastníci se budou s podporou pracovních asistentů zapojovat
do běžného chodu kavárny a vykonávat činnosti jako jsou práce s elektrospotřebiči (myčka, kávovar),
komunikace se zákazníky (zejména přijímání objednávek od zákazníků a jejich vyřizování), používání inventáře
kavárny, příprava kávy a jiných nápojů a dalšího drobného občerstvení (tousty, palačinky)a jejich roznáška. Dále
se budou věnovat činnostem, jako jsou úklid stolu po odchodu zákazníka, mytí nádobí, úklid prostor, doplňování
zboží nebo třídění a vynášení odpadu.
Průběžně si budou účastníci také opakovat a zlepšovat svoje vědomosti v oblasti sociálních dovedností
(komunikace, pravidla chování atd.) a pracovních návyků (dodržování pracovní doby a přestávek, bezpečnost a
hygiena při práci, správné třídění odpadů, řešení problémů atd). Součástí aktivit sociálně terapeutické dílny bude
také individuální plánování s účastníky projektu.
Účastníci budou rozděleni do tří skupin. V každé skupině budou 2 účastníci a jeden pracovní asistent. Podpora
bude účastníkům poskytována pravidelně dle předem stanoveného rozpisu uzpůsobenému provozní době
kavárny, v průměru 4 hodiny denně, 4 dny v týdnu. Účastníci budou dostávat za práci v kavárně finanční odměnu
hrazenou z případných zisků z kavárny.
Osobám podpořeným z projektu v rámci sociálně terapeutické dílny budou dále poskytnuty tyto fakultativní
činnosti - motivační kurz, individuální poradenství a podpora při hledání zaměstnání.
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Číslo aktivity:

03

Název klíčové aktivity:

Práce realizačního týmu

Popis realizace klíčových aktivit:
Všichni pracovníci realizačního týmu budou vykonávat svou činnost po celou dobu realizace projektu. Na začátku
projektu se uskuteční koordinační schůzka realizačního týmu, na které se např. určí kompetence a odpovědnost
jednotlivých pracovníků, dále se bude řešit organizační zajištění dalších klíčových aktivit, systém evidence práce
a docházky nebo bude projednán plán dalších setkání a náplň příští schůzky. Realizační tým se bude scházet
pravidelně 1x za měsíc, řešit všechny záležitosti týkající se projektu a jeho účastníků, kontrolovat plnění plánu
realizace, případně jej aktualizovat.
Projektový a finanční manažer ve spolupráci s koordinátorem budou dále zajišťovat správné řízení a koordinaci
projektu, kontrolovat dosahování plánovaných výsledků a výstupů, podílet se na administraci projektu, provádět
monitoring a podávat zprávy v souladu s pravidly projektu.
Vybraným pracovníkům realizačního týmu se bude dostávat podpory formou pravidelné supervize, která bude
probíhat 1x za dva měsíce v prostorách Domova bez zámku, celkově v rozsahu 16 hodin za dobu trvání projektu.
Supervize se nebudou účastnit pracovníci v sociálních službách, kteří budou mít tuto aktivitu zajištěnu z jiných
zdrojů (v rámci projektu MPSV Transformace sociálních služeb).

Číslo aktivity:

04

Název klíčové aktivity:

Zajištění technického vybavení prostor

Popis realizace klíčových aktivit:
V rámci této aktivity bude na začátku projektu zakoupeno potřebné vybavení pro jednotlivé aktivity projektu.
Jelikož převážná většina aktivit bude probíhat v prostorách ambulantních služeb Domova bez zámku, není třeba
pronajímat žádné další prostory. V rámci aktivity budou prostory denního stacionáře doplněny tímto vybavením:
počítače do čtyř dílen stacionáře, vybavení do cvičné kuchyně (mixér, robot a další elektronika), vybavení do
dílny praktického života (nářadí jako vrtačka, bruska, sady nářadí pro uživatele, ponk se svěračem nebo
tkalcovský stav), pro potřeby relaxační dílny dále pec na smaltované šperky a HiFi souprava. Pro alternativní a
augmentativní komunikaci budou zakoupeny speciální programy, komunikátory a dotyková obrazovka.
Zakoupeny budou také dva notebooky pro práci pracovníků realizačního týmu a tiskárna.
Součástí aktivity bude také odborné proškolení zaměstnanců i účastníků projektu ke správnému používání
technického vybavení.

Číslo aktivity:

05

Název klíčové aktivity:

Motivační kurz - sociálně terapeutická dílna

Popis realizace klíčových aktivit:
Cílem aktivity je motivovat účastníky kurzu k hledání zaměstnání, potažmo k práci na sobě, naučit je objektivně
hodnotit svoje schopnosti, stanovovat si reálné cíle, orientovat se na trhu práce, hledat vhodné pracovní
příležitosti, komunikovat s budoucím zaměstnavatelem nebo umět si zorganizovat osobní život s pracovním.
Součástí kurzu bude například analýza vlastních silných a slabých stránek, diskuze o významu zaměstnání pro
člověka, pracovně právní minimum (smlouva, pracovní poměr, odměna za práci), orientace na trhu práce, tvorba
životopisu, inzerátu nebo motivačního dopisu, návštěva úřadu práce. Formou modelových situací si účastníci
vyzkouší např. telefonické domluvení schůzky nebo přijímací pohovor.
Kurz bude rozdělen na dvě etapy. Druhá část kurzu se uskuteční v dubnu 2015, tedy měsíc před poslední
aktivitou projektu podpora při hledání zaměstnání, a bude zaměřena na zopakování získaných dovedností a na
tvorbu životopisu s aktuálními informacemi o schopnostech, které účastníci během projektu získali.
Motivační kurz povede vyškolený lektor se zkušenostmi s prací s cílovou skupinou. Součástí kurzu bude tvorba
materiálů pro výuku (pracovní listy, metodické pomůcky atd.). Úspěšní účastníci získají osvědčení o absolvování
kurzu.
V rámci kurzu bude poskytnuta podpora 6 klientům sociálně terapeutické dílny. Kurz bude probíhat ve dvou
etapách, první část na začátku projektu po dobu 2 měsíců a druhá po dobu 1 měsíce ke konci projektu. Celkový
rozsah kurzu bude 36 hodin.
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Číslo aktivity:

06

Název klíčové aktivity:

Motivační kurz - denní stacionář

Popis realizace klíčových aktivit:
Cílem aktivity je motivovat účastníky kurzu k hledání zaměstnání, potažmo k práci na sobě, naučit je objektivně
hodnotit svoje schopnosti, stanovovat si reálné cíle, orientovat se na trhu práce, hledat vhodné pracovní
příležitosti, komunikovat s budoucím zaměstnavatelem nebo umět si zorganizovat osobní život s pracovním.
Součástí kurzu bude například analýza vlastních silných a slabých stránek, pracovně právní minimum (smlouva,
pracovní poměr, odměna za práci), orientace na trhu práce, tvorba životopisu, inzerátu nebo motivačního dopisu,
návštěva úřadu práce. Formou modelových situací si účastníci vyzkouší např. telefonické domluvení schůzky
nebo přijímací pohovor.
Kurz má dvě části. Druhá část kurzu se uskuteční v dubnu 2015, tedy měsíc před poslední aktivitou projektu
podpora při hledání zaměstnání, a bude zaměřena na zopakování získaných dovedností a na tvorbu životopisu s
aktuálními informacemi o schopnostech, které účastníci během projektu získali.
Motivační kurz povede vyškolený lektor se zkušenostmi s prací s cílovou skupinou. Součástí kurzu bude tvorba
materiálů pro výuku (osnovy, manuály, pracovní listy, metodické pomůcky atd.). Úspěšní účastníci získají
osvědčení o absolvování kurzu.
V rámci kurzu bude poskytnuta podpora 8 klientům denního stacionáře. Kurz bude probíhat ve dvou etapách,
první část na začátku projektu po dobu 2 měsíců a druhá po dobu 1 měsíce ke konci projektu. Celkový rozsah
kurzu bude 36 hodin.

Číslo aktivity:

07

Název klíčové aktivity:

Kurz sociálních dovedností

Popis realizace klíčových aktivit:
Cílem této vzdělávací aktivity je získání a rozvoj sociálních dovedností účastníků projektu vedoucích k
osobnostnímu rozvoji, rozšíření osobních kompetencí v běžném životě a zvýšení sebedůvěry. Kromě teoretické
výuky si budou moci účastníci kurzu na základě sebezkušenostních her a modelových situací uvědomit, které
způsoby jednání nebo řešení situací jsou efektivní a vyhovují jim i ostatním účastníkům kurzu. Naučí se tak řešit
různé situace, které mohou ve společenském jednání nastat, také jinými způsoby, než které používali doposud.
Obsahem kurzu bude například znalost pravidel a zvyklostí chování ve společnosti, orientace ve vztazích, znalost
a používání verbální i neverbální komunikace mezi lidmi, vedení rozhovoru, uvědomění si osobních hranic,
schopnost rozhodování a sebeprosazení (základy asertivního jednání), sociální dovednosti potřebné při hledání
práce, při jejím vykonávání nebo potřebné ve volném čase, schopnost rozpoznání a řešení rizikových situací
nebo konfliktů, předcházení stresu a schopnost relaxace. Výuka bude probíhat formou různých cvičení, her,
teoretickou výukou nebo nácvikem modelových situací.
Kurz sociálních dovedností bude realizován odbornými lektory na zakázku po dobu 4 měsíců, v celkovém
rozsahu 30 - 40 hodin. Úspěšní účastníci získají osvědčení o absolvování kurzu.
V rámci kurzu bude poskytnuta podpora 20 klientům denního stacionáře, kteří budou rozděleni do dvou skupin
po 10 klientech.

Číslo aktivity:

08

Název klíčové aktivity:

Kurz finanční gramotnosti

Popis realizace klíčových aktivit:
Cílem kurzu je zvýšit schopnosti účastníků projektu hospodařit s penězi a orientovat se ve finanční oblasti.
Obsahem kurzu bude zejména seznámení s mincemi a bankovkami, funkce a hodnota peněz, početní úlohy,
hospodaření s penězi (příjmy, výdaje, tvoření osobního rozpočtu), práva spotřebitele (reklamace, schopnost
bránit se nekalým obchodním praktikám). Součástí kurzu bude také nácvik různých modelových situací
(nakupování, reklamace vadného zboží atd.).
Kurz finanční gramotnosti bude lektorován členem realizačního týmu - pedagogem. Součástí bude tvorba
materiálů pro výuku (osnovy, manuály, metodiky, pracovní listy, metodické pomůcky atd.). Úspěšní účastníci
získají osvědčení o absolvování kurzu.
Kurz bude probíhat po dobu 3 měsíců, v celkovém rozsahu 36 hodin.
V rámci kurzu bude poskytnuta podpora 10 klientům denního stacionáře.
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Číslo aktivity:

09

Název klíčové aktivity:

Individuální poradenství

Popis realizace klíčových aktivit:
Individuální poradenství a podporu po dobu trvání projektu bude zajišťovat zejména psycholog, dále pak všichni
pracovníci dílen a sociální pracovník. Tato aktivita bude účastníkům projektu pomáhat překonávat překážky,
které by mohli ohrozit jejich další účast v projektu, odbourávat stres a nepříjemné pocity, motivovat k další práci
na zlepšení svých schopností, řešit případné konflikty a problémové situace, poskytovat zpětnou vazbu atd.
Individuální podpora psychologa bude účastníkům projektu plánovaně poskytnuta 3x za dobu trvání projektu.
Další konzultace budou účastníkům nabídnuty a realizovány v případě jejich potřeby.
Poradenství je určeno pro všechny klienty denního stacionáře i sociálně terapeutické dílny.

