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Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

1 
/>/ 

Zodpovídá: Příkazce operace: OSH/I. Šteklová 30. 3. 2017 

Správce rozpočtu: OE/R. Paulíková 30. 3.2017 

Poznámka: 
Subjekt (IČO: 00290629), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: pokorný.j, datum ověření: 29.03.2017 11:37:52): 

Dotace na realizaci projektu "Otevřená skupina a poradenství" 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 145000.000, Datum Od: 28.3.2017, Datum do: 20.11.2017, Perioda: jednorázově, ODPA: 5399, 
ORJ: 1500, ORG: 4160 POL: 5321 UZ: 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 
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SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE 
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") 

ZZ01888.0004 

ČI. 1 
Smluvní strany 

Kraj Vysočina, 
se sídlem: 
IČO: 
zastoupený: 
bankovní spojení: 

(dále jen "Kraj") 

a 

Město Třebíč 
adresa / se sídlem/ s místem podnikání: Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč 
IČO: 00290629 
zastoupen: Ing, Pavlem Janatou, starostou 

bankovní spojení: Česká národní banka 
číslo účtu: 94-716711/0710 

(dále jen "Příjemce") 

ČI. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na realizaci projektu „Otevřená skupina a poradenství" v rámci Programu 
prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2017 ze dne 20. 12.2016, blíže specifikované v 
žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále 
jen „akce"). 

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu: 4050004999/6800 

ČI. 3 
Závaznost návrhu 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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ČI. 4 
Závazek Příjemce 

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 
se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 
písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy. 

ČI. 5 
Dotace 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 145 000 Kč (slovy: jedno sto čtyřicet pět 
tisíc korun českých). 

2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 
a) Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace 

a vlastním podílem Příjemce. 
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními 

prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). 
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši. 

Celkové náklady akce 162 000 Kč 
Výše dotace v Kč 145 000 Kč 
Výše dotace v % 89,5 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v % 10,5 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 17 000 Kč 

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená v 
tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle ČI. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., 
že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle 
ČI. 5 odst, 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky 
dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům 
akce dle ČI. 5 odst. 2. 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

5) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných, územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Výše 
poskytnutých dotací na akci však nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci. 

ČI. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne včasného 
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a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká. 

ČI. 7 
Podmínky použití dotace 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 20. listopadu 2017. 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem podpisu této smlouvy 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v ČI. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

4) Neuznatelné náklady akce jsou: 
a) daně, s výjimkou uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) dotace a dary, 
c) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
d) úhrada úvěrů a půjček, 
e) penále, pokuty, 
f) náhrady škod a manka, 
g) náklady (výdaje) na pohoštění, 
h) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

poštovné, balné, doprava, bankovní poplatky, ), 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady (výdaje) na právní spory, 
k) náklady (výdaje) na publicitu, 

5) Uznatelné náklady akce jsou: 
a) náklady na lektorskou a poradenskou činnost - max. 500 Kč/hod. 

6) V případě, že dojde k rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
(výdaje) neuznatelné. 

ČI. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
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nákladů na akci. Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01888.0004", 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen 
„DPH") v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
V takovém případě může Příjemce dotací využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad. 

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými pokladními 
doklady, 

f) doručit Kraji do 20. listopadu 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na 
www/kr-vysocina. cz/program-prevence-kriminality-kraje-vysocina-20171, která bude 
obsahovat: 
- stručný popis realizované akce, 
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace, 
- finanční vyúčtování akce s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování, 
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich 

úhradě, 
g) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle ČI. 9 odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy 
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde přede dnem předložení závěrečné zprávy dle ČI. 8 bodu f) k přeměně nebo 
zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací. 
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ČI. 9 
Kontrola 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č, 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola"). 

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených ČI. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) -
písm. j) této smlouvy. 

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této 
smlouvy. 

ČI. 10 
Publicita 

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 
že akce byla podpořena Krajem. 

