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Subjekt (IČO: 44990260), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: pokorný.j, datum ověření: 30.08.2017 14:08:39): 

Dotace z Fondu Vysočina na realizaci projektu prevence kriminality 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 150000.00, Datum Od: 1.9.2017, Datum do: 30.11.2018, Perioda: jednorázově, ODPA: 4349, ORJ: 
1388, ORG: POL: 5323 UZ: 

5^3 

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). 



KUJIP01DXB1Z 

FOND VYSOČINY 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ 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") 

FV02098.0002 

ČI. 1 
Smluvní strany 

Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO: 70890749 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen "Kraj") 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050005211/6800 
variabilní symbol: 0002.38717 

a 

Diecézní charita Brno 
adresa /se sídlem/ s místem podnikání: 60200 Brno - Černá Pole, třída Kpt. Jaroše 1928/9 
IČO: 44990260 
zastoupen: Ing. Mgr. Oldřichem Haičmanem, ředitelem 
(dále jen "Příjemce") 
bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
číslo účtu: 108383744/0300 

ČI. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Sociální vyloučení neznamená bezpráví", blíže specifikované 
v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 
(dále jen „akce"). 

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, 

I návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

ČI. 4 
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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 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 150 000 Kč (slovy: jedno sto padesát 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 jsou tvořeny vlastními prostředky 

Příjemce. 

Celkové náklady akce 251 401 Kč 
Výše dotace v Kč 150 000 Kč 
Výše dotace v % 59,67 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl Příjemce v % 40,33 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl Příjemce v Kč 101 401 Kč 

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 
celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. 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) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na akci však 
v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci. 

ČI. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději 
do 6p kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle 
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ČI. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu s 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 30. 11. 2018. 

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 na nákup věcí osobní potřeby, 
d) úhrada úvěrů a půjček, 
e) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
f) náklady na pohoštění, 
g) náklady na publicitu, 
j) alkohol a tabákové výrobky. 

5) Uznatelné náklady akce jsou: 
a) osobní náklady včetně nákladů na sociální a zdravotní pojištění, 
b) příspěvek na náklady na tuzemské pobytové akce. 

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 
neuznatelné. 

7) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy 
vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených 
ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. 

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), 
V a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 

nákladů na akci (např. analytickým účtem, účetním znakem, střediskem, činností, 
>' ORGem apod.). Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 

je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
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ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, 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 v daňové evidenci sledovány odděleně 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, 
paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV 
02098.0002", 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, 
(vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). 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 dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V případě 
aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 30. 11. 2018). Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na 
účet příslušeného Finančního úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený^ 
speciálně pro účely daňových záloh, 

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 30. 11. 2018 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-
vysocina.cz/1v, která bude obsahovat: 
- stručný popis zrealizované akce, 
- fotodokumentace zrealizované akce, 
- informace o realizované publicitě a její doložení, 
- finanční vyúčtování akce, 
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 
- kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů 

akce dle ČI. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod." 
- umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy, 

g) 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, paragony, 

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

h) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy, 
i) zajistit udržitelnost akce v souladu s ČI. 11 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 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací. 

ČI. 9 
Kontrola 
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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 ) této smlouvy. 

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost pří 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. 

5) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně 
podobu 12 měsíců ode dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran: 
a) logo Kraje umístěné na - pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách 

souvisejících s akcí, 
b) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných 

u příležitosti akce, 
c) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje, 

zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje, 
d) viditelné a prominentní vyvěšení loga Kraje v místech konání akce v počtu min. 1 ks 

plachet o rozměru 1 x 3 m (reklamní plachty si Příjemce vyzvedne u Kraje), 
e) umístění reklamních panelů s prezentací Kraje v místě konání akce, 
f) distribuce tiskových materiálů Kraje, které dodá Kraj, mezi hosty akce, 
g) v případě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce 

(video spot si Příjemce vyzvedne u Kraje), 
h) prezentace Kraje moderátorem akce, 
i) umístění aktivního odkazu www.kr-vvsocina.cz na internetových stránkách 

souvisejících s konáním akce. 