Číslo aktivity:

10

Název klíčové aktivity:

Mentální trénink

Popis realizace klíčových aktivit:
Cílem této aktivity je rozvíjet rozumové schopnosti účastníků projektu a motivovat je k sebevzdělávání. V rámci
aktivity bude používána metoda biofeedbacku, která se v zahraničí využívá mimo jiné i v sociálních službách.
Účastníci se pomocí tréninkových her a s využitím speciálních přístrojů a softwaru pro trénink mozku naučí
pracovat se svojí koncentrací, trénovat paměť, prostorovou orientaci nebo logické a verbální myšlení. Tyto
základní kognitivní schopnosti jsou předpokladem pro sociální komunikaci, navazování vztahů v pracovním
prostředí a usnadňují tak začlenění do běžného života, pomáhají odbourávat stres a lépe zvládat krizové situace.
Využití zábavné formy výuky bude také snižovat možnou ztrátu motivace účastníků k pokračování v projektu.
Lektorské služby a zapůjčení některých přístrojů pro mentální trénink budou zajištěny odborníkem, který se práci
v oblasti mentálního tréninku profesionálně věnuje.
Aktivita bude probíhat 1x měsíčně, vždy v rozsahu 8 hodin, po celou dobu realizace projektu. V rámci aktivity
budou podpořeni všichni účastníci projektu z denního stacionáře.

Číslo aktivity:

11

Název klíčové aktivity:

Podpora při hledání zaměstnání

Popis realizace klíčových aktivit:
Cílem této aktivity je podpořit účastníky projektu při hledání uplatnění na volném trhu práce.
V rámci aktivity dojde k vytvoření letáku pro zaměstnavatele, který je bude informovat zejména o výhodách a
potřebnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Potencionální zaměstnavatelé pak budou osloveni
účastníky s podporou pracovníka, přičemž preferované bude zejména osobní setkání. Během setkání se
účastníci pokusí co nejlépe využít získané schopnosti a dovednosti v oblasti komunikace a sebeprezentace.
Pokud možno zaměstnavateli předají informační leták a svůj životopis, případně motivační dopis. Pracovník vždy
poskytne účastníkům zpětnou vazbu, případně předá nějaká doporučení k dalšímu setkání.
Součástí aktivity bude také hledání zaměstnání na internetu, úřadu práce a případně také doporučení a podpora
při oslovení návazné sociální služby (sociální rehabilitace).
Aktivita je určena pro klienty denního stacionáře i sociálně terapeutické dílny, kteří budou vybráni na základě
zhodnocení jejich úspěšnosti v předcházejících aktivitách a po poradě s psychologem.
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9. Cílové skupiny
Cílová skupina:

Osoby se zdravotním postižením

Popis a způsob zapojení cílové skupiny:
Osoby se zdravotním postižením patří z hlediska sociální integrace a uplatnitelnosti na trhu práce k nejvíce
znevýhodněným skupinám. Do této skupiny patří i osoby s mentálním, případně kombinovaným postižením, které
budou v rámci projektu podpořeny. U této cílové skupiny je častá absence pracovních návyků a omezené
schopnosti (mentální, koncentrace, výdrž u činností atd.), které ale lze formou pravidelného a trpělivého nácviku
výrazně zlepšit. V rámci projektu se tak budeme snažit poskytnout účastníkům projektu potřebnou podporu,
kterou ke zlepšení svých schopností potřebují. Organizace Domov bez zámku, jako poskytovatel několika
sociálních služeb pro osoby s mentálním, případně kombinovaným postižením, má dlouhodobé zkušenosti s
touto cílovou skupinou a velikost výběru odpovídá jejím kapacitním možnostem.
Vazba aktivit projektu na potřeby cílové skupiny:
Všechny aktivity projektu jsou zaměřeny na naplnění hlavního cíle projektu - posílit sociální integraci lidí s
mentálním a kombinovaným postižením v mikroregionu Náměšťsko pomocí pracovně sociální aktivizace a
umožnit jim tak získání dovedností potřebných k uplatnění na trhu práce. Aktivity projektu byly vybrány na
základě zjištěných potřeb cílové skupiny, které organizace dlouhodobě sleduje a vyhodnocuje pomocí různých
nástrojů (individuální plánování, rozhovory, dotazníkové šetření apod.).
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10. Harmonogram realizace
Rok

Číslo
aktivity

Název aktivity

I

II

III

IV

V

VI

VII VIII

IX

X

XI

XII

2014

01

Denní stacionář

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2014

02

Sociálně terapeutická dílna

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2014

03

Práce realizačního týmu

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2014

04

Zajištění technického vybavení
prostor

X

X

X

X

2014

05

Motivační kurz - sociálně
terapeutická dílna

X

X

2014

06

Motivační kurz - denní stacionář

2014

07

Kurz sociálních dovedností

X

X

X

X

2014

09

Individuální poradenství

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2014

10

Mentální trénink

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2015

01

Denní stacionář

X

X

X

X

X

X

2015

02

Sociálně terapeutická dílna

X

X

X

X

X

X

2015

03

Práce realizačního týmu

X

X

X

X

X

X

2015

05

Motivační kurz - sociálně
terapeutická dílna

X

2015

06

Motivační kurz - denní stacionář

X

2015

08

Kurz finanční gramotnosti

X

X

X

2015

09

Individuální poradenství

X

X

X

X

X

X

2015

10

Mentální trénink

X

X

X

X

X

X

2015

11

Podpora při hledání zaměstnání

X

X

X

X
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11. Rozpočet projektu
Kód

Název nákladu

Úvazek

Délka Průměrné
Přepočet
působe měsíční měsíční/hodin
ní v
náklady
ové sazby
realizač
[Kč]
[Kč]
ním
týmu

Celkové
náklady
[Kč]