2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 
Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

3) V případě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 
v její bezprostřední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem Kraje 
Vysočina" v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-
vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 12 měsíců ode dne uvedeného v ČI. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

4) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 
Kraje Vysočina" ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje 
a předložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

ČI. 11 
Udržitelnost akce 

U akce se nevyžaduje udržitelnost. 

ČI. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 
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ČI. 13 
Závěrečná ujednání 

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 

2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Josef Pokorný, tel. 564 602 164, e-mail: 
pokornv.iosef@kr-vvsocina.cz. 

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI. 13 
odst. 2 této smlouvy. Změnu ČI. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. 

4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

6) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), splní Kraj. 

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 
a) Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 25. 1. 2017. 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 28. 3. 
2017 usnesením č. 0086/02/2017/ZK. 

smluv. 

V Jihlavě dne 28 

MUDr. Jiří Běhou 
hejtman 

Ž i ž k o v a  5 7 ,  5 8 7  3 3  J i h l a v a  .  

Kraj Vysočin 

V Třebíči dne 

*" l i * 

''tesj,ana,a 
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O B E C  

ŽÁDOST O DOT AC! Z ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA PROJEKTY PREVENCE KRiř/iSNALJTY V ROCE 23Í7 

Obec/ město = žadatel Třebíč 

Počet obyvatel 36572 

IČO 290629 

Adresa Ulico; PSČ: ORP: Kraj (VÚSC) 

Třebíč karíovonám. 104/55 67401 Třebíč Vysočina 

Telefon 568896111 Fax 568896155 E-mail eDotfatelnaf5Mrebic.cz 

Statutární zástupce Jmi.no Pavel PrijuiuHi Janata POZÍCG starosta 

Telefon 568896134 Fax 568896155 E->iiiiil D.tanataíS>frebic;cz 

H.-giirii.n schv.ik'ii usiicscnim zastupiti-lstvj (rady) čislo 2 ze dno 19.1 

Pinkuvrii spujuni - cislo účtu 94-7IG711/0710 

Počet projsktů 3 
•i 

Celkoví' finanf ni náklady na realizaci programu 224 500,00 

Podii obcefmúMd a jiných subjektů odlišných od statu na financováni programu 29 500.00 

CI'I1ÍU'..Í výáe poiiiilovane datace 195 000,00 

Pracnviii skupim pro prevenci kriminality ano ne od roku 

ano 2001 

Oaotn odpovědnd za prevenci (manažer programu) 

Jméno Lucie Šerková 

Funkce manažerka prevence kriminaltiy 

1 Adresa Ulice: PSČ: 

Třebíč B. Václavka 59/11 67401 

Telefon 568838387 Fax 568833389 E-mail LserkovaiStrebic.cz 

Prezentujete prevenci kriminality is Internetu? (/ano/ne) ano mt. adrese www.mesl8kaooUcieifebic.unas 

Ri-zp..i-nc>stni filu.xL 2013 2014 2015 2016 

N.ipci trestně činnosti (index na 10 000 ob/v.i-nbvodni oddúloni PÓR 157,00 128,00 133,00 121,00 

fj trestné Činnosti (inrirx-10 000 otiyv.J-ohcr./mjsto 
n <j7,V,.ižnějši br.>*pačnostni problémy obce ve vztahu k realizovanému programu s odkazem ru priority stanoven:' v Pro<-ruiiiu - v.-.ii-i • 

1. Majetková trestná činnosti, krádeže (i senioři) - Projekt č. 1 - SeniorAkademle v SeniorPointu 2017 

2. Násilná třesná činnosti (na dětech, ženách, seniorech) - Projekt č. 2 Oběť?. Já ne..., Projekt č. 3. Otevřená skupina a poradenství 

3. Ohrožení pod vlivem návykové látky, opilství - Informační kampaně a besedy v MŠ, ZŠ, SŠ a pro seniory, GP PK a DP 2017 

4. Přestupky proti majetku a veřejnému pořádku - besedy v MŠ, ZŠ, SŠ i seniory 

5. Celková kriminality - GP PK a DP 2017, ostatní aktivity 

Seznam příloh žádosti: 

1. stručná bezpečnostní analýza 

2. doklad o schválení radou města 

3. popis projektů, položkový rozpočet 

4. stanovisko vedoucího místně příslušného územního odboru Policie ČR 



Seznam projektů 
(podle stanovených priorit) 

Priorita Nazcv 
projektu 

Projekt 
ISPROFIN -

EDS 
Odpovuzto 
Ano - No 

Celkové 
náklady 

Podíl obce Požadovaná 
dotace 

1. 

