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Žádost o podporu

Identifikace operace

Registrační číslo projektu:
Identifikace žádosti (Hash): ghauQP
Zkrácený název projektu: "Jsme tu s vámi" podpora služby komunitního typu 
vzniklé po transformaci Domova Háj, p. o. 

Projekt

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Číslo výzvy: 03_16_066 
Název výzvy: Podpora procesu transformace pobytových služeb a 
podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci

Název projektu CZ: "Jsme tu s vámi" podpora služby komunitního typu 
vzniklé po transformaci Domova Háj, p. o. 
Název projektu EN:

Anotace projektu:
Cílem projektu je podpora nové služby komunitního typu Domova pro osoby se zdravotním 
postižením ve Světlé nad Sázavou, jehož vznik je součástí procesu transformace Domova Háj. 
Podpořeny budou činnosti cílené na zabezpečení dostatečného počtu odborného personálu, odborné 
vzdělávání zaměstnanců žadatele, podporu zaměstnanců zapojených do procesu transformace, 
zvyšování kompetencí uživatelů služby, koordinace procesů souvisejících s potransformační fází. 

Fyzická realizace projektu

Předpokládané datum zahájení: 1. 3. 2018

Předpokládané datum ukončení: 28. 2. 2021

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 36,00

Skutečné datum zahájení:

Přijmy projektu
Jiné peněžní příjmy (JPP): Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení: Projekt nevytváří příjmy dle článku 61

Doplňkové informace

Realizace zadávacích řízení na projektu: Ne

Veřejná podpora: Ne

pospichalova
Textový rámeček
RK-18-2017-21, př. 3počet stran: 29
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Projekt je zcela nebo zčásti prováděn sociálními partnery nebo NNO:

Režim financování Ex-ante
Projekt je zaměřen na orgány veřejné správy a veřejné služby na 
celostátní, regionální nebo místní úrovni:

:

Specifické cíle 

Číslo prioritní osy, Název prioritní osy 03.2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Číslo investiční priority, Název investiční 
priority

03.2.63 Zlepšování přístupu k dostupným, 
udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně 
zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu

Číslo, Název

03.2.63.1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému 
sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších 
navazujících služeb podporujících sociální 
začleňování 

Procentní podíl 100,00

Kategorie regionu:

Více rozvinuté 0,00

Méně rozvinuté 100,00

Popis projektu 

Jaký problém projekt řeší?
 Hlavní budova organizace se nachází v lokalitě Háj asi 3 km od centra Ledče nad Sázavou (cca 5350 

obyvatel) v okresu Havlíčkův Brod. Domov sousedí s budovou LDN, běžná zástavba se v dané lokalitě 

nenachází. Umístění domova klientům ztěžuje kontakt se širší společností a jejich celkovou integraci 

do běžného života, dostupnost veřejných služeb je vzhledem k umístění Domova nedostačující. Je zde 

velmi omezená dopravní dostupnost. Možnost dopravy je vlakem, stanice je vzdálena asi 700 m od 

budovy, cesta vede poměrně náročným terénem (lesem); autobus jezdí ze zastávky vzdálené 30 m od 

budovy 2x denně do Ledče nad Sázavou. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o transformaci celého 

pobytového zařízení a vznik nových služeb komunitního typu.  V souladu s transformačním plánem 
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Domova Háj, p.o. pak bylo rozhodnuto o vzniku nové sociální pobytové služby komunitního typu ve 

Světlé nad Sázavou pro 6 klientů. V novém místě bude klientům dostupná veřejná doprava, služby 

běžně využívané jejich vrstevníky, soc. služby ambulantního typu, dojde ke zvýšení pracovních, 

společenských, kulturních příležitostí k integraci klientů.

Jaké jsou příčiny problému?
Proces transformace je složitý proces, který přináší do života všech zúčastněných klíčových aktérů 

nové prvky a klade zvýšené nároky na zřizovatele služby, poskytovatele služby, zaměstnance, klienty, 

opatrovníky, rodinné příslušníky, zástupce obcí i veřejnost. Práce poskytovatele sociální služby se 

zcela změní, stejně tak, jako život klientů, pro které je přijímání změn náročné a jejich učení vyžaduje 

speciální přístup. Transformace stávajícího pobytového zařízení tak sebou nese nejen nutnost 

investice do výstavby, ale také nutnosti investice do lidského kapitálu. Stávající počet zaměstnanců, 
jejich kvalifikaci, schopnosti, způsob práce s klienty je třeba změnit a poskytnout zúčastněným 

aktérům zvýšenou podporu, aby byl proces úspěšný. 

Co je cílem projektu? 
 Cílem projektu je podpořit nové zařízení sociálních služeb komunitního typu rozvojem a rozšiřováním 

nástrojů pro identifikaci a odstraňování dopadů institucionalizace na uživatele pobytových sociálních 

služeb a rozvoj individuálního plánování podpory zaměřené na integraci uživatele původně ústavní 

služby do běžného prostředí, dále pak zkvalitnění poskytované služby.  Cíle projektu bude dosaženo 

zajištěním dostatečného počtu odborných aktivizačních pracovníků, realizací aktivit podporujících 

zapojení uživatelů do místní komunity a využívání dostupných zdrojů, poskytnutím supervizní 

podpory zaměstnancům zapojeným do procesu transformace služby, nákupem zařízení a vybavení 

sloužícím ke zvyšování kompetencí uživatelů, monitorováním přestěhovaných uživatelů a 

vyhodnocením úspěšnosti přechodu. Těmto klientům bude poskytnuta zvýšená podpora formou 

terapií,  nácvikového a aktivizačního vybavení, abychom podpořili jejich rozvoj. Vznik nových 

schopností a možností, rozvoj jejich samostatnosti je nezbytný pro začlenění klientů nového zařízení 
do místní komunity. 

Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y? 
Realizací projektu dojde ke zvýšení efektivity procesu transformace pobytového sociálního zařízení 
ústavního typu, zvýšení kvality poskytování sociální služby prostřednictvím zajištění individuálního 

poskytování sociální služby. Dále k zajištění dostatečného počtu odborných zaměstnanců pro první 

roky poskytování služby, ke zvýšení odbornosti a stabilizaci pracovního týmu. Dále k odstraňování 
prvků institucionalizace, ke zvyšování kompetencí uživatelů služby. Ke zvýšení informovanosti místní 

komunity o sociální službě, začleňování klientů do místní komunity.