. V • 6)!, „Logotyp Kraje Vysočina" je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
! č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 

soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
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(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů. 

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. 

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 
smluv. 

2) 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. 

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Josef Pokorný tel: 564 602 164 email: 
pokorný. j osef @kr-vy soci n a. cz. 

4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI. 1 
a ČI. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v ČI. 1 
této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je 
povinen oznámit Kraji. Změnu ČI. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně^ tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve ČI. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 

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

6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně 
podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného 
souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této 
smlouvy. 

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. 
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8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva bvia servána r>a 7ów.^ - , 
pod,e jejich svobodné a váž„é vO,e. a na 

9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 28 6 2017 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vvsočina rln. oa « 
2017 usnesením c. 1532/27/2017/RK. vysočina dne 29. srpna 

V Brně dne 

Ing. Mgr. i Smán 

V Jihlavě^dne 

Mgr. Pavel Pacal 
náměstek hejtmana 

| | 
í DIECÉaHÍ CHARITA 
| ííRNO \\ 

íř. Kpt. jnroše 9, |o2 00 Brno 
• f 1 ̂ mvO/GO. DIČ- CZ44990260 -2 

Žižkova 57, sg 
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Vy :mu 
FOND VYSOČINY 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční Číslo (žadatel nevyplňuje) FVO t W. 0001 

Kód elektronické žádosti (po 
finálním vyplnění žádosti klikněte na 
„Odeslat data" v záhlaví formuláře) 

FV02098-26 06 17-3 

Název grantového programu Prevence kriminality 2017 

Název projektu Sociální vyloučení neznamená bezpráví 

Identifikační údaje žadatele 

Přesný název: Diecézní charita Brno, Oblastní 
charita Jihlava 

Identifikační údaje žadatele 

Právní forma: Evidované církevní právnické osoby 

Identifikační údaje žadatele 

Ulice: Jakubské náměstí 2 

Identifikační údaje žadatele 
Obec: Jihlava 

Identifikační údaje žadatele PSČ: 58601 Identifikační údaje žadatele 

Pošta: 

Identifikační údaje žadatele 

IČO/RČ: 44990260 

Identifikační údaje žadatele 

Název banky: ČSOB Jihlava 

Identifikační údaje žadatele 

Číslo účtu: 108383744/0300 

Statutární zástupce žadatele 

Titul: Mgr. 

Statutární zástupce žadatele 
Jméno: Michal 

Statutární zástupce žadatele 
Příjmení: Novotný 

Statutární zástupce žadatele 

Funkce: Ředitel Oblastní charity Jihlava 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Titul: Bc. 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Jméno: Eva 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Příjmení: Nováková Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) Funkce: Vedoucí TP SOVY 
Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Email: eva. novakova@jihlava. charita, cz 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Tel.: 736238095 

Indentiflkační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí}. 

Přesný název: 
Indentiflkační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí}. 

IČO: 
Indentiflkační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí}. 

Název banky: 

Indentiflkační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí}. 

Číslo účtu: 