Třebič - SenioAkademie v SeniorPointu 2017 ne 50000 10000 40000 

2. 

Třebíč - Oběť? Já ne... ne 12500 2500 10000 

3. 

Třebíč - Otevřená skupina a poradenství ne 162000 17000 145000 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Suma 224 500,00 29 500,00 195 000,00 
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OSIgí projelct 

i. 
Pořadové číslo - dle priorit žadatele 3 
Název projektu Otevřená sk 

lí, sociáiní 
upina a poradenství 

Typ projektu (situači 
Otevřená sk 
lí, sociáiní informování občanů) jsociální 

Dodavatel projektu ( pokud není znám, uveďte žadatele) Střed z.ú. 
Adresa Třebíč. Mládežnická 229 
Telefon 568843732 Fax E-mail einail.stred@info.cz 
Osoba zodpovědná za projekt (jméno a příjmení) Dagmar Viskotová 
Telefon 775725667 Fax E-mail 1 á Skotova .střed (3 i nfo. cz 

Participující subjekty MÚ Třebíč - OSV, PMS, ÚP 

II. 
Cíl projektu 
zprostředkování interakce mezí mladými, sebepoznáni, posílení komunikačních a sociálních dovedností 
osobám v krizi nabídnout terapeutickou pomoc 
Cílová skupina 
děti a mládež 12-17, děti ohrožené, děti rizikové, z pěstounských rodin, v evidenci OSPOD, 
PMS, nebo ÚP 
Popis výchozího stavu v oblasti působnosti projektu 
Projekt vychází z priorit a návrhů opatření Koncepce prevence kriminality kraje Vysočina 2017-2020, 
Zaměřené na podporu aktivit směřujících k systematické a dlouhodobé práci s pachateli, nebo 
potencionálními pachateli trestných činů. 
Stručný popis projektu - maximálně 4 řádky 
Projekt z oblasti sociální prevence se orientuje na sekundární a terciární prevenci, 
zejména v poskytování odborného poradenství a metodické podpory cílové skupině 
dětí a jejich zákonným zástupcům. 

Časový harmonogram realizace projektu 
duben - říjen 2017 

Způsob hodnocení efektivity a udržitelnost projektu 
počet zapojených klientů 
snížení nápadu trestné a přestupkové činnosti 
další viz. projekt 

ISPROFIN - EDS (financování programů pořízení a reprodukce majetku) ne 



111. 

1 Celkové náklady na projekt 162 000,00 
fPodíl obce na financování projektu 7 000,00 
jjJiné nestátní finanční zdroje 10 000,00 
|Dotace na projekt od jiného státního orgánu 
jvýše požadované dotace 145 000,00 

Rozpis položek 

Položka Celkem Požadovaná dotace 
Kancelářské, výtvarné a sportovní potřeby 8 600,00 0,00 
Energie na provoz kanceláře a poradenské místnosti 6 000,00 0,00 
Telefony 1 200,00 0,00 
poštovné 1 200,00 0,00 
Terapeut 0,5 PÚ x 6 měsíců 72 500,00 72 500,00 
Terapeut 0,5 PÚ x 6 měsíců 72 500,00 72 500,00 

Celkem 162 000,00 145 000,00 

Třebíči 

.podpis a razítko 
statiÁárriího zástupce obca 



•/ posilovat umění řešit konflikty (proběhnou nácvikové aktivity, bude využita 
situační intervence) 

• V období letních prázdnin otevřená skupina probíhat nebude, naváže opět v září 2017. 
• Z otevřené skupiny bude vybráno 10 klientů, kteří se zúčastní letního výjezdového 

pobytu. 
• Otevřené skupiny připravují a povedou Mgr. Dagmar Viskotová, rodinná poradkyně a Bc. 