Jaké aktivity v projektu budou realizovány? 
Popis klíčových aktivit je uveden v samostatné kapitole.

Popis realizačního týmu projektu :
V projektu je plánován realizační tým v přímých nákladech a vedení projektu hrazené v nepřímých 

nákladech projektu. V nepřímých nákladech je počítáno s projektovým a finančním manažerem 

projektu, se zapojením ekonoma a statutárního zástupce. V prvních třech letech poskytování služby 

budou z projektu hrazeni 2 aktivizační pracovníci v přímé péči, částečný úvazek sociálního pracovníka 

jako koordinátora procesů v potransformační fázi, tak, aby byla zvýšena míra podpory 

přestěhovaných uživatelů a mohl být intenzivně naplňován individuální plán uživatelů, rozvoj 
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samostatnosti, schopností, nácvik nových dovedností a pohyb po lokalitě, zvýšena efektivita přípravy 

klientů na nový způsob života, podpoře a realizaci aktivit podporujících rozvoj kompetencí uživatelů. 
Na DPP bude zajištěna canisterapie, muzikoterapie a individuální kurs zaměřený na zvládnutí IT 

bezpečné komunikace při zohlednění schopností klientů. 

Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu? 
Prostřednictvím informací na webových stránkách http://domovhaj.cz/projekty-eu/, plakátu A3.

V čem je navržené řešení inovativní? 
Jedná se výrazné zvýšení kvality poskytované sociální služby, vysoce nad rámec běžné podpory v 

zařízeních ústavního typu.

Jaká existují rizika projektu? 
Riziko: Ve službě se budou stále projevovat prvky institucionalizace

Prevence: Praktický příklad dobré praxe ve službě komunitního typu poskytované jinou organizací.

Identifikace přetrvávajících institucionálních prvků a nastavení cílených postupů pro jejich 

odstranění.
Konzultace a vzdělávání s odborníkem na toto téma.

Riziko: Nedostatečná motivace osob CS (pracovníci služby) pro vzdělávání
Prevence: Praktický příklad dobré praxe (setkání s osobami, které absolvovali podobné vzdělávání), 
dobře nastavený indikátor.

Skupinové i individuální setkávání s osobami CS s cílem seznamovat je s nabídkou vzdělávacích 

aktivit.

Mapování potřeb sekundární  CS pro společenskou integraci

Konzultace - orientace na nové potřeby osob CS.

Dosažení osvědčení za absolvované vzdělávání.

Riziko: Nedostatečná příprava osob ze sekundární CS na život v nové lokalitě
Prevence: Seznámení sekundární  CS s novou lokalitou individuálním provázením.

Nácvik orientace v novém prostředí.
Nácvik samostatného pohybu v nové lokalitě.
Postupné seznamování se s širším okolím nově vzniklých domácností.

Nácvik cestování hromadnou dopravou.

Riziko: Administrativní, finanční a provozní

Prevence:  Realizační tým byl stanoven dostatečně velký, tak, aby byla zajištěna zastupitelnost členů, 
budou vybrány plně kompetentní osoby, které mají patřičnou odbornou kvalifikaci a bohaté 

zkušenosti. Projektový tým má zkušenosti s realizací projektů v OP Z. Žadatelem je příspěvková 

organizace, jejíž zřizovatel je dostatečně připraven finančně projekt podpořit.
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Cílová skupina 

Cílová skupina:
Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu 
sociálního začleňování
Popis cílové skupiny:
Realizací projektu dojde k podpoře Domova Háj, respektive nově vznikajícího zařízení komunitního 
typu DOZP ve Světlé nad Sázavou. 

Cílová skupina:
Pracovníci v sociálních službách
Popis cílové skupiny:
Realizací projektu dojde k podpoře 5 pracovníků v DOZP formou videotréninků, supervizí, workshopů 
a vzdělávání. 

Cílová skupina:
Sociální pracovníci
Popis cílové skupiny:
Realizací projektu dojde k podpoře sociálního pracovníka formou supervizí, videotréninku, vzdělávání 
a workshopů. 

Subjekty projektu 

Typ subjektu: Žadatel/příjemce
Kód státu: CZE - Česká republika
Název subjektu: Domov Háj, příspěvková organizace
IČ: 60128054
DIČ / VAT id:
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 

samosprávným celkem
Je subjekt právnickou osobou?: Ano
Datum vzniku: 7. 11. 2003
Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců: 49,740
Roční obrat (EUR): 976 585,00
Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku: Ne
Datová schránka: yehmacb

Adresy subjektu 
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Kód státu: CZE - Česká republika
Typ adresy: Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje: Kraj Vysočina
Název okresu: Havlíčkův Brod
Název ORP: Světlá nad Sázavou
Městská část:
Obec: Ledeč nad Sázavou
Část obce: Ledeč nad Sázavou
Ulice: Háj
PSČ: 584 01
Číslo orientační:
Číslo popisné/
evidenční:

1253

Kód druhu čísla
domovního:

1

WWW:

Osoby subjektu 

Titul před jménem: Ing.
Jméno: Dana
Příjmení: Pajerová
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 605224048
Email: pajerovadana@domovhaj.cz
Hlavní kontaktní osoba: Ano
Statutární zástupce: Ano

CZ NACE 

Kód: Q
Název: SEKCE Q - ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE
Je součástí projektu?:

Kód: 86
Název: Zdravotní péče
Je součástí projektu?:
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Kód: 86.1
Název: Ústavní zdravotní péče
Je součástí projektu?:

Kód: 86.10
Název: Ústavní zdravotní péče
Je součástí projektu?:

Kód: 86.10.0
Název: Ústavní zdravotní péče
Je součástí projektu?:

Kód: 86.2
Název: Ambulantní a zubní zdravotní péče
Je součástí projektu?:

Kód: 86.21
Název: Všeobecná ambulantní zdravotní péče
Je součástí projektu?:

Kód: 86.21.0
Název: Všeobecná ambulantní zdravotní péče
Je součástí projektu?:

Kód: 86.22
Název: Specializovaná ambulantní zdravotní péče
Je součástí projektu?:

Kód: 86.22.0
Název: Specializovaná ambulantní zdravotní péče
Je součástí projektu?:

Kód: 86.23
Název: Zubní péče
Je součástí projektu?:

Kód: 86.23.0
Název: Zubní péče
Je součástí projektu?:

Kód: 86.9
Název: Ostatní činnosti související se zdravotní péčí
Je součástí projektu?:

Kód: 86.90
Název: Ostatní činnosti související se zdravotní péčí
Je součástí projektu?:

Kód: 86.90.1
Název: Činnosti související s ochranou veřejného zdraví
Je součástí projektu?:
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Kód: 86.90.9
Název: Ostatní činnosti související se zdravotní péčí j. n.
Je součástí projektu?:

Kód: 87
Název: Pobytové služby sociální péče
Je součástí projektu?: Ano

Kód: 87.1
Název: Sociální péče ve zdravotnických zařízeních 

ústavní péče
Je součástí projektu?:

Kód: 87.10
Název: Sociální péče ve zdravotnických zařízeních 

ústavní péče
Je součástí projektu?:

Kód: 87.10.0
Název: Sociální péče ve zdravotnických zařízeních 

ústavní péče
Je součástí projektu?:

Kód: 87.2
Název: Sociální péče v zařízeních pro osoby s 

chronickým duševním onemocněním a osoby 
závislé na návykových látkách

Je součástí projektu?:

Kód: 87.20
Název: Sociální péče v zařízeních pro osoby s 

chronickým duševním onemocněním a osoby 
závislé na návykových látkách

Je součástí projektu?:

Kód: 87.20.1
Název: Sociální péče v zařízeních pro osoby s 

chronickým duševním onemocněním
Je součástí projektu?:

Kód: 87.20.2
Název: Sociální péče v zařízeních pro osoby závislé na 

návykových látkách
Je součástí projektu?:

Kód: 87.3
Název: Sociální péče v domovech pro seniory a osoby 

se zdravotním postižením
Je součástí projektu?:
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Kód: 87.30
Název: Sociální péče v domovech pro seniory a osoby 

se zdravotním postižením
Je součástí projektu?:

Kód: 87.30.1
Název: Sociální péče v domovech pro seniory
Je součástí projektu?:

Kód: 87.30.2
Název: Sociální péče v domovech pro osoby se 

zdravotním postižením
Je součástí projektu?:

Kód: 87.9
Název: Ostatní pobytové služby sociální péče
Je součástí projektu?:

Kód: 87.90
Název: Ostatní pobytové služby sociální péče
Je součástí projektu?:

Kód: 87.90.0
Název: Ostatní pobytové služby sociální péče
Je součástí projektu?:

Kód: 88
Název: Ambulantní nebo terénní sociální služby
Je součástí projektu?:

Kód: 88.1
Název: Ambulantní nebo terénní sociální služby pro 

seniory a osoby se zdravotním postižením
Je součástí projektu?:

Kód: 88.10
Název: Ambulantní nebo terénní sociální služby pro 

seniory a osoby se zdravotním postižením
Je součástí projektu?:

Kód: 88.10.1
Název: Ambulantní nebo terénní sociální služby pro 

seniory
Je součástí projektu?:

Kód: 88.10.2
Název: Ambulantní nebo terénní sociální služby pro 

osoby se zdravotním postižením
Je součástí projektu?:

Kód: 88.9
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Název: Ostatní ambulantní nebo terénní sociální služby
Je součástí projektu?:

Kód: 88.91
Název: Sociální služby poskytované dětem
Je součástí projektu?:

Kód: 88.91.0
Název: Sociální služby poskytované dětem
Je součástí projektu?:

Kód: 88.99
Název: Ostatní ambulantní nebo terénní sociální služby 

j. n.
Je součástí projektu?:

Kód: 88.99.1
Název: Sociální služby pro uprchlíky, oběti katastrof
Je součástí projektu?:

Kód: 88.99.2
Název: Sociální prevence
Je součástí projektu?:

Kód: 88.99.3
Název: Sociální rehabilitace
Je součástí projektu?:

Kód: 88.99.9
Název: Jiné ambulantní nebo terénní sociální služby j. 

n.
Je součástí projektu?:

Typ subjektu: Zřizovatel - nadřízený kraj
Kód státu: CZE - Česká republika
Název subjektu: Kraj Vysočina
IČ: 70890749
DIČ / VAT id:
Právní forma: Kraj
Je subjekt právnickou osobou?: Ano
Datum vzniku: 1. 1. 2000
Typ plátce DPH: Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na 

odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
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Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku: Ne
Datová schránka:

Adresy subjektu 

Kód státu: CZE - Česká republika
Typ adresy: Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje: Kraj Vysočina
Název okresu: Jihlava
Název ORP: Jihlava
Městská část:
Obec: Jihlava
Část obce: Jihlava
Ulice: Žižkova
PSČ: 586 01
Číslo orientační: 57
Číslo popisné/
evidenční:

1882

Kód druhu čísla
domovního:

1

WWW:

Osoby subjektu 

CZ NACE 
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Umístění 

Dopad projektu:

CZ063 Kraj Vysočina

Místo realizace:

CZ063 Kraj Vysočina

Klíčové aktivity 

Název klíčové aktivity: zabezpečení dostatečného počtu odborných pracovníků

Popis klíčové aktivity:
Vznik většího počtu nových domácností místo jednoho velkého ústavního zařízení sebou nese 
nutnost přechodného navýšení počtu pracovníků. Toto navyšování je zřetelné zejména v době po 
nastěhování uživatelů do nových domácností, kdy je potřeba zajistit nejen co nejindividuálnější péči, 
ale také nepřetržitý provoz personálu u všech klientů bez rozdílu míry podpory. Zatímco v Domově 
Háj připadali jednoho pracovníka v soc. službách ? přímá obslužná péče - cca 3 klienti, v komunitní 
službě se tento poměr sníží na 1- 2 klienty na pracovníka. Vzhledem k tomu, že bude nutné, aby 
pracovníci zajišťovali nepřetržitý provoz, nemohli by se klientům dostatečně individuálně věnovat. 
Díky navýšení počtu pracovníků o 2 pracovníky v sociálních službách s aktivizační náplní práce, bude 
možné individuální práci s klienty dostatečně zajistit. Pracovníci budou spolupracovat se sociálním 
pracovníkem určeným pro toto bydlení a budou realizovat jeho podněty a nápady, jak zapojit 
uživatele do místní komunity, budou realizovat nácviky činností a dovedností, které budou pro 
zapojení klientů v novém prostředí důležité. 