%

Režim
podpory

01

Osobní náklady

3 658 914,9
3

90,01

01.01

Pracovní smlouvy

3 658 914,9
3

90,01

01.01.01 Projektový
manažer

0,50

17,00

11 509,00

23 018,00

195 653,00

4,81 01

01.01.02 Koordinátor vedoucí týmu

0,50

17,00

15 165,00

30 330,00

257 805,00

6,34 01

01.01.03 Finanční manažer

0,30

17,00

7 612,20

25 374,00

129 407,40

3,18 01

01.01.04 Pedagog
(speciální, sociální,
andragogika)

1,00

17,00

29 246,00

29 246,00

497 182,00

12,23 01

01.01.05 Sociální pracovník

0,20

17,00

4 893,40

24 467,00

83 187,80

2,05 01

01.01.06 Pracovník v
sociálních
službách 1

0,75

17,00

14 227,50

18 970,00

241 867,50

5,95 01

01.01.07 Pracovník v
sociálních
službách 2

0,75

17,00

14 685,00

19 580,00

249 645,00

6,14 01

01.01.08 Pracovník v
sociálních
službách 3

0,75

17,00

16 165,50

21 554,00

274 813,50

6,76 01

01.01.09 Pracovník v
sociálních
službách 4

0,63

17,00

11 731,23

18 621,00

199 430,91

4,91 01

01.01.10 Pracovník v
sociálních
službách 5

0,63

17,00

10 421,46

16 542,00

177 164,82

4,36 01

01.01.11 Pracovník v
sociálních
službách 6

0,50

17,00

8 375,00

16 750,00

142 375,00

3,5 01

01.01.12 Pracovník v
sociálních
službách - vedoucí
týmu

1,00

17,00

24 120,00

24 120,00

410 040,00

10,09 01

01.01.13 Pracovník v
sociálních
službách 7

1,00

17,00

21 570,00

21 570,00

366 690,00

9,02 01

01.01.14 Pracovník v
sociálních
službách 8

1,00

17,00

17 006,00

17 006,00

289 102,00

7,11 01

01.01.15 Pracovník v
sociálních
službách 9

0,50

17,00

8 503,00

17 006,00

144 551,00

3,56 01

01.02

Dohody o pracovní
činnosti

0,00

0

01.03

Dohody o
provedení práce

0,00

0
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01.04

Kód

Jiné osobní
náklady
Název nákladu

0,00

Počet
kusů

Cena kusu
[Kč]

Náklady
celkem
[Kč]

Z toho
investiční
[Kč]

Jednotka

0

%

Režim
podpory

02

Cestovné

0,00

0,00

0

02.01

Místní personál v
zahraničí

0,00

0,00

0

02.01.01 Diety (ubytování,
stravné)

0

0,00

0,00

0,00

0

02.01.02 Doprava

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

02.02

Cestovní náhrady
pro zahraniční
experty

02.02.01 Diety (ubytování,
stravné)

0

0,00

0,00

0,00

0

02.02.02 Doprava

0

0,00

0,00

0,00

0

03

Zařízení a
vybavení

86 000,00

0,00

2,12

03.01

Neodpisovaný
hmotný majetek

86 000,00

0,00

2,12

86 000,00

0,00

2,12

03.01.01 Nákup
03.01.01 Nákup notebooku
.01

4

14 000,00

56 000,00

0,00

1,38 01

03.01.01 Nákup tiskárny
.02

1

5 000,00

5 000,00

0,00

0,12 01

03.01.01 Dotyková
.03
obrazovka

1

25 000,00

25 000,00

0,00

0,62 01

03.01.02 Nájem/leasing

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

03.02

Neodpisovaný
nehmotný majetek

03.02.01 Nákup

0

0,00

0,00

0,00

0

03.02.02 Nájem/leasing

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

03.03

Odpisovaný
nehmotný majetek

03.03.01 Nákup

0

0,00

0,00

0,00

0

03.03.02 Nájem/leasing

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

03.04

Odpisy vlastního
majetku

03.04.01 Odpisy hmotného
majetku

0

0,00

0,00

0,00

0

03.04.02 Odpisy
nehmotného
majetku

0

0,00

0,00

0,00

0

320 000,00

0,00

7,87

20 000,00

0,00

0,49 01

300 000,00

0,00

7,38

50 000,00

0,00

1,23 01

04

Nákup služeb

04.01

Publikace/školící
materiály/manuály

04.02

Odborné
služby/studie a
výzkum

04.02.01 Motivační kurz

1

1

20 000,00

50 000,00
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04.02.02 Kurz sociálních
dovedností

1

70 000,00

70 000,00

0,00

1,72 01

04.02.03 Biofeedback

1

85 000,00

85 000,00

0,00

2,09 01

04.02.04 AAK

1

60 000,00

60 000,00

0,00

1,48 01

04.02.05 Psychologické
služby

1

35 000,00

35 000,00

0,00

0,86 01

04.03

Náklady vyplývající
přímo ze smlouvy

0

0,00

0,00

0,00

0

04.04

Náklady na
konference/kurzy

0

0,00

0,00

0,00

0

04.05

Jiné náklady

0

0,00

0,00

0,00

0 01

05

Stavební úpravy

0,00

0,00

0

05.01

Drobné stavební
úpravy

0,00

0,00

0

06

Přímá podpora

0,00

0,00

0

06.01

Mzdové příspěvky

0

0,00

0,00

0,00

0

06.02

Cestovné,
ubytování a
stravné

0

0,00

0,00

0,00

0

06.03

Příspěvek na péči
o dítě a další
závislé osoby

0

0,00

0,00

0,00

0

06.04

Jiné výše
neuvedené
náklady

0

0,00

0,00

0,00

0

07

Křížové
financování

0,00

0,00

0

07.01

Odpisovaný
hmotný majetek

0

0,00

0,00

0,00

0

07.02

Odpisované
technické
zhodnocení budov

0

0,00

0,00

0,00

0

07.03

Neodpisovaný
nábytek

0

0,00

0,00

0,00

0

08

Přímé způsobilé
náklady celkem

4 064 914,
93

0,00

100

09

Přímé způsobilé
náklady bez
křížového
financování

4 064 914,
93

0,00

100

10

Nepřímé náklady

1 650 386,39 650 386,39

0,00

16

11

Celkové způsobilé
náklady

4 715 301,
32

0,00

116

12

Celkové
nezpůsobilé
náklady

0,00

0,00

0

13

Celkové náklady
projektu

4 715 301,
32

0,00

116

0

0

0,00

0,00
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12. Zdroje financování a náklady projektu
Náklady projektu (v Kč)

Procenta z celkových nákladů

Výdaje křížového financování v %

0,00

Soukromé prostředky

0,00

Celkové investiční způsobilé výdaje

0,00

Celkové neinvestiční způsobilé
výdaje

4 715 301,32

Celkové zdroje připadající na
způsobilé výdaje

4 715 301,32

Celkové nezpůsobilé výdaje

0,00

Celková dotace

4 715 301,32

Celkové výdaje projektu

4 715 301,32

Veřejné financování
Příspěvek ze strukturálních fondů

4 008 006,12

85,00

Příspěvek z národních veřejných
zdrojů

707 295,20

15,00

Příspěvek ze státního rozpočtu

707 295,20

15,00

Příspěvek z krajských rozpočtů

0,00

0,00

Příspěvek z obecních rozpočtů

0,00

0,00

Jiné národní veřejné

0,00

0,00

4 715 301,32

100,00

Veřejné finanční prostředky celkem
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13. Finanční plán
Číslo žádosti Pořadí žádosti o platbu