1. Lokalizace projektu Jihlava 
(Město/obec/mikroregion) 



2. Odůvodnění projektu 
(Popište výchozí situaci, která Vás 
vede k podání žádosti) 

jevem, který s sebou nese 
mnoho negativních průvodních jevů. Jedním z nich 
is zvýšený výskyt kriminality a protiprávního 
jednání, přičemž lidé, kteří jsou sociálním 
vyloučením ohroženi, se ocitají jak na straně obětí, 
tak na straně pachatelů. Špatná bytová situace, 
zadlužení, nízká úroveň vzdělání a informovanosti 
spolu se ztíženým přístupem k oficiálnímu 
zaměstnání nebo participaci na řešení své situace, 
to jsou všechno faktory, které k tomu přispívají. 
Mezi ty, kdo jsou ohroženi sociálním vyloučením 
patří v mnoha městech a obcích i příslušnicí 
menšin, zejména Romové, přičemž například 
diskriminaci jsou vystavováni i Romové, kteří jsou 
integrováni do společnosti. Pracovníci 
službyTerénní programy SOW se při své práci 
setkávají se všemi těmito skupinami. Cestu ke 
zlepšení vidí zejména v koordinovaném přístupu a 
zapojení samotných Romů/sociálně vyloučených. 
Za tímto účelem pracují na zprostředkovávání 
kontaktu uživatelů se společenským prostředím a 
poskytují pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. V 
zařízení pracuje několik romských asistentek, 
jejichž role je v mnoha ohledech klíčová. Umožňují 
lepší orientaci v terénu, disponují znalostí cílové 
skupiny, v mnoha případech usnadňují komunikaci 
a hledají řešení tak, aby vycházelo z reálných 
potřeb a kapacit uživatele. V praxi se setkáváme s 
tím, že řada problémů je pro mnoho uživatelů 
společných (zadlužení, bydlení, špatná 
ekonomická situace). Cestu k jejich řešení vidíme 
kromě standardní sociální práce i ve zvyšování 
informovanosti a zapojování uživatelů. Ti pak 
mohou dále působit na svou komunitu jako vzory a 
pomoci tak eliminovat negativní jevy, včetně 
kriminality/protiprávního jednání. 
Při stanovování cílů projektu jsme vycházeli ze 
Strategie romské integrace do roku 2020: 
"Klíčovou prioritou ie důsledný import práva a 
spravedlnosti do prostředí sociálního vyloučení a. 
zlepšení vztahu mezi policií a obyvateli tzv. 
sociálně vyloučených romských lokalit, aby 
obyvatelé získali důvěru a naučili se využívat 
institucionální pomoc při ochraně svých práv 
garantovaných zákonem. Bezpečnostní politika by 
rovněž měia směřovat, k nekompromisnímu. 
potírání těch subjektů, která zneužívají situace 
sociálně vyloučených romských rodin k vlastnímu 
obohacení (lichvářů, dealerů drog, poskytovatelů 
nelegální práce atd.). Je důležité působit na 
postoje dětí a osob žijících ve vyloučeném 
prostředí, nabízet jim pozitivní vzory a alternativy 
způsobu života"" 



3. Cíle projektu 
(Stručný výčet cílů, jichž má být 
projektem dosaženo) 

Cílem je zrealizovat semináře, které poskytnou 
účastníkům základní informace týkající se 
zadlužení, občanského zákoníku (zejména 
nájemních a jiných smluv), právního minima, 
základů efektivní komunikace (včetně mediální), 
občanské participace a úvodu do komunitní práce. 
Těchto seminářů se budou účastnit vybraní 
uživatelé Terénních programů SOVY spolu se 
zaměstnanci, zejména těmi, kteří sami pocházejí z 
romské komunity. Část těchto seminářů bude 
zrealizována výjezdní formou (za účasti celých 
rodin). Výstupem z těchto seminářů bude realizace 
společného setkání se zástupci Městské policie a 
Policie ČR, na kterém budou projednány hlavní 
problémy, se kterými se obě strany potýkají. Bude 
navržen i postup, jak tyto problémy společně řešit. 
Aktivita bude sloužit jako základ pro rozšíření 
možností participace uživatelů na řešení jejich 
problémů, například v podobě zformování 
komunitní akční skupiny. 
Posilování kompetencí sociáně znevýhodněných 
skupin patří mezi klíčové priority Rady vlády pro 
záležitosti romské komunity. Participace je 
trendem, který se stále více začíná prosazovat v 
praxi sociálních služeb, ale i jiných orgánů a 
vládních agentur. 
Z toho jsme vycházeli i při navrhování tohoto 
projektu. Vidíme jej jako pilotní projekt, který může 
stát u začátku posilování participace. Jedním z 
důležitých kroků je již zapojení romských 
pracovníků Terénních programů SOVY. V 
současné době jich na službě působí 6 (z toho tři v 
její registrované formě a 3 na projektu 
financovaném MŠMT). Participace však není něco, 
co lze jen tak nastolit. Je to proces, na kterém je 
nutné systematicky pracovat, ideálně v součinnosti 
s dalšími relevantními institucemi. I u romských 
asistentek platí, že kličové je pro ně posilování 
kompetencí, které pak mohou přenést na zbytek 
komunity. Němělo by se ale orientovat výlučně na 
ně, do tohoto procesu by měli být od začátku 
zapojováni i uživatelé sociálních služeb, případně 
další lidé, kteří jsou ohroženi negativními dopady 
sociálního vyloučení a kteří mohou v budoucnu 
působit jako vzory pro zbytek komunity a partneři k 
jednání. 