Délka trvání: 36 měsíců

Výstupy z této klíčové aktivity:
Podpora nově registrované služby, která vznikla jako výsledek transformačního procesu pobytové 
služby sociální péče zabezpečením dostatečného počtu odborného personálu, který bude provádět 
individuální aktivizační činnosti s uživateli služby.
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Přehled nákladů:
Přehled nákladů viz samostatná příloha. 

Název klíčové aktivity: odborné vzdělávání  zaměstnanců žadatele

Popis klíčové aktivity:
Zahájení poskytování soc. služby nového komunitního typu sebou nese požadavky na odborné 
vzdělání pracovníků v DOZP. V rámci aktivity bude 6 zaměstnanců absolvovat akreditované kursy 
zaměřené na oblasti směřující k aktivizaci klientů, podpoře samostatnosti, rozvoji schopnosti a 
dovedností. Zároveň budou mít díky projektu zaměstnanci možnost účastnit se 5ti 8 hodinových 
workshopů zaměřených na podporu kreativity, umožňující kvalitnější a obsahově bohatší práci s 
klienty.  Výstupy z této klíčové aktivity:
Zkvalitnění poskytované služby zajištěním vhodného vzdělávání pro efektivní práci s klienty, jejich 
aktivizaci, podporu samostatnosti a rozvoji schopností - podpora 6ti zaměstnanců formou vzdělávání. 

Přehled nákladů:
viz. samostatná příloha

Název klíčové aktivity: podpora zaměstnanců zapojených do procesu transformace

Popis klíčové aktivity:
Soužití v novém bydlení sebou zpočátku přinese náročnou fázi adaptace pracovníků i klientů na nové 
prostředí, nové povinnosti, na nové spolubydlící, sousedy. Např. změny typu poskytované služby, 
metod práce, místa výkonu práce nebo změna kolektivu, to vše lze zahrnout mezi výrazné stresory. 
Zároveň zaměstnanci v DOZP nebudou mít při sobě stále podporu ostatních a nadřízených 
pracovníků, tak, jako tomu bylo v dosavadním zařízení. Z tohoto důvodu je součástí projektu podpora 
zaměstnanců formou supervize individuální a skupinové, bude probíhat videotrénink práce s klienty. 
Celkem plánujeme 144 hodin individuální supervize a 36 hodin skupinové, 6 zpráv o průběhu 
supervize. Videotrénink proběhne 9x (úvodní setkání + 8 nácviků v průběhu projektu).
Výstupy z této klíčové aktivity:
Zkvalitnění poskytované služby zajištěním podpory 6ti zaměstnanců formou supervizí a 
videotréninkem. 

Přehled nákladů:
Přehled nákladů viz samostatná příloha.

Název klíčové aktivity: zvyšování kompetencí uživatelů

Popis klíčové aktivity:
Zvyšování kompetencí uživatelů bude dosaženo formou terapií a nákupem vybavení.
Canisterapie - rozvoj hrubé a jemné motoriky, komunikace, zklidnění a zvýšení soustředěnosti v 
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blízkosti další bytosti, posílení sociálních vazeb.
Muzikoterapie - zlepšení prožívání a uvědomění si sebe sama, chování, myšlení, emocí, možnost 
prostřednictvím hudby ovlivnit své prožívání i atmosféru v DOZP.
Pořízením pomůcek pro muzikoterapii (6 jednoduchých hudebních nástrojů pro skupinovou 
muzikoterapii. Pro zvýšení a udržení fyzické kondice, zvýšení samostatnosti a zlepšení motoriky 
bychom chtěli vést klienty k přirozenému pohybu, využitím 1 rotopedu, 1 gymnastického míče a 
karimatky. Zároveň pro návik samostatného pohybu po obci 2 tříkolky pro postižené, aktivizační 
pracovník bude klienty doprovázet na kole.
Pořízení 1 počítače s OS a základním příslušenstvím zvýší komunikační kompetence uživatelů, využití 
informačních kanálů, rozvoj rozhodovacích kompetencí, cvičení paměti, nabídky externích služeb, 
které se klienti musí naučit využívat. Nákup je třeba doplnit individuálním kursem pro práci na PC. K 
nácviku komunikace se sociálním prostředím, zajišťování potřeb prostřednictvím komunitních služeb, 
budou použity i 3 mobilní telefony (1 pro aktivizačního pracovníka a 2 pro klienty).
Terapie budou doplněny nákupem 3 mobilních záhonů pro zahradní práci, zvýšení jemné motoriky, 
zlepšení přirozeného vnímání času, pravidelného životního rytmu, zvýšení osobní odpovědnosti. 
Zároveň přinesou možnost terapie formou práce s přírodním materiálem i pro osoby s fyzickým 
omezením. Výstupy z této klíčové aktivity: zvýšení kompetencí 6ti uživatelů nově vzniklé služby 
komunitního typu zajištěním výchovných a aktivizačních činností a nezbytného vybavení pro ně. 

Přehled nákladů:
Přehled nákladů viz. samostatná příloha.

Název klíčové aktivity: koordinace procesů souvisejících s potransformační fází

Popis klíčové aktivity:
Během prvních třech let poskytování služby v novém prostředí očekáváme zvýšené zapojení 
sociálního pracovníka. V této klíčové aktivitě bude monitorovat přestěhované uživatele a 
vyhodnocovat úspěšnost přechodu jednotlivých uživatelů do nové služby a zhodnocení změn ve 
službě jako povinného výstupu projektu.
Bude upravovat a aktualizovat jejich individuální plány na základě vyhodnocení úspěšnosti přechodu 
jednotlivých uživatelů do nové služby, zároveň bude do nich zapracovávat záznamy z  provedených 
individuálních případových konzultací. 
Současně budou jeho náplní práce aktivity zaměřené na informování a zapojování veřejnosti, 
odstraňování předsudků veřejnosti vůči klientům. Bude a) vyhledávat příležitosti k navázání 
komunikace klientů a pracovníků s místní komunitou, b) bude hledat, případně vytvářet a zajišťovat 
možnosti zapojení klientů do místních tradic a aktivit, c) vytvářet nové možnosti zapojení klientů do 
místní komunity. 
Rozsah práce je předpokládán na 0,25 úvazku.
Důležitou aktivitou klientů a pracovníků k rozboření předsudků a začlenění klientů do komunity je 
vytváření rukodělných prací a jejich prezentace. S touto aktivitou má Domov dlouholeté zkušenosti a 
proto s touto aktivitu chtějí klienti i pracovníci pokračovat i nadále. Součástí rozpočtu projektu je i 
tedy vybavení pro rukodělnou výrobu a prezentaci výrobků (šicí stroj, žehlička, žehlicí prkno, skládací 
prezentační stoly 2ks a 6 ks skládacích židlí).  
Výstupy z této aktivity: souhrnná informace o povinně provedeném zhodnocení změn ve službě, 1 typ 
letáku, snížení předsudků veřejnosti vůči klientům služby.