Barbora Pipášová, rodinná poradkyně. 
• Poradenství pro osoby v krizi vedou Mgr. Dagmar Viskotová, Mgr. Martina Bártová, Bc. 

Barbora Pipášová. 

5. Rozpočet projektu 

Požadovaná výše dotace: 145.000,-
Spoluúčast STŘED: 10.000,-
Spoluúčast město Třebíč: 7.000,-
Celkem: 162 000,-

Položkový rozpočet projektu podle zdrojů financování 

Předpokládaná výše dotace projektu v Kč 
Dotace z Kraje Vysočina 145 000,00 
Příspěvek z rozpočtu města Třebíč 7 000,00 
Spoluúčast STŘED, z. ú. 10 000,00 
Celkem 162 000,00/ 
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Plán rozpočtu projektu podle nákladových položek 

Celkové 
náklady na 
projekt v Kč 

Dotace Kraj 
Vysočina v 
Kč 

Komentář 

Materiálové náklady 
celkem: 8 600,00 0,00 

Kancelářské, výtvarné a 
sportovní potřeby pro práci 
s klienty 8 600,00 0.00 

3 x toner do tiskárny 
3 x kancelářské papíry 
Výtvarné, psací a sportovní 
potřeby 

Nemateriálové náklady 
celkem: 8 400,00 0,00 
Energie na provoz kanceláře 
pracovníka a místnosti 
určené k realizaci skupin a 
poradenství 6 000,00 0,00 

Tvoří 1/5 z celkových nákladů 
organizace na pracovišti v Třebíči 

Telefony 1 200,00 0,00 
200,- Kč/měsíc - mobilní telefon 
pracovníka 

1 Poštovné 1 200,00 0,00 
Korespondence s klienty a 
spolupracujícími subjekty 



Osobní náklady celkem: 145 000,00 145 000,00 
Terapeut 0,5 PÚ x 6 
měsíců/290 hodin x 250 
(Pipášová) 72 500,00 72 500,00 

Z dotace 0,3 PÚ x 6 měsíců 

Terapeut 0,5 PÚ x 6 měsíců 
(Viskotová) 290 hodin x 250 72 500,00 72 500,00 

Z dotace 0,3 PÚ x 6 měsíců 

Celkem 162 000,00 145 000,00 

6. Harmonogram projektu: 

duben 2017: příprava otevřené skupiny, pohovory s klienty a výběr do skupiny 
duben - červenec 2017 realizace skupiny 
červenec - srpen 2017 realizace individuálních konzultací a konzultací s osobami v krizi 
září 2017 evaluace, závěrečná zpráva, plánování v rámci udržitelnosti 

7. Způsob hodnocení efektivity a udržitelnost projektu: 

Výchozí cíle projektu 

• 
</ 

Projekt z oblasti sociální prevence se orientuje na 
sekundární a terciární prevenci, zejména v poskytování 
odborného poradenství a metodické podpory cílové 
skupině dětí a jejich zákonným zástupcům. 
Snahou je: 

S díky korektivní zkušenosti a pozitivní interakci ve 
skupině zvýšit šance cílové skupiny na zapojení do 
běžného života 
nácvikem a zkušenostmi zesílit jejich schopnosti 
podporou sebepoznáni a sebehodnoty předcházet 
rizikovému chování 
přijetím a posílením pozitivních norem pomoci 
ovlivnit budoucí pracovní a osobní život (najít si a 
udržet práci a také schopnost žít v harmonické 
rodině). 
rozvíjet sociální interakci a komunikaci 
podporovat otevřenost ve vyjádření názorů, 
sdělování zpětné vazby 
posilovat umění řešit konflikty (proběhnou 
nácvikové aktivity, bude využita situační intervence) 

* Prostřednictvím osob zodpovědných za výchovu a edukaci 
(zákonných zástupců) pozitivně působit na děti a mladé 
dospělé vykazující známky ohrožení či výskytu rizikových 
jevů. 

* Projekt má za cíl vybavit účastníky následujícími 

• 
• 

• 