Datum předložení
žádosti o platbu

Předpokládaná
požadovaná částka

01

1. platba

01.04.2014

943 060,00

02

2. platba

01.10.2014

1 257 414,00

03

3. platba

01.04.2015

1 257 414,00

04

4. platba

01.10.2015

1 257 413,32
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14. Hodnoty indikátorů
Kód nár. číselníku:

07.41.00

Název indikátoru:

Počet podpořených osob - celkem

Měrná jednotka:

Počet osob

Výchozí hodnota:

0,00

Cílová hodnota:

36,00

Datum dosažení
plánované hodnoty:

30.06.2015

Komentář - popis stanovení cílové hodnoty:
Cílová hodnota byla stanovena dle počtu osob, které využívají v organizaci ambulantní sociální služby a které
zároveň splňují podmínku výzvy projektu, a to že byli do služby zařazeni z transformovaného sociálního
zařízení. Sociální službu denní stacionář navštěvuje celkem 30 osob, které splňují podmínky pro zařazení do
projektu. Sociálně terapeutickou dílnu využívá celkem 6 klientů. Organizace předpokládá, že v rámci projektu
bude podpořeno všech 36 osob.
Kód nár. číselníku:

07.45.00

Název indikátoru:

Počet podpořených organizací - celkem

Měrná jednotka:

Počet

Výchozí hodnota:

0,00

Cílová hodnota:

1,00

Datum dosažení
plánované hodnoty:

30.06.2015

Komentář - popis stanovení cílové hodnoty:
V rámci projektu bude podpořena organizace Domov bez zámku, příspěvková organizace, která je žadatelem o
finanční podporu z projektu.
Kód nár. číselníku:

07.46.13

Název indikátoru:

Počet úspěšných absolventů kurzů - celkem

Měrná jednotka:

Počet

Výchozí hodnota:

0,00

Cílová hodnota:

30,00

Datum dosažení
plánované hodnoty:

30.04.2015

Komentář - popis stanovení cílové hodnoty:
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Za úspěšného absolventa kurzu se považuje účastník, který splní podmínky daného kurzu uvedené níže a na
základě toho získá osvědčení o absolvování kurzu. Předpokládaný počet úspěšných absolventů se liší od
celkového počtu účastníků kurzů.
Předpokládaný počet absolventů jednotlivých kurzů (v závorce uveden počet účastníků): motivační kurz sociálně
terapeutické dílny - 5 absolventů (6 účastníků), motivační kurz denního stacionáře - 5 absolventů (8 účastníků),
kurz sociálních dovedností - 12 absolventů (20 účastníků) a kurz finanční gramotnosti - 8 absolventů (10
účastníků).
Účastník úspěšně absolvuje motivační kurz a získá osvědčení, pokud splní tyto podmínky: docházka do kurzu
min. 75% z celkového časového fondu kurzu, vytvořený životopis a úspěšně zvládnuté ověření znalostí formou
písemného testu. Za úspěšného účastníka kurzu sociálních dovedností se považuje ten, který splní podmínky
kurzu: docházka do kurzu min. 75% z celkového časového fondu kurzu a úspěšné vyřešení vybrané modelové
situace. Kurz finanční gramotnosti absolvuje účastník, který splní tyto podmínky: docházka do kurzu min. 75% z
celkového časového fondu kurzu, úspěšně zvládnuté ověření znalostí formou písemného testu a praktické
zkoušky.
Cílová hodnota absolventů kurzů je oproti počtu účastníků kurzů mírně podhodnocená z důvodu předpokládané
ztráty zájmu ze strany některých účastníků nebo nesplnění požadovaných kritérií. Tomuto se budeme snažit
předcházet různými v projektu popsanými aktivitami a individuálně poskytovanou podporou účastníkům. Na
základě znalosti cílové skupiny se ale domníváme, že tyto elementy nelze zcela odstranit.
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15. Výběrová řízení
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16. Horizontální témata
Rovné příležitosti:
Seznámili jste se před přípravou Vašeho projektu s problematikou rovných příležitostí:
Ano
Komentář:
Ano, především z internetu. V našem projektu se chceme zaměřit na podporu lidem s mentálním postižením,
kteří jsou znevýhodněni zejména v oblasti pracovních příležitostí.
Zajistíte, aby se informace o Vašem projektu dostaly ke všem relevantním cílovým skupinám:
Ano
Komentář:
Informace o projektu budeme zveřejňovat ve srozumitelné formě, materiály budou genderově citlivé. Tiskové
zprávy o projektu rozešleme do místního tisku.
Učiníte kroky k tomu, aby aktivity Vašeho projektu byly dostupné všem účastníkům a účastnicím projektu:
Ano
Komentář:
Aktivity projektu budou přístupné všem účastníkům z hlediska času i místa konání, prostory pro realizaci projektu
budou bezbariérové.
Budete informovat účastníky a účastnice o uplatňování rovných příležitostí ve Vašem
projektu:
Ano
Komentář:
Ano, především ústní formou. Naši klienti jsou dlouhodobě informování o tom, že mohou kdykoliv vznést své
požadavky, připomínky a stížnosti. Toto je zakotveno i ve vnitřních pravidlech organizace.
Jsou činnosti Vaší organizace v souladu s principy uplatňování rovných příležitostí:
Ano
Komentář:
Ano, při náboru zaměstnanců jsou podstatné dovednosti a zkušenosti, bez ohledu na věk, zdravotní stav či
pohlaví. V současnosti zaměstnáváme několik osob se zdravotním postižením. Organizace má stanoveny vnitřní
pravidla pro postup při diskriminaci.
Další aktivity, které jsou součástí Vašeho projektu a které výrazně přispějí k naplňování
principů rovných příležitostí:
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Udržitelný rozvoj:
Seznámili jste se před přípravou Vašeho projektu s významem a hlavními principy
udržitelného rozvoje:
Ano
Komentář:
Ano, o principech udržitelného rozvoje jsme se dozvěděli a dovídáme z tisku, médií, z internetu, ze zákona o
životním prostředí. Čerpali jsme také ze studie ?Principy udržitelného rozvoje? od Doc. RNDr. Dany
Procházkové.
Budete při realizaci Vašeho projektu podporovat ekologické třídění odpadů:
Ano
Komentář:
Ano, třídění odpadu je již zakotveno ve směrnicích naší organizace a intenzivně začleňujeme i naše klienty do
této problematiky. Budeme tedy pokračovat, především ve třídění papíru, plastů, skla do označených kontejnerů.
Budete při realizaci Vašeho projektu dbát na efektivní a úspornou spotřebu materiálu:
Ano
Komentář:
Ano, upřednostňujeme produkty z recyklovaných materiálů. Evidujeme spotřebu papíru a dalších kancelářských
potřeb. Nepoužíváme plastové kelímky, tácky. Využíváme elektronickou poštu pro vnitřní i vnější komunikaci.
Budete při realizaci Vašeho projektu dbát na efektivní a úsporné využívání energetických
zdrojů a vody:
Ano
Komentář:
Ano, již dlouhodobě zaznamenáváme spotřeby elektrické energie, plynu a vody a z těchto údajů vyhodnocujeme
možné úspory, které se následně snažíme realizovat.
Budete při realizaci Vašeho projektu podporovat ekologicky šetrné způsoby dopravy:
Ano
Komentář:
Ano, již nyní se snažíme maximálně využívat prostředků hromadné dopravy. Klienti dochází denně do denního
stacionáře a sociálně terapeutické dílny pěšky, v případě větších vzdáleností dojíždí autobusem/vlakem.
Jsou činnosti Vaší organizace v souladu se zásadami ochrany životního prostředí:
Ano
Komentář:
Ano, třídíme odpad, snažíme se redukovat spotřebu kancelářského materiálu. Informujeme a učíme naše
zaměstnance a klienty chránit životní prostředí a najít si k přírodě dlouhodobě kladný vztah.
Další aktivity, které jsou součástí Vašeho projektu a které výrazně přispějí k naplňování
principů udržitelného rozvoje:
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17. Publicita
Způsob zajištění publicity:

Informace účastníkům projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech
dokumentech

Popis vybraných nástrojů v oblasti publicity:
Informace o spolufinancování projektu z fondů EU budou umístěny na všech dokumentech souvisejících s
realizací projektu v souladu s pravidly vizuální identity ESF v ČR a OP LZZ. Bude se jednat například o smlouvy
uzavřené v rámci projektu, prezenční listiny, osvědčení o absolvování kurzů, písemná korespondence spojená s
projektem, informace na nástěnkách v organizaci, metodiky, školící materiály, pracovní listy apod. Tyto Informace
budou poskytovány po celou dobu realizace projektu, vždy v případě vzniku nebo potřeby použití relevantních
dokumentů. V souladu s pravidly publicity budou označeny také místnosti pro účastníky a technické vybavení
zakoupené v rámci projektu.
Způsob zajištění publicity:

Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců

Popis vybraných nástrojů v oblasti publicity:
V případě schválení žádosti o finanční podporu projektu poskytne organizace souhlas se začleněním na veřejně
přístupný seznam příjemců v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Souhlas se bude týkat zveřejnění v seznamu
všech potřebných informací o projektu, základních údajů o příjemci projektu a obdržené finanční částce.
Způsob zajištění publicity:

Tvorba audiovizuálních a filmových materiálů

Popis vybraných nástrojů v oblasti publicity:
Po ukončení projektu dojde k vytvoření audiovizuálního materiálu ve formě krátkého klipu zveřejněného na profilu
organizace na stránkách kanálu Youtube, dále na webových stránkách organizace a prostřednictvím profilu
organizace na sociální síti Facebook. Klip bude obsahovat povinné minimum publicity OP LZZ, fotografie z
průběhu realizace projektu a slovní popis projektu a jeho výsledků, klip bude podbarven hudbou.
Způsob zajištění publicity:

Tvorba publicity na webových stránkách

Popis vybraných nástrojů v oblasti publicity:
Na webových stránkách organizace budou v samostatné sekci s názvem ?Projekt? zveřejněny veškeré
relevantní informace o projektu ? jeho popis, cíle, klíčové aktivity a harmonogram realizace, fotografie z průběhu
aktivit, výstupy a další průběžné informace o projektu po celou dobu jeho realizace. Prezentace bude v souladu s
pravidly vizuální identity ESF v ČR a OP LZZ. Informace o projektu budou na webových stránkách zveřejněny
také v rámci výročních zpráv organizace za rok 2014 a 2015.
Způsob zajištění publicity:

Jiné formy zajištění publicity projektu

Popis vybraných nástrojů v oblasti publicity:
Na začátku, do 2 měsíců od zahájení, a po ukončení realizace projektu budou vytvořeny tiskové zprávy pro
média, které budou obsahovat informace o projektu ? potřebě jeho vzniku, cílech, formách realizace atd. Tisková
zpráva po ukončení projektu bude obsahovat také informace o výsledcích projektu a přínosu pro cílovou skupinu.
Tiskové zprávy budou nabídnuty regionálním tištěným periodikám a zveřejněny na webových stránkách
organizace a prostřednictvím profilu organizace na sociální síti Facebook.
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18. Veřejná podpora/podpora de minimis (v Kč)
Údaje k posouzení projektu z hlediska veřejné podpory
Velikost žadatele a velikost partnerů (počet zaměstnanců, výše obratu, atd.):
Domov bez zámku, příspěvková organizace, poskytuje pobytové sociální služby pro 72 klientů a ambulantní
sociální služby, u kterých je maximální denní kapacita 36 klientů. Fyzický počet personálu je 80 osob.
Výše obratu výnosů organizace za rok 2012 je 24.821 tis.
Popis služeb a dodávek (dále jen plnění) poskytovaných žadatelem a partnery:
Organizace poskytuje sociální služby pro osoby s mentálním, případně kombinovaným postižením od 18 let věku.
Jedná se o poskytování třech pobytových a dvou ambulantních sociálních služeb. V rámci služeb se cílové
skupině poskytuje ubytování, strava, úkony péče, případně fakultativní činnosti (odvoz služebním autem a
telefonování).
Existence relevantního trhu v ČR a EU týkajícího se poskytovaného plnění resp. plnění zaměnitelného,
účast subjektů z jiných členských států EU na relevantním trhu:
Jedná se o specifický trh sociálních služeb v ČR.
Místo, kde je plnění k dispozici klientům (název obce, regionu nebo Česká republika příp. i jiné členské
státy EU):
Plnění je k dispozici v regionu Kraje Vysočina, konkrétně v obci Náměšť nad Oslavou, Vícenice u Náměště nad
Oslavou, Velká Bíteš a Rouchovany.
Charakteristika klientů využívajících poskytované plnění, včetně uvedení, zda je plnění určeno i pro
klienty z jiných členských států EU resp. je pravděpodobné, že bude využíváno klienty z jiných členských
států EU:
Plnění je určeno pro osoby se zdravotním postižením, konkrétně pro osoby s mentálním, případně kombinovaným
postižením od 18 let věku.
Použitelnost podpory z OP LZZ pro plnění nabízené na relevantním trhu - je možné využití podpory pro
plnění nabízené na relevantním trhu vyloučit:
Jedná se o specifickou podporu sociálně-pracovní integrace osob se zdravotním postižením.
Jaký dopad bude mít podpora z OP LZZ na postavení žadatele a partnerů na relevantním trhu - změní se
druh či množství nabízeného plnění, rozšíří se oblast, ve které nabízí plnění, rozšíří se okruh klientů i na
klienty z jiných členských států EU:
Prostřednictvím podpory dojde k rozšíření poskytovaných služeb o vzdělávací a další aktivity pro cílovou skupinu
za účelem sociálně-pracovní integrace osob se zdravotním postižením.
Další případné informace:

Generování částek spadajících pod daný režim podpory bez nepřímých nákladů:
Kód
01

Typ režimu podpory
Není VP

Částka režimu podpory
4 064 914,93

Informace o žádané VP/podpoře de minimis:
Nerelevantní.
Žadatel
Partner
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19. Kategorizace pomoci
Hospodářská činnost:
Číslo:

Název:

20

Sociální práce, veřejné, sociální a osobní služby

Typ území:
Číslo:

Název:

01

Město

Prioritní téma:
Číslo

Název

71

Cesty k integraci a znovuzapojení znevýhodněných osob na trh práce; boj
proti diskriminaci v přístupu na trh práce a v profesním postupu a podpora
kladného přístupu k rozmanitosti v zaměstnání
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20. Další informace
Další informace:
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21. Přílohy projektu
Název přílohy:

Kladné vyjádření příslušného krajského úřadu (výzva č. C1)

Číslo přílohy:

001

Požadovaná příloha:

Příloha k žádosti o finanční podporu

Počet listů:

1

Počet výtisků:

1

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:

26.09.2013

Příloha:

Příloha č. 1 Kladné vyjádření příslušného krajského úřadu.doc

Přílohu zadal:

VALOVA.DBZ@GMAIL.COM

Popis:
Připojeno oskenované vyjádření, originál bude doložen osobně.
Název přílohy:

Informace o transformovaných sociálních službách (výzva č. C1)

Číslo přílohy:

002

Požadovaná příloha:

Příloha k žádosti o finanční podporu

Počet listů:

4

Počet výtisků:

1

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Příloha:

Příloha č. 2 Informace o transformovaných sociálních službách.docx

Přílohu zadal:

VALOVA.DBZ@GMAIL.COM

Popis:

Název přílohy:

Doklad o právní subjektivitě žadatele (stanovy, ŽL)

Číslo přílohy:

003

Požadovaná příloha:

Příloha k žádosti o finanční podporu

Počet listů:

0

Počet výtisků:

0

Doložena:

Ne

Nerelevantní:

Ano

Datum schválení:
Příloha:
Přílohu zadal:

VALOVA.DBZ@GMAIL.COM

Popis:
V rámci výzvy se doklad o právní subjektivitě nedokládá, je ověřena validací žadatele na ROS.
Název přílohy:

Identifikace vlastnické struktury žadatele (C1)
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Číslo přílohy:

004

Požadovaná příloha:

Příloha k žádosti o finanční podporu

Počet listů:

0

Počet výtisků:

0

Doložena:

Ne

Nerelevantní:

Ano

Datum schválení:
Příloha:
Přílohu zadal:

VALOVA.DBZ@GMAIL.COM

Popis:
Žadatel není obchodní společnost ani družstvo.
Název přílohy:

Tabulka vyčíslení nákladů na jednotlivé sociální služby (C1)

Číslo přílohy:

005

Požadovaná příloha:

Příloha k žádosti o finanční podporu

Počet listů:

1

Počet výtisků:

1

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Příloha:

Tabulka vyčíslení nákladů na jednotlivé sociální služby.xlsx

Přílohu zadal:

VALOVA.DBZ@GMAIL.COM

Popis:

Název přílohy:

Vyjádření zřizovatele původního transformovaného zařízení (C1)

Číslo přílohy:

006

Požadovaná příloha:

Příloha k žádosti o finanční podporu

Počet listů:

1

Počet výtisků:

1

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:

26.09.2013

Příloha:

Příloha č. 6 Vyjádření zřizovatele původního transformovaného zařízení.doc

Přílohu zadal:

VALOVA.DBZ@GMAIL.COM

Popis:

Název přílohy:

Potvrzení o zařazení projektu do IPRM (C1)

Číslo přílohy:

007

Požadovaná příloha:

Příloha k žádosti o finanční podporu

Počet listů:

0

Počet výtisků:

0
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Doložena:

Ne

Nerelevantní:

Ano

Datum schválení:
Příloha:
Přílohu zadal:

VALOVA.DBZ@GMAIL.COM

Popis:

Název přílohy:

Prohlášení o bezdlužnosti a bezúhonosti

Číslo přílohy:

008

Požadovaná příloha:
Počet listů:

1

Počet výtisků:

1

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Příloha:

Prohlášení o bezdlužnosti a bezúhonnosti.pdf

Přílohu zadal:

VALOVA.DBZ@GMAIL.COM

Popis:
Podklad k Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Název přílohy:

Prohlášení o závažných formálních změnách

Číslo přílohy:

009

Požadovaná příloha:
Počet listů:

1

Počet výtisků:

1

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Příloha:

Prohlášení o závažných změnách.pdf

Přílohu zadal:

VALOVA.DBZ@GMAIL.COM

Popis:
Podklad k Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Název přílohy:

Prohlášení o nečerpání jiných veřejných prostředků

Číslo přílohy:

010

Požadovaná příloha:
Počet listů:

1

Počet výtisků:

1

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Příloha:

Prohlášení o nečerpání jiných veřejných prostředků.pdf
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Přílohu zadal:

VALOVA.DBZ@GMAIL.COM

Popis:
Podklad k Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Název přílohy:

Sdělení čísla běžného účtu kraje

Číslo přílohy:

011

Požadovaná příloha:
Počet listů:

1

Počet výtisků:

1

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Příloha:

Sdělení čísla běžného účtu kraje.pdf

Přílohu zadal:

VALOVA.DBZ@GMAIL.COM

Popis:
Podklad k Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Název přílohy:

Formulář finanční identifikace

Číslo přílohy:

012

Požadovaná příloha:
Počet listů:

1

Počet výtisků:

1

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Příloha:

Formulář finanční identifikace.pdf

Přílohu zadal:

VALOVA.DBZ@GMAIL.COM

Popis:
Podklad k Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Název přílohy:

Kopie registrace sociální služby

Číslo přílohy:

013

Požadovaná příloha:
Počet listů:

2

Počet výtisků:

1

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Příloha:

Kopie registrace.pdf

Přílohu zadal:

VALOVA.DBZ@GMAIL.COM

Popis:
Podklad k Rozhodnutí o poskytnutí dotace
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Kontrola žádosti
Formální kritéria
1.

Žádost byla dodána v tištěné podobě v obálce označené dle požadavků výzvy a v
počtu vyhotovení stanoveném v příslušné výzvě.

2.

Číslování stránek tištěné verze je kontinuální (nechybí stránky).

3.

Jsou dodány všechny požadované přílohy (povinné i specifické dle příslušné
výzvy).

4.

Pokud žadatel v žádosti označil, že jeho projekt je zařazen do schváleného IPRM,
doložil zařazení do IPRM rovzněž svým čestným prohlášením a potvrzením od
příslušné obce?

5.

Počet listů jednotlivých příloh odpovídá počtu uvedenému v Seznamu příloh.

6.

Žádost, seznam příloh a jednotlivé přílohy obsahují požadované podpisy
oprávněných osob.
Kritéria přijatelnosti

1.

Žádost byla finálně uložena v systému Benefit7 ve formuláři odpovídajícímu dané
výzvě a verze elektronické a tištěné žádosti jsou (dle kontrolních znaků - Hash)
shodné.

2.

Žadatel splňuje definici pro předkladatele projektu uvedenou v příslušné výzvě a
má sídlo na území České republiky (v případě právnické osoby) nebo je občanem
EU s trvalým pobytem a povolením k podnikání vydaným na území České
republiky (v případě fyzické osoby).

3.

Partner je právnická nebo fyzická osoba se sídlem v některém členském státě EU
a je oprávněným partnerem dle textu výzvy.

4.

Cílové skupiny jsou v souladu s textem výzvy a splňují podmínku územní
způsobilosti pro OP LZZ.

5.

Předpokládaná doba realizace projektu nepřesahuje maximální dobu stanovenou
ve výzvě s tím, že realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 30.6.2015.

6.

Požadovaný objem finanční podpory je v rozmezí stanoveném ve výzvě.

7.

Plánované aktivity projektu jsou v souladu s textem výzvy.

8.

Vyčíslení nepřímých nákladů odpovídá podílu stanovenému v příslušné výzvě.

9.

Podpora z OP LZZ ve struktuře výdajů respektuje limity pro jednotlivé skupiny
výdajů stanovené jak obecnými pravidly OP LZZ tak i příslušnou výzvou.

Ano

NR

Ano

NR

10. Požadovaná veřejná podpora, příp. podpora de minimis respektuje podmínky a
limity stanovené jak obecnými pravidly OP LZZ tak i příslušnou výzvou.
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Čestné prohlášení

Já, níže podepsaný(á):
1.

Uvádím všechny dosavadní čerpané nebo přiznané formy veřejné podpory malého rozsahu (podpora de
minimis) a jejich úhrnnou výši v období posledních tří let.

2.

Nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě
splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné
zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z
jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které
prostředky z těchto fondů poskytují.
(Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání
daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo
placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.)

3.

Nejsem v likvidaci ve smyslu zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku; nejsem v úpadku, v hrozícím
úpadku, ani proti mně není vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon); nebyl na můj majetek prohlášen konkurz, nebylo potvrzeno
nucené vyrovnání, nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, dle zákona č.
328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání; není proti mně veden výkon rozhodnutí dle zákona č. 99/1963 Sb.,
občanského soudního řádu, ani proti mně není vedeno exekuční řízení dle zákona č. 120/2001 Sb.,
exekučního řádu; nebyl na mě vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Komise (ES)
prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem.

4.

Nebyl jsem pravomocně odsouzen za trestný čin podvodu, podplácení, účasti na zločinném spolčení,
legalizace výnosů z trestné činnosti nebo za jinou nezákonnou činnost poškozující finanční zájmy
Společenství dle nařízení Komise (ES, Euratom) č. 1302/2008 v návaznosti na nařízení Rady (ES,
Euratom) č. 1605/2002; v případě, že žadatel je právnickou osobou, prohlašuji, že tuto podmínku splňují
všichni členové statutárního orgánu žadatele.

5.

Prohlašuji, že žadatel má zajištěny vlastní prostředky na realizaci projektu (platí pouze v případě finanční
spoluúčasti žadatele).

6.

Souhlasím s uveřejněním základních údajů této žádosti v monitorovacím systému ms2007 a na
internetových stránkách www.esfcr.cz.

7.

Prohlašuji, že informace uvedené v této žádosti jsou pravdivé.

8.

Nemám právní formu akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele.

Jméno osoby oprávněné jednat jménem žadatele
(oprávněná osoba)
Místo a datum
Podpis žadatele (oprávněná osoba)
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