Přehled nákladů:
Viz samostatná příloha.
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Rozpočet jednotkový

Kód Název Cena jednotky Počet 
jednotek

Částka celkem Procen

to

Měrná 

jednotka 

(přednastave
na ŘO)

Měrná 

jednotka (z 

číselníku)

Měrná 

jednotka 

(individuální)

 1 Celkové způsobilé výdaje 0,00 0,00 5 303 445,00 125,00  

 1.1 Přímé náklady 0,00 0,00 4 242 756,00 100,00  

 1.1.1 Osobní náklady 0,00 0,00 3 402 876,00 80,20  

 1.1.1.1 Pracovní smlouvy 0,00 0,00 3 299 616,00 77,77  

 1.1.1.1.1 aktivizační pracovník v sociálních 

službách

40 736,00 36,00 1 466 496,00 34,56 Počet měsíců  

 1.1.1.1.2 aktivizační pracovník v sociálních 

službách

40 736,00 36,00 1 466 496,00 34,56 Počet měsíců  

 1.1.1.1.3 koordinátor potransformačních 

procesů - soc. pracovník

10 184,00 36,00 366 624,00 8,64 Počet měsíců  

 1.1.1.2 Dohody o pracovní činnosti 0,00 0,00 0,00 0,00  

 1.1.1.3 Dohody o provedení práce 0,00 0,00 103 260,00 2,43  

 1.1.1.3.1 Muzikoterapeut 440,00 102,00 44 880,00 1,06 Počet hodin  

 1.1.1.3.2 Canisterapeut 440,00 102,00 44 880,00 1,06 Počet hodin  

 1.1.1.3.3 Lektor IT kursu 450,00 30,00 13 500,00 0,32 Počet hodin  

 1.1.2 Cestovné 0,00 0,00 0,00 0,00  

 1.1.2.1 Zahraniční cesty místního personálu 0,00 0,00 0,00 0,00  

 1.1.2.2 Cesty zahraničních expertů 0,00 0,00 0,00 0,00  

 1.1.3 Zařízení a vybavení, včetně pronájmu 

a odpisů
0,00 0,00 151 300,00 3,57  

 1.1.3.1 Investiční výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00  
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 1.1.3.1.1 Pořízení odpisovaného nehmotného 

majetku

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

 1.1.3.1.2 Pořízení odpisovaného hmotného 

majetku

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

 1.1.3.2 Neinvestiční výdaje 0,00 0,00 151 300,00 3,57  

 1.1.3.2.1 Neodpisovaný nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00  

 1.1.3.2.2 Neodpisovaný hmotný majetek 0,00 0,00 151 300,00 3,57  

 

1.1.3.2.2.0

1

Sestava stolní s příslušenstvím 16 000,00 1,00 16 000,00 0,38 ks  

 

1.1.3.2.2.0

2

Mobilní záhony 15 000,00 3,00 45 000,00 1,06 ks  

 

1.1.3.2.2.0

3

Pomůcky pro muzikoterapii 6 000,00 1,00 6 000,00 0,14 kpl 

 

1.1.3.2.2.0

4

Tříkolky pro postižené 12 000,00 2,00 24 000,00 0,57 ks  

 

1.1.3.2.2.0

5

Jízdní kolo 10 000,00 1,00 10 000,00 0,24 ks  

 

1.1.3.2.2.0

6

Rotoped 10 000,00 1,00 10 000,00 0,24 ks  

 

1.1.3.2.2.0

7

Mobilní telefony 5 000,00 3,00 15 000,00 0,35 ks  
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1.1.3.2.2.0

8

gymnastické míče 500,00 2,00 1 000,00 0,02 ks  

 

1.1.3.2.2.0

9

Šicí stroj 7 500,00 1,00 7 500,00 0,18 ks  

 

1.1.3.2.2.1

0

Žehlička 1 500,00 1,00 1 500,00 0,04 ks  

 

1.1.3.2.2.1

1

Žehlicí prkno 1 500,00 1,00 1 500,00 0,04 ks  

 

1.1.3.2.2.1

2

Prezentační stoly 3 000,00 2,00 6 000,00 0,14 ks  

 