4. Cílové skupiny 
(Popište cílové skupiny, na něž je 
navrhovaný projekt zaměřen a 
jejich potřeby, které navrhovaný 
projekt řeší) 

Uživatelé služby Terénní programy SOW, I# ípeíl 
v sociálním vyloučení nebo sociálním vyloučením 
ohroženi, příslušníci menšin (Romové). 
Primární potřebou je zmírnit/eliminovat následky 
sociálního vyloučení a podpořit osoby v 
prohlubování sociálního začleňování, tím pádem 
napomoci k prevenci kriminality ve vyloučených 
lokalitách/mezi lidmi, kteří jsou sociálním 
vyloučením ohroženi. Sociální vyloučení je 
multidimenzionálním fenoménem, a kromě špatné 
ekonomické, bytové nebo vzdělanostní úrovně se 
vyznačuje i zvýšenou mírou výskytu sociálně 
patologických jevů (přičemž obyvatelé lokalit bývají 
i oběťmi i pachateli). Zároveň mají omezené 
možnosti svou špatnou situaci řešit, ať už 
svépomocí nebo ve spolupráci s relevantními 
institucemi. 



5. Popis projektu 
(V případě potřeby podrobněji 
rozepište v samostatném 
dokumentu, který doložte k 
žádosti) 

Proběhne série 6 školení/praktických seminářů za 
účasti uživatelů i romských zaměstnanců služby. 
Školení budou vedena odborníky na daná témata, 
tam, kde to bude možné, oslovíme lektory z řad 
Romů samotných, kteří již mají v těchto oblastech 
zkušenosti. 
1. Dluhy a insolvence (vedeno insolvenčním 
správcem nebo odborníkem z občanské poradny) 
2. Právní minimum a informace pro oběti trestných 
činů (vedené právníkem a odborníkem z Bílého 
kruhu bezpečí) 

Občanský zákoník s důrazem na smlouvy, 
půjčky, bydlení (vedené právníkem) 
4. Techniky a metody participace uživatelů 
sociálních služeb (romský odborník, například Bc. 
David Tišer) 
5. Základy komunitní práce a aktivního občanství 
(romský odborník) 
6. Základy efektivní komunikace s institucemi a 
médii (romský odborník) 
Na základě těchto seminářů bude pro vybrané 
aktivní účastníky zorganizován dvoudenní pobyt 
zaměřený na celou rodinu. Cílem je zapojení 
všech generací a příprava konkrétního setkání se 
zástupci policie. Účastníci budou mít možnost 
tvořivě pracovat v prostředí mimo každodenních 
starostí, zapojit do aktivit členy své rodiny, setkat 
se romskými osobnostmi a společně se podílet na 
podobě dalších aktivit. 
Kulaté stoly se zástupci různých institucí jsou 
osvědčeným nástrojem sociální prevence i 
prevence kriminality. Cílem je vytvořit prostředí, ve 
kterém budou moci své obavy a pocity vyjádřit obě 
strany a společně pak pracovat na konkrétních 
krocích, které by měly směřovat k řešení, které 
bude reflektovat jejich potřeby. 
V budoudnu plánujeme tyto aktivity rozšířit i na 
další instituce, policii jsme vybrali jako klíčového 
aktéra právě na poli prevence kriminality. Romové 
a sociálně vyloučení by se v dalších fázích mohli 
účastnit i komunitního plánování nebo jiných 
participativních akcí. Aktuálním příkladem může 
3ýt například revitalizace náměstí nebo jiných 
městských částí, kdy výsledná architektonická 
podoba může ovlivnit i míru kriminality. Je tedy 
důležité, aby se plánování účastnily i 
marginalizované skupiny. Nutným předpokladem k 
ejich zapojení je však zvyšování kompetencí, 
během kterého jim budou poskytnuty nástroje, díky 
kterým se budou moci zhostit role aktivních a 
plnohodnotných účastníků. 



6. Výstupy projektu 
(Uvedle konkrétní a pokud možno 
kvantifikované výstupy projektu) 

Bude zrealizováno nejméně 6 seminářů, každého 
z nich se zúčastní nejméně 8 osob (obyvatelů 
sociálně vyloučených lokalit, osob žijících v 
sociálním vyloučení nebo sociálním vyloučení 
ohrožených, zástupců menšin a romských 
asistentek sociálních pracovníků z Terénních 
programů SOVY). 
Dále bude zrealizován dvoudenní pobyt pro 
účastníky a jejich rodiny, během kterého 
proběhnou další vzdělávací semináře a příprava 
setkání s policií. 
Bude zrealizováno jedno setkání, které připraví 
účastníci kurzu spolu s terénními pracovnicemi TP 
SOVY. Pozváni budou ostatní obyvatelé sociálně 
vyloučených lokalit a zástupci Policie ČR a 
Městské policie. Účast alespoň 15 osob. 

7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončen! 
projektu 

Program projektu bude probíhat během 
kalendářního roku 2018, přípravy realizace 
projektu budou v posledním čtvrtletí 2017. 

říjen - prosinec 2017: příprava seminářů, stanovení 
přesného harmonogramu, oslovování účastníků, 
potvrzení lektorů 
leden - červen 2018: realizace 6 seminářů 
červenec - srpen 2018: pobyt pro účastníky 
seminářů, příprava setkání s policií 
září - říjen 2018: setkání s Městskou policií a 
Policií CR 
říjen 2018: vyhodnocení a ukončení projektu 



8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 
(popište Vaše odborné a 
organizační schopnosti včetně 
předešlých zkušeností s 
realizací projektů) 

Terénní programy SOVY od svého založení působí 
na poli sociální prevence ve vyloučených lokalitách 
a mezi lidmi, kteří jsou sociálním vyloučením 
ohroženi. V rámci terénní práce působí nejen v 
Jihlavě, ale v dalších městech a obcích Kraje 
Vysočina. V současné době se služba podílí na 
realizaci projetku Společně a úspěšně v Jihlavě, 
financovaného MŠMT ČR a zaměřeného na 
podporu školní úspěšnosti žáků a studentů ze 
socioekonomicky znevýhodněného a kulturně 
odlišného prostředí. V rámci projektu se pracuje 
nejen s žáky samotnými, ale i celou rodinou, 
součástí je i spolupráce se školami a dalšími 
relevantními institucemi. Tím se částečně 
navazuje na předchozí projekt terénní podpory 
vzdělávání, který byl realizován ve vyloučených 
lokalitách v Chotěboři a Kojaticích. Registrovaná 
sociální služba TP SOVY sestává ze třech 
terénních týmů (složených ze sociálních pracovnic 
a romských asistentek). Vedoucí služby je Bc. Eva 
Nováková, řízením na úrovni OCHJ je pověřena 
Mgr. Zuzana Fialová. Do projektu budou zařazeny 
zejména romské asistentky (Lucie Patkaňová, 
Dana Cinová a Agáta Drevňáková), které budou 
mít na starost organizační část a samy vzdělávání 
i veškeré související aktivity absolvují. Budou 
zodpovědné za oslovování uživatelů s nabídkou 
účasti, za jejich motivaci k účasti, organizaci 
pobytu pro rodiny účastníků i za společnou 
přípravu setkání s policií. Důležitou návaznou 
aktivitou bude práce přímo v terénu, přenos 
informací a řešení konkrétních problémů uživatelů. 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 
částky uvádějte v celých Kč 

Celkové náklady na 
projekt 251 401 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 
částky uvádějte v celých Kč 

Požadovaná výše 
dotace 150 000 Kč 59,67 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 
částky uvádějte v celých Kč 

- z toho investiční 
dotace 0 Kč ,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 
částky uvádějte v celých Kč 

- z toho neinvestiční 
dotace 150 000 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 
částky uvádějte v celých Kč 

Spoluúčast žadatele 101 401 Kč 40,33 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 
částky uvádějte v celých Kč 

- z toho investiční 
spoluúčast 0 Kč ,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 
částky uvádějte v celých Kč 

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 101 401 Kč 100,00 % 

10. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu) 

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty ® 



žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty • 

žadatel není plátcem DPH • 

11. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním vybraných údajů o projektu 
Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše 
přidělené podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 
Žadatel prohlašuje, že má: 

a) vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči 
státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního 
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám^ a Celní správě; za státní fondy se považují Fond 
národního majetku, Státní fond životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje 
bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury), 
b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel 
není v likvidaci. 

13. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní 
období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou) 
Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od 1.1. do 31.12.. 



14. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 
j e )  

1. Stručný popis naplnění specifických kritérií, 
2. Doložení náležitosti dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtovývh pravidlech 
územních rozpočtů. 
3. Doklad o právní subjektivitě žadatele. 
4. Podrobný položkový rozpis nákladů projektu. 
5. Doporučení obce k realizace předkládaného projektu. 

Poznámka pro žadatele: 
Před podáním projektu si ověřte, zda: 

- je formulář žádosti kompletně vyplněn 

jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 
Výzvy k předkládání projektů 

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu 

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů 

je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání dle 
podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů 

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER 

OBlABWi CHARITA JIHLAVA 

V Jihlavě dne 28. 6. 2017 

R « 
zástupce žadatele 

Jakubská náměstí 2 17 

586 0 1  J i h l a v a  
lůS: 44990260, DIČ: CZ44990260 



Přehled nákladů 

umib nR.lFM NĚlNVESTIČNiCH FINANČNÍCH PROSTRE 
z toho 

Druh finančních prostředků 

.i\ PROVOZNÍ NAKL-ADY CELKEM 
1 tom Materiálové naklady 

potraviny 
kancelářské potřeby 
vybavení (DDHM do 40 tis. Kč) 

né materia'ove njRIaay 

/tom Mpniateridlovč náklady 

|. energie 
opravy a udržování 

cestovné 
spoje celkem 

nájemné 
i . 

. 
pořízeni DNM do 60 ti» Kč 

Iv tom Ostatní provozní náklady 

líné ostatní služby 

Dotace KV 

ISO 000,00 

' 24 OŽOTOO 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

24 000,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

24 000,00 

0,00 
126 000,00 

Celková náklady na 
projekt 

251 401,00 
24 000,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

24 000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

24 000,00 
0,00 

Komentář 

Příspěvek na náklady na tuzemskou 
pobytovou akci 

19 
20 

Inhn hl OSOBNI NAKLADY CELKEM 
/tom Mzdové náklady 

vtom: 
DPC 

DPP 
oatatni mzeovž náklady 

227 401,00 
114 328,00 190 000,00 

34 328,00 110 000,00 
Pracovnici pracující s cílovou 

skupinou 

0,00 0,00 
80 000,00 80 000,00 

0,00 0,00 
Externí odborní pracovnici 

Iv tom Odvody na sociální a zdravotní pojištóni Mni- '* •> 
Iv tom: pojistrc ke mzdám 

Z " 

11 672,00 37 401,00 
11 672,00 37 401,00 

0,00 0,00 
0,00 

Iv tom Ostatní osobni náklady 

0,00 
0,00 