1.1.3.2.2.1

3

Prezentační židle 1 300,00 6,00 7 800,00 0,18 ks  

 1.1.3.2.3 Spotřební materiál 0,00 0,00 0,00 0,00  

 1.1.3.2.4 Nájem/operativní leasing 

odpisovaného majetku

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

 1.1.3.2.5 Odpisy majetku 0,00 0,00 0,00 0,00  

 1.1.4 Nákup služeb 0,00 0,00 606 680,00 14,30  

 1.1.4.1 8 akreditovaných kursů pro 6 osob 122 880,00 1,00 122 880,00 2,90 kpl 

 1.1.4.2 Supervize individuální 700,00 144,00 100 800,00 2,38 Počet hodin  

 1.1.4.3 Supervize skupinová 1 000,00 36,00 36 000,00 0,85 Počet hodin  

 1.1.4.4 Zhodnocení supervizí 1 000,00 6,00 6 000,00 0,14 ks  

 1.1.4.5 Videotrénink 35 000,00 1,00 35 000,00 0,82 kpl 



Sestava vytvořena v MS2014+ SKBRAHAN 26.4.2017 17:37

19

 1.1.4.6 Individuální případové konzultace, vč. 
zhodnocení změn ve službě

170 000,00 1,00 170 000,00 4,01 kpl 

 1.1.4.7 Letáky 16 000,00 1,00 16 000,00 0,38 kpl 

 1.1.4.8 Workshopy 120 000,00 1,00 120 000,00 2,83 kpl 

 1.1.5 Drobné stavební úpravy 0,00 0,00 0,00 0,00  

 1.1.6 Přímá podpora cílové skupiny 0,00 0,00 81 900,00 1,93  

 1.1.6.1 Mzdové příspěvky 0,00 0,00 0,00 0,00  

 1.1.6.2 Cestovné a ubytování 81 900,00 1,00 81 900,00 1,93 kpl 

 1.1.6.3 Příspěvek na péči o dítě a další závislé 

osoby

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

 1.1.6.4 Příspěvek na zapracování 0,00 0,00 0,00 0,00  

 1.1.6.5 Jiné 0,00 0,00 0,00 0,00  

 1.1.7 Křížové financování 0,00 0,00 0,00 0,00  

 1.2 Nepřímé náklady 1 060 689,00 25,00  

 2 Celkové nezpůsobilé výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Přehled zdrojů financování

Fáze přehledu financování: Žádost o podporu
Měna: CZK
Celkové způsobilé výdaje: 5 303 445,00
CZV bez příjmů: 5 303 445,00
Příspěvek Unie: 4 507 928,25
Národní veřejné zdroje: 530 344,50
Jiné peněžní příjmy (JPP): 0,00
Vlastní zdroj financování: 265 172,25
Zdroj financování vlastního podílu: Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje
% vlastního financování: 5,00

Finanční plán 

Pořadí finančního plánu: 1

Datum předložení: 1. 4. 2018

Zálohová platba: Ano

Záloha - plán: 1 591 033,50

Záloha - Investice: 0,00

Záloha - Neinvestice: 0,00

Vyúčtování - plán:

Vyúčtování - Investice:

Vyúčtování - Neinvestice:

Vyúčtování - očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba: Ne

Pořadí finančního plánu: 2

Datum předložení: 1. 9. 2018

Zálohová platba: Ne

Záloha - plán: 636 413,40

Záloha - Investice: 0,00

Záloha - Neinvestice: 0,00

Vyúčtování - plán: 901 585,65

Vyúčtování - Investice: 0,00

Vyúčtování - Neinvestice: 0,00

Vyúčtování - očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba: Ne

Pořadí finančního plánu: 3

Datum předložení: 1. 3. 2019
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Zálohová platba: Ne

Záloha - plán: 636 413,40

Záloha - Investice: 0,00

Záloha - Neinvestice: 0,00

Vyúčtování - plán: 901 585,65

Vyúčtování - Investice: 0,00

Vyúčtování - Neinvestice: 0,00

Vyúčtování - očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba: Ne

Pořadí finančního plánu: 4

Datum předložení: 1. 9. 2019

Zálohová platba: Ne

Záloha - plán: 636 413,40

Záloha - Investice: 0,00

Záloha - Neinvestice: 0,00

Vyúčtování - plán: 901 585,65

Vyúčtování - Investice: 0,00

Vyúčtování - Neinvestice: 0,00

Vyúčtování - očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba: Ne

Pořadí finančního plánu: 5

Datum předložení: 1. 3. 2020

Zálohová platba: Ne

Záloha - plán: 636 413,40

Záloha - Investice: 0,00

Záloha - Neinvestice: 0,00

Vyúčtování - plán: 901 585,65

Vyúčtování - Investice: 0,00

Vyúčtování - Neinvestice: 0,00

Vyúčtování - očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba: Ne

Pořadí finančního plánu: 6

Datum předložení: 1. 9. 2020

Zálohová platba: Ne

Záloha - plán: 636 413,40

Záloha - Investice: 0,00

Záloha - Neinvestice: 0,00

Vyúčtování - plán: 901 585,65

Vyúčtování - Investice: 0,00

Vyúčtování - Neinvestice: 0,00
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Vyúčtování - očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba: Ne

Pořadí finančního plánu: 7

Datum předložení: 28. 2. 2021

Zálohová platba: Ne

Záloha - plán: 530 344,50

Záloha - Investice: 0,00

Záloha - Neinvestice: 0,00

Vyúčtování - plán: 795 516,75

Vyúčtování - Investice: 0,00

Vyúčtování - Neinvestice: 0,00

Vyúčtování - očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba: Ano

Indikátory 

Kód indikátoru: 60000
Název indikátoru: Celkový počet účastníků 
Výchozí hodnota: 0,000
Cílová hodnota: 3,000
Datum cílové hodnoty: 28. 2. 2021
Měrná jednotka: Osoby
Typ indikátoru: Výstup
Definice indikátoru:
Celkový počet osob/účastníků (zaměstnanců, pracovníků implementační struktury, osob cílových 
skupin apod.), které v rámci projektu získaly jakoukoliv formu podpory, bez ohledu na počet 
poskytnutých podpor. Každá podpořená osoba se v rámci projektu započítává pouze jednou bez 
ohledu na to, kolik podpor obdržela. Podpora je jakákoliv aktivita financovaná z rozpočtu projektu, ze 
které mají cílové skupiny prospěch, podpora může mít formu např. vzdělávacího nebo 
rekvalifikačního kurzu, stáže, odborné konzultace, poradenství, výcviku, školení, odborné praxe apod.
Popis hodnoty:
Při stanovení indikátorů jsme vycházeli z plánovaného počtu podpory 6ti zaměstnanců DOZP formou 
vzdělávání, workshopů, videotréninkem a supervizí. Bude se jednat u každého zaměstnance o 112 
vyučovacích hodin podpory formou vzdělávacích kursů, 40 vyučovacích hodin podpory formou 
workshopů, 40 hodin skupinové supervize, 24 hodin individuální supervize a 32 hodin videotréninku. 
Všichni zaměstnanci by měli překročit hranici 40 hodin bagatelní podpory za projekt. Při zohlednění 
rizika fluktuace zaměstnanců jsme ovšem do indikátoru zahrnuli z opatrnosti pouze 50% 
uvažovaného počtu.   
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Kód indikátoru: 62500
Název indikátoru: účastníci v procesu vzdělávání / odborné přípravy po 
ukončení své účasti
Výchozí hodnota: 0,000
Cílová hodnota: 0,000
Datum cílové hodnoty: 28. 2. 2021
Měrná jednotka: Osoby
Typ indikátoru: Výsledek
Definice indikátoru:
Účastníci intervence ESF, kteří jsou nově zapojení do vzdělávání (celoživotní učení, formální 
vzdělávání) či odborné přípravy (jak v rámci práce, tak mimo ni, odborné vzdělávání, atp.). Indikátor 
započítává účastníky ihned po ukončení jejich účasti v projektu. -Po ukončení své účasti- znamená do 
doby čtyř týdnů od data ukončení účasti na projektu.
Popis hodnoty:
Jedná se o indikátor povinný k vykazování v rámci realizace projektu. Z tohoto důvodu je uvedena 
cílová hodnota 0. 

Kód indikátoru: 62600
Název indikátoru: účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti
Výchozí hodnota: 0,000
Cílová hodnota: 0,000
Datum cílové hodnoty: 28. 2. 2021
Měrná jednotka: Osoby
Typ indikátoru: Výsledek
Definice indikátoru:
Účastníci, kteří získali potvrzení o kvalifikaci v rámci účasti na ESF projektu. Potvrzení o kvalifikaci je 
udíleno na základě formálního prověření znalostí, které ukázalo, že účastník získal kvalifikaci dle 
předem nastavených standardů. V rámci výzev může být specifikováno, jaké druhy kvalifikací a 
potvrzení kvalifikací jsou přípustné pro naplňování indikátoru v dané výzvě. Účastník je v indikátoru 
započítán pouze jednou bez ohledu na počet získaných kvalifikací.-Po ukončení své účasti- znamená 
do doby čtyř týdnů od data ukončení účasti na projektu.
Popis hodnoty:
Jedná se o indikátor povinný k vykazování v rámci realizace projektu. Z tohoto důvodu je uvedena 
cílová hodnota 0. 

Kód indikátoru: 62800
Název indikátoru: Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají 
zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, 
a to i OSVČ**
Výchozí hodnota: 0,000
Cílová hodnota: 0,000
Datum cílové hodnoty: 28. 2. 2021
Měrná jednotka: Osoby
Typ indikátoru: Výsledek
Definice indikátoru:
Účastníci, kteří jsou při vstupu do projektu identifikováni jako znevýhodnění účastníci a zároveň po 
ukončení účasti v projektu jsou vykazováni alespoň v jednom z indikátorů C/ESF/24, C/ESF/25, 
C/ESF/26 a C/ESF/27.Znevýhodnění účastníci jsou definováni v rámci indikátorů - C/ESF/12 -účastníci 
žijící v domácnostech, jejichž žádný člen není zaměstnán- - C/ESF/14 -účastníci žijící v domácnostech, 
mezi jejímiž členy je pouze jedna dospělá osoba a jejichž členy jsou i vyživované děti-- C/ESF/15 -
migranti, lidé, kteří jsou původem cizinci, menšiny (včetně marginalizovaných společenství, jako jsou 
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Romové)-- C/ESF/16 -Osoby se zdravotním postižením-- C/ESF/17 -Jiné znevýhodněné osoby--Po 
ukončení své účasti- znamená do doby čtyř týdnů od data ukončení účasti v projektu.-hledají 
zaměstnání- je definováno dle indikátoru C/ESF/24 -Neaktivní účastníci, kteří znovu začali hledat 
zaměstnání po ukončení své účasti--jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy- je definováno dle 
indikátoru C/ESF/25 -účastníci v procesu vzdělávání / odborné přípravy po ukončení své účasti--
rozšiřují si kvalifikaci- je definováno dle indikátoru C/ESF/26 -účastníci, kteří získali kvalifikaci po 
ukončení své účasti--jsou zaměstnaní, a to i OSVČ- je definováno dle indikátoru C/ESF/27 -Zaměstnaní 
účastníci, včetně OSVČ, po ukončení své účasti-
Popis hodnoty:
Jedná se o indikátor povinný k vykazování v rámci realizace projektu. Z tohoto důvodu je uvedena 
cílová hodnota 0. 

Kód indikátoru: 67001
Název indikátoru: Kapacita podpořených služeb
Výchozí hodnota: 0,000
Cílová hodnota: 6,000
Datum cílové hodnoty: 28. 2. 2021
Měrná jednotka: Místa
Typ indikátoru: Výstup
Definice indikátoru:
""Kapacita"" je maximální počet osob, které může podpořená služba v danou chvíli obsloužit. Toto 
číslo bývá omezeno velikostí personálu či fyzickým místem. 
 
""Služba"" je poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální či zdravotní 
situaci. 
 
""Podpořené"" znamená že dostaly finanční podporu z ESF.
Popis hodnoty:
Podpořenou službou je nové DOZP ve Světlé nad Sázavou, kapacita zařízení je 6 osob. 

Kód indikátoru: 67010
Název indikátoru: Využívání podpořených služeb
Výchozí hodnota: 0,000
Cílová hodnota: 0,000
Datum cílové hodnoty: 28. 2. 2021
Měrná jednotka: Osoby
Typ indikátoru: Výsledek
Definice indikátoru:
Počet osob, které využijí podpořenou službu či program během trvání projektu. ""Služba"" je 
poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v 
nepříznivé sociální či zdravotní situaci. 
 
Využíváním je myšleno být doložitelně klientem (tj. každá osoba je uvedená pouze jednou) dle 
standardů využívaných pro danou službu. 
 
osoby uvedené v tomto indikátoru nejsou účastníky, neboť nemají přímý prospěch z investice ESF, ale 
prospěch nepřímý. 
 
""Podpořené"" znamená že dostaly finanční podporu z ESF. 
Využíváním je myšleno být doložitelně klientem (tj. každá osoba je uvedená pouze jednou) dle 
standardů využívaných pro danou službu. 
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osoby uvedené v tomto indikátoru nejsou účastníky, neboť nemají přímý prospěch z investice ESF, ale 
prospěch nepřímý. 
 
""Podpořené"" znamená že dostaly finanční podporu z ESF.
Popis hodnoty:
Jedná se o indikátor povinný k vykazování v rámci realizace projektu. Z tohoto důvodu je uvedena 
cílová hodnota 0. 

Kód indikátoru: 80500
Název indikátoru: Počet napsaných a zveřejněných analytických a 
strategických dokumentů (vč. evaluačních)
Výchozí hodnota: 0,000
Cílová hodnota: 1,000
Datum cílové hodnoty: 28. 2. 2021
Měrná jednotka: Dokumenty
Typ indikátoru: Výstup
Definice indikátoru:
Počet napsaných a zveřejněných analýz, evaluací (interních i externích), koncepcí, strategií, studií, 
závěrečných zpráv z výzkumů a obdobných dokumentů, které byly vytvořeny za finanční podpory ESI 
fondů. 
-Napsaný- znamená vytvoření obsahu materiálu (tj. nejedná se o počet kopií, které byly vytisknuty). -
Zveřejněný- znamená, že jsou zveřejněné/či z důvodu citlivých informací částečně zveřejněné na 
centrálních stránkách relevantních fondů, na stránkách příjemce, popř. na jiných úložištích k tomu 
určených (např. http://www.databaze-strategie.cz/ a nebo www.strukturalni-fondy.cz/Knihovna-
evaluaci) a NEBO jsou dohledatelné pomocí obvyklých internetových vyhledávačů. 
K tomu, aby byl dokument započítán do indikátoru jako jedna jednotka, je třeba, aby byl jak napsaný, 
tak zveřejněný. V případě více samostatných výstupů je možno započítat každý výstup samostatně. 
Započítávají se dokumenty vytvořené interně i externě.
Popis hodnoty:
Výstupem projektu je zhodnocení změn v poskytování služby.  

Horizontální principy 

Projekt zaměřen na udržitelnou zaměstnanost žen a udržitelný postup žen v 
zaměstnání

Typ horizontálního principu: Rovné příležitosti a nediskriminace
Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:
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Typ horizontálního principu: Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)
Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Typ horizontálního principu: Rovné příležitosti mužů a žen
Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Čestná prohlášení 

Název čestného prohlášení:
OPZ - čestné prohlášení v žádosti o podporu
Text čestného prohlášení:
Statutární orgán, resp. osoba oprávněná jednat za žadatele (dále jen "statutární orgán") stvrzuje, že:

- žadatel/partner s finančním příspěvkem není v likvidaci ve smyslu zákona č. 89/2012, 

občanský zákoník, v úpadku, hrozícím úpadku či proti němu není vedeno insolvenční řízení ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon);

- žadatel/partner s finančním příspěvkem nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky 

nebo nemá nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na 

sociálním zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (pozn.: za splněné podmínky 

bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo 

placení daně ve splátkách dle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, 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);
- na žadatele/partnera s finančním příspěvkem nebyl vydán inkasní příkaz po předcházejícím 

rozhodnutí Evropské komise prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se 

společným trhem;

- žadateli/partnerovi s finančním příspěvkem nebyla v posledních třech letech pravomocně 

uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;
- proti statutárnímu orgánu žadatele/partnera s finančním příspěvkem nebo jakémukoli jeho členovi 
není zahájeno nebo vedeno trestní řízení a nebyl(i) odsouzen(i) pro trestný čin, jehož skutková 

podstata souvisela s předmětem činnosti organizace nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný 

čin proti majetku;

- na výdaje, u kterých se dle této žádosti o podporu předpokládá poskytnutí financování z příspěvku 
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Unie nebo státního rozpočtu ČR, žadatel/partner s finančním příspěvkem nečerpá a nenárokuje 

prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů;
- žadatel má zajištěny vlastní prostředky na realizaci projektu dle pravidel financování 

operačního programu (platí pouze v případě povinné finanční spoluúčasti);
- souhlasí s uchováním dat žádosti v monitorovacím systému;

- souhlasí se zařazením údajů o projektu a subjektů do jeho realizace zapojených v seznamu 

operací vedeném a zveřejňovaném na základě čl. 115 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1303/2013;

- v žádosti o podporu nejsou uvedeny žádné citlivé osobní údaje, žádné skutečnosti zakládající 

obchodní tajemství a že žádost neobsahuje informace chráněné autorským právem (pozn.: citlivým 

údajem je osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických 

postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za 

trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; 
citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci 

subjektu údajů (tedy např. fotografie);

- žadatel má aktivní datovou schránku a zavazuje se ji mít aktivní po celou dobu, po kterou 

bude u žádosti o podporu probíhat proces hodnocení a výběru, případně - pokud bude žádost 

podpořena - až do konečného finančního vypořádání projektu, kterým se rozumí veškeré vyrovnání 

závazků a pohledávek mezi ním a poskytovatelem podpory;

- souhlasí s provedením případné ex ante kontroly ze strany vyhlašovatele výzvy a bere na 

vědomí, že neumožnění takové kontroly je důvodem pro vyřazení žádosti z procesu hodnocení a 

výběru žádostí o podporu; 

- se seznámil/a s obsahem žádosti;

- všechny informace v žádosti jsou pravdivé a úplné a že si je vědom/a možných následků a 

sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů.

Dokumenty 

Pořadí: 1
Název dokumentu: Čestné prohlášení - Identifikace skutečných majitelů 
právnické osoby
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Čestné prohlášení - Identifikace skutečných majitelů 
právnické osoby
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Povinný: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
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Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha:

4Qayu5p6iE2sQAzT4vQmeA|1513464::Identifikace_skut
ecnych_majitelu_dle_z.253_2008_ od_1.1.2017.docx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: SKBRAHAN
Datum vložení: 12. 4. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

ČP platné od 1.1.2017

Žadatel o podporu, který není fyzickou osobou nebo právnickou osobou veřejného práva13, musí ve 

formě čestného prohlášení k žádosti o podporu přiložit identifikaci svých skutečných majitelů ve 

smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. 
Formulář pro vyplnění čestného prohlášení je k dispozici na portálu OPZ v sekci 

https://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-potrebne-v-ramci-pripravy-zadosti-o-podporu-opz.

Pořadí: 2
Název dokumentu: transformační plán
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha: 5AIKlgEJlUSItxa7Q-HQfg|1513472::TP verze 2017.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: SKBRAHAN
Datum vložení: 26. 4. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 3
Název dokumentu: údaje o financování soc. služby
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: SKBRAHAN
Datum vložení: 26. 4. 2017
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Pořadí: 4
Název dokumentu: čestné prohlášení k registraci soc. služby
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
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Typ přílohy:
Příloha:
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: SKBRAHAN
Datum vložení: 26. 4. 2017
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Pořadí: 5
Název dokumentu: popis_klíčových aktivit
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha: -FBgPLJUcEWc4I11baYhsw|1513515::KLÍČOVÉ AKTIVITY - 
C_final.docx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: SKBRAHAN
Datum vložení: 26. 4. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 6
Název dokumentu: realizační tým
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:

dexthswrgUGfB_R6oPayYw|1513530::rozpočet_real_tý
m_kursy_final.xlsx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: SKBRAHAN
Datum vložení: 26. 4. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:




