
Sestava vytvořena v MS2014+ IHSTRMAR 13.8.2017 19:14

1

Žádost o podporu

Identifikace operace

Registrační číslo projektu:
Identifikace žádosti (Hash): jsZ4AP
Zkrácený název projektu: Podpora a rozvoj SP

Projekt

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Číslo výzvy: 03_15_007 
Název výzvy: Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro kraje)

Název projektu CZ: Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina
Název projektu EN:

Anotace projektu:
Cílem projektu je podpora:
- aktivit k rozvíjení a zkvalitnění výkonu činností soc. práce na KÚ a na obcích pomocí vzděl. a 
supervizní podpory soc. pracovníků (SP)
- výkonu funkce veřejného opatrovníka
- rozvíjení a zkvalitnění výkonu činností soc. práce na obcích a kraji pomocí posilování spolupr. 
soc. kurátorů a SP a věznic v Kraji 
- spolupr. a výměny zkušeností při výkonu soc. práce na mezikrajské úrovni 
písm. h) výzvy
- koordinovaného využívání dobrovol. v obl. soc. integr.
písm. j) výzvy

Fyzická realizace projektu
Předpokládané datum zahájení: 1. 1. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2020
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

jakoubkova
Textový rámeček
RK-26-2017-58, př. 1Počet stran: 30
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Realizace zadávacích řízení na projektu:
Veřejná podpora:
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: Ano

:

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?
Výkon sociální práce na obecních úřadech byl uzákoněn od 1. 1. 2012. Do dnešních dnů se povedlo 
stabilizovat týmy sociálních pracovníků, dlouhodobě se však nedaří sjednocovat postupy v rámci 
metodického vedení a to nejen v kraji, ale i na území celé republiky. Věcný záměr zákona o sociálních 
pracovnících zůstal pouhým pracovním materiálem. MPSV vydalo k samotnému výkonu sociální práce 
pouze jeden metodický materiál. Kromě absence legislativního a metodického vymezení ze strany 
ústředního orgánu přispívá k nejednotnosti i samotná povaha činností sociální práce, kdy jde o velice 
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široký záběr činností, cílových skupin, typů sociálních situací. Problémem je pak i malá informovanost 
o sociální práci, předsudky, stereotypy a to nejen u veřejnosti, ale i vlastních samospráv. Tyto 
předsudky jsou u řady úřadů také blokujícím faktorem pro prohlubování vzdělávání. Protože povinný 
rozsah vzdělávání je jednou ze zákonných podmínek, dochází k jejímu naplňování, ale u řady 
pracovníků na bazální a pokud možno co nejlacinější úrovni. Okrajově je pak uchopena agenda 
veřejného opatrovnictví, která se sociální prací prolíná a pozice sociálního pracovníka a veřejného 
opatrovníka jsou velmi často vykonávány v kumulaci. Samostatný zákon o veřejném opatrovnictví 
připravovaný řadu let se stal pouhým pracovním materiálem Ministerstva Spravedlnosti. V rámci 
legislativního procesu neprošel ani vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti 
s veřejným opatrovnictvím. Na téma sociální práce a zejména pak pomoci pak plynule navazuje 
dobrovolnictví, jako jeden z možných způsobů jejího zajištění. Kraj Vysočina finančně podporuje10 
dobrovolnických center, ale dlouhodobě mu chybí koncepce dobrovolnictví. Jednotlivá centra mají 
své koordinátory, ale rovina vzájemné spolupráce mezi centry není doposud zcela podchycena. Nově 
zřízená funkce krajského koordinátora dobrovolníků by přispěla k lepšímu a efektivnějšímu využívání 
dobrovolnické služby na území Kraje Vysočina.

Jaké jsou příčiny problému?
Soc. práce je v kraji na 26 úřadech, celkem jde o 53 soc. prac. s úvazkem 37,28. Obecních úřadů obce 
s rozšířenou působností je 15 a pověřených obecních úřadů je 11. ORP jsou zpravidla personálně 
stabilizovány, 38 soc. pracovníků (29,83 úvazků). Dochází sice ke kumulaci, ale zpravidla s agendou 
veřejného opatrovnictví, která se soc. prací prolíná. Soc. prac. na ORP jsou také součástí 
samostatných soc. odborů. V případě pověř. obecních úřadů je situace výrazně horší, působí zde 15 
soc. prac., ale celkový úvazek je 7,45 (necelý půl úvazek na pracovníka).  Jedná se zpravidla o 
kumulované funkce, nebo krácené úvazky. Nejčastější kumulovanou agendou je oblast matrik a  
pokladny, je např. ale i agenda rybářských lístků, přestupků či hlášení obecního úřadu. Jen u šesti 
pověř. obecních úřadů je zřízen samostatný odbor, oddělení. Výchozí pozice ve vzdělávání těchto 
pracovníků jsou pak výrazně nepoměrné, kdy sociální pracovníci z pověřených obecních úřadů mívají 
zpravidla nejen slabší podporu ve svém vedení, ale jsou zejména více vázáni svojí přítomností na 
úřadech (dochází k jejich menšímu vysílání za povinným vzděláváním nebo je volena cesta co 
nejdostupnějšího, nejlevnějšího vzdělávání). Vyjma tří úřadů jsou tito sociální pracovníci na úřadu 
sami, bez možnosti zástupu, konzultace věci s kolegou nebo nadřízeným, který by jejich agendě 
rozuměl, jako nezbytné se tak jeví i prohlubování spolupráce a výměny zkušeností. Daný nepoměr 
podpory je znát i v rámci kontrolní činnosti, kdy lze srovnávat úroveň výkonu soc. práce, znatelný je 
též ze způsobu a kvality vyplňování Standardizovaného záznamu soc. prac. Záměrem je tak získat 
stejně kvalitní vzdělávání pro všechny skupiny sociálních pracovníků. Dále pak poskytnout supervizní 
podporu CS projektu. U výkonu veřejného opatrovnictví je situace obdobná, kdy z 93 veřej. 
opatrovníků je 39 sociálních pracovníků a 54 veř. opatrovníků, kteří působí na obecních úřadech I. 
stupně (obrovská kumulace, bez povinnosti vzdělávání atd.)

Co je cílem projektu? 
Hl. cílem projektu je rozvíjení hlubších předpokladů pro samostatný profesionální výkon činností 
sociálních pracovníků (SP) a veřejných opatrovníků (VO). Prostřednictvím zvyšování profesionality v 
soc. práci je schopnost samostatně koncipovat, provádět a vyhodnocovat intervenci jedinců - 
příslušníků konkrétních cílových populací, kteří se nacházejí v obtížných životních situacích. 
Naplnění hlavního cíle dojde prostřednictvím těchto dílčích cílů:
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- Zprostředkovat 173 SP a min. 40 VO znalosti a dovednosti samostatně reflektovat a vyhodnocovat 
životní situace různých skupin klientů. Tento dílčí cíl bude naplněn aktivitami spočívajícími v 
uspořádání 6 kazuistických setkání, 18 akreditovaných vzdělávání a 9 supervizních skupinových 
setkání. V rámci zvyšování profesionality SP se, minimálně 15 osob zúčastní kazuistických seminářů, 
dále absolvuje některou z forem realizovaného akreditovaného vzdělávání (min. 100 SP). Supervizí 
budou podpořeni 2 pracovníci KÚ. Pro VO bude uspořádáno 6 seminářů, kdy bude podpořeno min. 
40 osob.
- Nastavit jednotné informační prostředí i na republikové úrovni a prostor ke sdílení zkušeností z 
výkonu soc. práce a to i na úrovni ORP a PO pod jednotícím metodickým vedením Krajského úřadu 
Kraje Vysočina. Pro naplnění tohoto dílčího cíle budou uspořádány 3 metodické porady pro ORP a PO 
za účasti min. 40 SP. V rámci nastavení jednotného informačního prostředí na celorepublikové úrovni 
budou uspořádány 3 workshopy za účasti 30 metodiků.
- Zvýšit povědomí o soc. práci a kreditu SP prostřednictvím propagační kampaně (inzerce v tištěných 
a elektronických médiích) 
- Podpořit dobrovolnické služby. Bude zřízeno jedno funkční pracovní místo krajského koord. 
dobrovolnických aktivit a propagace dobrovolnické služby bude realizována prostřednictvím třech 
druhů letáků, tří konferencí a inzercí v tištěných a elektronických médiích.

Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y? 
V důsledku realizace projektu očekáváme následující přínosy pro CS. 
Posílení osobního a profesního růstu pracovníků prostřednictvím dalšího profesního vzdělávání, které 
napomůže vyrovnat se s obtížnými situacemi. Prohloubení a rozšíření metodických nástrojů tak, aby 
soc. pracovníci mohli získat více opory při výkonu své profese. Systematickou spoluprací a 
koordinovaným přístupem dojde k zefektivnění výkonu činností soc. práce u osob ohrožených soc. 
vyloučením z důvodu předchozího výkonu trestu. Prohloubení vzájemné kooperace sociálních 
pracovníků a sociálních kurátorů, vytvoření prostoru pro sdílení společných témat vedoucích k větší 
angažovanosti při řešení sociálních situací klientů. Rozvoj kompetencí veřejných opatrovníků, 
zlepšení přístupu k informacím potřebným pro výkon profese. Jelikož jde převážně o oblast 
metodické podpory a vzdělávání, je měření, doložení přínosů problematické. Jednou z mála možností 
je ověřování v rámci metodických návštěv, kde jsou pořizovány písemné záznamy a lze tak verifikovat 
vývoj výkonu sociální práce. Obdobně lze vycházet z kontrolních protokolů o výkonu přenesené 
působnosti. Vypovídací hodnotu o úrovni výkonu sociální práce mají také záznamy z Jednotného 
informačního systému - Standardizovaný záznam sociálního pracovníka. Metodické návštěvy i 
kontroly výkonu přenesené působnosti budou realizovány jak na úseku sociální práce, tak veřejného 
opatrovnictví. 
Propagace dobrovolnictví a zlepšení koordinace činnosti služby na území kraje, zahrnuje zejména 
efektivnější zprostředkování dobrovolnické služby, zároveň i efektivnější nakládání prostředků z 
rozpočtu kraje - toho bude dosaženo tím, že bude vytvořena Analýza činnosti dobrovolnických center 
a na jejím základě následně Záměr rozvoje dobrovolnictví. Budou také vydefinována kritéria 
(pravidla) pro nárok na dotace v rámci krajského dotačního řízení. Poprvé na území kraje také 
proběhne kampaň zaměřená na vysvětlení podstaty dobrovolnictví.

Jaké aktivity v projektu budou realizovány? 
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KA1 Podpora realizace sociální práce 
KA2 Podpora veřejných opatrovníků na území kraje
KA3 Podpora dobrovolnické služby
KA4 Podpora spolupráce na mezikrajské úrovni
KA5 Podpora spolupráce sociálních kurátorů se sociálními pracovníky Vězeňské služby ČR v Kraji 
Vysočina
KA6 Evaluace

Popis realizačního týmu projektu :
Realizační tým bude personálně složen ze zaměstnanců Odboru sociálních věcí KÚ Kraje Vysočina a 
externích expertů. Real. tým bude sestávat ze dvou typů členů - řídících členů (administrátorů 
projektu) - nepřímé náklady (NN) projektu a realizátorů projektu - přímé náklady (PN).
PN:
Prac. sml.: 
V rámci realizace tohoto projektu budou přijati dva pracovníci každý na celý úvazek. Zaměstnanec na 
pozici soc. pracovníka bude splňovat předpoklady k výkonu činností sociální práce (odborná 
způsobilost dle § 110 zák. č. 108/2006 Sb., o soc. službách). U koordinátora dobrovolníků bude 
požadováno VOŠ nebo VŠ vzdělání a orientace v oblasti dobrovolnictví. V jejich pracovní náplni bude 
aktivní účast a zapojení do aktivit projektu, včetně podílu na tvorbě výstupů.

Sociální pracovník - poskytuje sociálním pracovníkům obcí odbornou a metodickou pomoc a řídí a 
kontroluje výkon státní správy na úseku sociální práce; aktivně se zapojí do všech klíčových aktivit 
(vyjma KA 3 - Podpora dobrovolnické služby) - úvazek 1,0;
Koordinátor dobrovolníků/odborný garant - koordinuje činnosti dobrovolnických center a dalších 
dobrovolnických programů realizovaných v rámci kraje; zodpovídá za průběh a výsledky věcného 
řešení projektu (zajišťuje koordinaci a realizaci věcných aktivit projektu)  - úvazek 1,0.

Odměny - nulové pozice viz popis v rámci jednotlivých KA.

NN:
Projektový manažer - externí pracovník v rozsahu max. 0,5 úvazku. Zodpovídá za komplexní řízení 
projektu, tj. za plánování, administrativní činnosti vůči řídícímu orgánu, aby byl soulad s OP Z a za 
organizování činností nezbytných k dosažení cílů projektu. 
Fin. manažer - zaměstnanec krajského úřadu - bude na tzv. nulové pozici (pozice, jejíž mzda/plat není 
hrazena z projektu a hradí se pouze mimořádné odměny). Zajišťuje realizaci projektu z finanční 
stránky.  
Dále se budou na realizaci projektu v nepřímých nákladech také na nulových pozicích podílet: např. 
účetní, personalistka, jejichž zapojení do projektu bude ohodnoceno odměnami.

Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu? 
Žadatel zveřejní na svých webových stránkách stručný popis projektu (zejména cíle a výsledky) a 
informaci, že je z projektu poskytována finanční podpora EU. Na viditelném místě bude umístěn 
alespoň 1 plakát o velikosti min. A3 s informací o projektu. Tento plakát bude vyvěšen na viditelném 
místě, od zahájení projektu do termínu dokončení realizace projektu. Na dokumentech projektu a v 
rámci všech informačních a komunikačních aktivit určených cílové skupině budou použity povinné 
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prvky vizuální identity OP Z. Při realizaci kurzů budou dodržována pravidla publicity, bude pořízena 
fotodokumentace a prezenční listiny, dokumenty budou označeny v souladu s pravidly OP Z. Dále 
bude veřejnost informována o zahájení a ukončení projektu pomocí tiskových zpráv a článků.

V čem je navržené řešení inovativní? 
V kraji vznikne historicky poprvé funkce krajského koordinátora dobrovolníků. Poprvé bude také na 
regionální úrovni vedena kampaň, která se zaměří na zvyšování počtu žádostí o poskytování 
dobrovolnických služeb, na zvyšování motivace nových zájemců nabízejících dobrovolnické služby i z 
řad seniorů a obecně na vytváření klimatu příznivého pro dobrovolnické iniciativy jak mezi veřejností, 
tak v rámci dalších institucí. Součástí kampaně bude i uspořádání tří konferencí na téma 
dobrovolnictví.
Zcela novou aktivitou (KA5) a to i nejen v rámci kraje, ale i celé ČR, pak budou společné aktivity v 
rámci spolupráce sociálních kurátorů se sociálními pracovníky Vězeňské služby ČR.  Generální 
ředitelství Vězeňské služby ČR, pořádá každý rok dvě porady pro sociální pracovníky vězeňské služby, 
těchto porad se může zúčastnit i vzorek sociálních kurátorů (pár osob za kraj). Stejně tak Společnost 
soc. pracovníků, sekce soc. kurátorů pořádá jednou ročně konferenci pro sociální kurátory, jíž se 
mohou zúčastnit i sociální pracovníci z věznic (opět se však jedná o několik osob z celé ČR). Jednotlivé 
kraje či věznice pak pořádají příležitostné dílčí setkání obou skupin sociálních pracovníků. Nejedná se 
však o ucelený a dlouhodobější koncept. Dílčí KA v rámci KA 5 zahrnují celé spektrum činností, které 
jsou společným tématem obou skupin sociálních pracovníků. Jedná se o navázání dlouhodobější a 
systematičtější spolupráce.
Inovativní je taktéž aktivita KA4 Podpora spolupráce na mezikrajské úrovni. Kraj již v minulosti začal 
organizovat setkávání metodiků sociální práce z jednotlivých krajských úřadů, které se účastní i 
zástupci MPSV a z Kanceláře Veřejného ochránce práv. Dosavadní ambice setkání směřovaly k 
výměně zkušeností a formulování požadavků na MPSV. Připravované Workshopy pro metodiky soc. 
práce však počítají i se zpracováním písemných výstupů, které by měly mít povahu metodických 
materiálů, vycházejících z konsenzu zúčastněných při diskuzi jednotlivých postupů, přístupů.

Jaká existují rizika projektu? 
Riziko: CS nebude mít zájem se zapojit do aktivit projektu
Prevence: Obsah projektu byl vytvořen na základě zkušeností Kraje a subjektů zapojených do této 
problematiky. Jednotlivé aktivity byly koncipovány tak, aby zaujaly CS, což Kraj i předběžným 
průzkumem ověřil. 

Riziko: Nedostatečné personální zabezpečení
Prevence: Riziku bude předcházeno sestavením týmu zaměstnanců již před zahájením realizace 
projektu. Žadatel má dostatečný personál k realizaci projektu a má dlouholeté zkušenosti s real. 
projektů. PM a FM budou osoby, které mají zkušenosti s projektovým řízením.

Riziko: Administrativní, finanční a provozní 
Prevence: Do real. týmu v rámci NN budou vybrány plně kompetentní osoby, které mají patřičnou 
odbornou kvalifikaci a bohaté zkušenosti s administrací obdobných projektů, jak po finanční, tak 
realizační stránce. To samé se týká osob, které se budou starat o věcnou realizaci projektu. Tímto 
bude zajištěna vysoká kvalita a odbornost veškerých výstupů projektu.
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Riziko: Nedodržení čerpání rozpočtu
Prevence: Rozpočet je optimálně připraven, finanční manažer bude pečlivě sledovat, aby nebyl 
přečerpán či nedočerpán. Žadatel bude pravideně vyhodnocovat rozpočet.

Riziko: Nenaplnění indikátorů
Prevence: Tomuto riziku se bude předcházet kvalitním plánováním realizace projektu a sestavením 
realizovatelného harmonogramu projektu.

Riziko: Některá z klíčových aktivit bude realizována zčásti nebo zcela nebo dojde k jejich časovému 
zpoždění
Prevence: Důsledné sledování harmonogramu projektu a jeho klíčových aktivit, průběžné upravování 
harmonogramu dle skutečné realizace aktivit. Klíčové aktivity jsou naplánovány dle zkušeností 
žadatele s prací s cílovou skupinou, takže by nemělo dojít k jejich částečné nerealizaci nebo k 
nerealizaci vůbec. Pokud by k takovéto situaci došlo, žadatel by okamžitě již při prvních náznacích 
začal komunikovat s poskytovatelem dotace a snažil by se eliminovat negativní dopady.

Cílová skupina 

Cílová skupina:
Neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace
Popis cílové skupiny:
Tato cílová skupina bude zapojena do realizace KA 3 Podpora dobrovolnické služby.  Celkem se jedná 
o 746 osob - popis viz níže. Nejedná se o osoby, které vstupují do indikátoru 60000 vzhledem k tomu, 
že nebudou naplňovat prvky bagatelní podpory. 

V rámci KA3 Podpora dobrovolnické služby bude na Krajském úřadě Kraje Vysočina zřízeno jedno 
funkční místo koordinátora dobrovolníků. Díky práci tohoto koordinátora dojde k zefektivnění 
zprostředkování dobrovolnické služby, k lepší koordinaci 10 dobrovolnických center a tím i k 
efektivnějšímu vynakládání prostředků z rozpočtu Kraje. 
V rámci Kraje Vysočina se jedná o celkem 746 registrovaných dobrovolníků, které koordinuje 10 
dobrovolnických center. Dobrovolnickým centrům je celkem z rozpočtu Kraje přerozdělováno 2,6 mil. 
Kč.  

Cílová skupina:
Sociální pracovníci
Popis cílové skupiny:
Sociální pracovníci, na které se vztahuje § 109 a 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
Tato cílová skupina bude zapojena do realizace tří klíčových aktivit (KA 1, KA 4, KA 5):
Celkem se jedná o 206 osob v členění uvedeném níže. Nejedná se o osoby, které vstupují do 
indikátoru 60000 vzhledem k tomu, že některé osoby jsou identické a některé nebudou naplňovat 
bagatelní podporu. Do indikátorů vstupuje 40 osob z této CS, které splní podmínky bagatelní 
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podpory. Tyto osoby v rámci projektu projdou vzděláváním (KA 1, KA 2, KA 5) v rozsahu více jak 40 
hod. 

Kraj Vysočina metodicky vede, koordinuje a kontroluje výkon sociální práce na úseku sociálně-právní 
ochrany dětí a mládeže a na úseku sociální práce. Konkrétně se na krajském úřadě jedná o tři 
pracovníky na úseku sociální práce s přepočteným úvazkem 3,00 (2 stávající a 1 v rámci projektu). Na 
pověřených obecních úřadech a obecních úřadech obcí s rozšířenou působností je pak v pozici 
sociálního pracovníka zaměstnáno 53 osob s přepočteným úvazkem 37,28 (údaj k 1. 1. 2017). Z 
těchto osob je pak 15 současně sociálními kurátory s celkovým přepočteným úvazkem 7,3 (údaj k 1. 
1. 2017). Pracovníků na úseku sociálně-právní ochrany dětí obcí s rozšířenou působností je pak 116.
Podpořenými osobami pak budou v rámci KA4 Podpora spolupráce na mezikrajské úrovni i metodici 
sociální práce všech krajský úřadů, celkem 30 osob (mimo Hl. město Prahu).

V neposlední řadě budou v rámci KA5 Podpora spolupráce sociálních kurátorů se sociálními 
pracovníky Vězeňské služby ČR v Kraji Vysočina zapojeni i sociální pracovníci Vězeňské služby ČR, 
přesněji 4 sociální pracovnice Věznice Světlá nad Sázavou. 

Cílová skupina:
Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice
Popis cílové skupiny:
Jedná se o zaměstnance Kraje a obcí, kteří se věnují sociální, rodinné a zdravotní problematice. 
Tato cílová skupina bude zapojena do realizace KA 2. Celkem se jedná o 93 osob v členění uvedeném 
níže + 1 metodik veřejného opatrovnictví (zaměstnanec Krajského úřadu). Nejedná se o osoby, které 
vstupují do indikátoru 60000 vzhledem k tomu, že některé osoby jsou identické a některé nebudou 
naplňovat bagatelní podporu. 

V rámci KA2 Podpora veřejných opatrovníků na území Kraje bude zajištěno vzdělávání pro 
pracovníky, kteří jsou pověřeni agendou veřejného opatrovnictví. V Kraji Vysočina se jedná o 93 osob, 
až na dvě výjimky se vždy jedná o kumulaci agendy. U pověřených obecních úřadů a obecních úřadů 
obcí s rozšířenou působností jde zpravidla o kumulaci s výkonem funkce sociálního pracovníka. Na 
obcích prvního typu pak jde o administrativní pracovníky nebo představitele samosprávy.

Tato cílová skupina se prolíná s cílovou skupinou sociální pracovníci, kdy z celkového počtu 94 osob v 
rámci tohoto popisu spadá 39 i pod CS sociální pracovníci a také  metodik veřejného opatrovnictví je 
zároveň sociální pracovník.

Subjekty projektu 

Typ subjektu: Žadatel/příjemce
Kód státu: CZE - Česká republika
Název subjektu: Kraj Vysočina
IČ: 70890749
DIČ / VAT id:
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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: 452,000
Roční obrat (EUR): 390 272 148,15
Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku: Ano
Datová schránka: ksab3eu

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: http://www.kr-vysocina.cz/

Osoby subjektu 

Titul před jménem: MUDr.
Jméno: Jiří
Příjmení: Běhounek
Titul za jménem:
Telefon: 564602140
Mobil: 602481434
Email: behounek.j@kr-vysocina.cz
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce: Ano
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Titul před jménem: Ing.
Jméno: Marie
Příjmení: Nápravníková
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 724650217
Email: napravnikova.m@kr-vysocina.cz
Hlavní kontaktní osoba: Ano
Statutární zástupce:

CZ NACE 

Kód: O
Název: SEKCE O - VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; 

POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
Je součástí projektu?:

Kód: 84
Název: Veřejná správa a obrana; povinné sociální 

zabezpečení
Je součástí projektu?:

Kód: 84.1
Název: Veřejná správa a hospodářská a sociální politika
Je součástí projektu?: Ano

Kód: 84.11
Název: Všeobecné činnosti veřejné správy
Je součástí projektu?:

Kód: 84.11.0
Název: Všeobecné činnosti veřejné správy
Je součástí projektu?: Ano

Kód: 84.12
Název: Regulace činností souvisejících s poskytováním 

zdravotní péče, vzděláváním, kulturou a sociální 
péčí, kromě sociálního zabezpečení

Je součástí projektu?:

Kód: 84.12.0
Název: Regulace čin.souv.s 

posk.zdr.,soc.péče,vzděl.,kr.soc.zabezp.
Je součástí projektu?: Ano
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Kód: 84.13
Název: Regulace a podpora podnikatelského prostředí
Je součástí projektu?:

Kód: 84.13.0
Název: Regulace a podpora podnikatelského prostředí
Je součástí projektu?: Ano

Kód: 84.2
Název: Činnosti pro společnost jako celek
Je součástí projektu?: Ano

Kód: 84.21
Název: Činnosti v oblasti zahraničních věcí
Je součástí projektu?: Ano

Kód: 84.21.1
Název: Pomoc cizím zemím při katastrofách nebo 

v nouzových situacích přímo nebo 
prostřednictvím mezinárodních organizací

Je součástí projektu?: Ano

Kód: 84.21.2
Název: Rozvíjení vzájemného přátelství a porozumění 

mezi národy
Je součástí projektu?: Ano

Kód: 84.21.9
Název: Ostatní činnosti v oblasti zahraničních věcí
Je součástí projektu?: Ano

Kód: 84.22
Název: Činnosti v oblasti obrany
Je součástí projektu?: Ano

Kód: 84.22.0
Název: Činnosti v oblasti obrany
Je součástí projektu?:

Kód: 84.23
Název: Činnosti v oblasti spravedlnosti a soudnictví
Je součástí projektu?: Ano

Kód: 84.23.0
Název: Činnosti v oblasti spravedlnosti a soudnictví
Je součástí projektu?:

Kód: 84.24
Název: Činnosti v oblasti veřejného pořádku a 

bezpečnosti 
Je součástí projektu?: Ano
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Kód: 84.24.0
Název: Činnosti v oblasti veřejného pořádku a 

bezpečnosti
Je součástí projektu?:

Kód: 84.25
Název: Činnosti v oblasti protipožární ochrany
Je součástí projektu?: Ano

Kód: 84.25.0
Název: Činnosti v oblasti protipožární ochrany
Je součástí projektu?:

Kód:  84.3
Název: Činnosti v oblasti povinného sociálního 

zabezpečení
Je součástí projektu?: Ano

Kód: 84.30
Název: Činnosti v oblasti povinného sociálního 

zabezpečení
Je součástí projektu?: Ano

Kód: 84.30.0
Název: Činnosti v oblasti povinného sociálního 

zabezpečení
Je součástí projektu?: Ano

Umístění 

Dopad projektu:

CZ063 Kraj Vysočina
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Místo realizace:

CZ063 Kraj Vysočina

Klíčové aktivity 

Název klíčové aktivity: KA1 Podpora realizace sociální práce 

Popis klíčové aktivity:
Cílem této aktivity bude zprostředkovat 172 sociálním pracovníkům znalosti a dovednosti samostatně 
reflektovat a vyhodnocovat životní situace různých skupin klientů. Dále nastavit jednotné informační 
prostředí i na republikové úrovni a prostor ke sdílení zkušeností z výkonu soc. práce a to i na úrovni 
ORP a PO pod jednotícím metodickým vedením Krajského úřadu Kraje Vysočina. Dalším cílem této 
aktivity bude zvýšit povědomí o soc. práci a kreditu SP prostřednictvím propagační kampaně.

Cílová skupina: Sociální pracovníci - V Kraji Vysočina působí celkem 172 sociálních pracovníků, 
kterých se bude projekt dotýkat. Na obecních úřadech je to 169 sociálních pracovníků, z toho 116 
OSPOD a 53 sociálních pracovníků. Tři sociální pracovníci pak působící na Krajském úřadě.
Smyslem této aktivity bude uspořádání 3 metodických porad, 6 kazuistických seminářů, 18 kurzů 
akreditovaného vzdělávání a 9 supervizních skupinových setkání. Dále v rámci této aktivity dojde k 
propagaci sociální práce. 

Vzhledem k omezené kapacitě je podrobný popis této aktivity nedílnou součástí této žádosti, a to 
jako příloha č. 2.

Rekapitulace dílčích výstupů:
- 40 osob se zúčastní 3 metodických porad (1 porada účast á 40 osob);
- minimálně 15 osob/setkání, celkem 90 osob se zúčastní kazuistických seminářů;
- cca 100 sociálních pracovníků absolvuje některou z forem realizovaného akreditovaného vzdělávání;
- 2 pracovníci KrÚ budou podpořeni supervizí;
- propagace sociální práce - ta bude součástí novin, které jsou v Kraji distribuovány do každé 
domácnosti (8 inzerátů);
- přijmutí sociálního pracovníka.

Předpokládaná doba realizace aktivity: leden 2018 - prosinec 2020

Přehled nákladů:
Přehled nákladů souvisejících s realizací této aktivity - PN  2 600 812 Kč, včetně NN 3 251 015 Kč
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Metodické porady  -  172 500,- Kč - (nájem konferenční místnosti 2000,- Kč á den/ 4 000,- Kč na jedno 
setkání x 3 setkání během trvání projektu= 12 000,- Kč; 3x lektorné po 3 500,- Kč = 10 500,- Kč; 
ubytování účastníků - 1 000,- Kč na osobu x 50 osob = 50 000,- Kč x 3 setkání za dobu trvání projektu 
= 150 000,- Kč)
Kazuistické setkávání - 21 000,- Kč - (3 500,- Kč facilitátor x 6 seminářů) 
Akreditované semináře - 540 000,- Kč - (18x 30 000,- Kč)
Supervize - 45 000,- Kč - (3 setkání za rok x 5000,- Kč = 15 000,- Kč x 3 roky trvání projektu = 45 000,- 
Kč)
Propagace sociální práce - 240 000,- Kč - (8x 30 000,- Kč/ 1/4- strany na výšku (136 x 203 mm) nebo 
1/4   strany na šířku (277 x 100 mm))
Zřízení 1 místa sociálního pracovníka - 1 437 400,- Kč - (mzda jeden úvazek 1x 39 000,- Kč x 36 měsíců 
= 1 404 000,- Kč; mobilní telefon 5 000,- Kč; notebook 17 000,- Kč; židle 4 400,- Kč; stůl 7 000,- Kč).

V rámci projektu dojde i k zapojení stávajících zaměstnanců žadatele na tzn. nulových pozicích. V 
rámci této KA budou na realizaci projektu spolupracovat minimálně 4 zaměstnanci - sociální 
pracovníci. V projektu jim bude vyplacena v průměru odměna ve výši 144 912,- Kč celkem (propočet 
6 038,- Kč/osoba/1x za půlroku). Jejich zapojení je nutné pro implementaci stávajících procesů v 
rámci rozvoje metodik, včetně využití zkušeností s propagací (kampaně náhradní rodinné péče).

Název klíčové aktivity: KA2 Podpora veřejných opatrovníků na území kraje

Popis klíčové aktivity:
Cílem této aktivity bude zprostředkovat min. 40 veřejným opatrovníkům znalosti a dovednosti 
potřebné k profesionálnějšímu výkonu agendy veřejného opatrovnictví. 

Cílová skupina: Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní 
problematice -  celkem se jedná o 93 osob + 1 metodik veřejného opatrovnictví (zaměstnanec 
krajského úřadu). Tato cílová skupina se prolíná s cílovou skupinou sociální pracovníci, kdy z 
celkového počtu 94 osob v rámci tohoto popisu spadá 39 i pod CS sociální pracovníci. Smyslem této 
aktivity bude zajistit vzdělávání veřejných opatrovníků ve formě 6 seminářů. 

Vzhledem k omezené kapacitě je podrobný popis této aktivity nedílnou součástí této žádosti, a to 
jako příloha č. 2.

Rekapitulace dílčích výstupů:
- minimálně 40 osob se zúčastní 6 seminářů. 

Předpokládaná doba realizace aktivity:  leden 2018 - prosinec 2020

Přehled nákladů:
Přehled nákladů souvisejících s realizací této aktivity - PN  216 228 Kč, včetně NN 270 285 Kč.

6x zakázkový akreditovaný seminář po 30 000,- Kč , celkem 180 000,- Kč 

V rámci projektu dojde i k zapojení stávajících zaměstnanců žadatele na tzn. nulových pozicích. V 
rámci této KA budou na realizaci projektu spolupracovat minimálně 1 zaměstnanec - metodik 
veřejného opatrovnictví. V projektu mu bude vyplacena v průměru odměna ve výši 36 228,- Kč 
celkem (propočet 6 038,- Kč/osoba/1x za půlroku). Jeho zapojení je nutné pro sladění procesů mezi 
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aktéry (pracovníci obecních úřadů, sociální služby a dalších pomáhajících profesí) se znalostí věci.

Název klíčové aktivity: KA3 Podpora dobrovolnické služby

Popis klíčové aktivity:
Cílem této aktivity bude koordinace výše zmíněných dobrovolnických center, ale zároveň také 
menších dobrovolnických programů, kterými se zabývá množství nestátních neziskových organizací, 
ať už přímo poskytovatelů sociálních služeb nebo jiných organizací. Kraj má základní povědomí o cca 
10 dobrovolnických centrech, které finančně podporuje, ale o využití dobrovolnictví v rámci menších 
neziskových organizací nejsou k dispozici žádné informace. 

Cílová skupina: Neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální 
integrace - celkem se jedná o 746 osob. 

Smyslem této aktivity bude zřídit jedno funkční pracovní místo krajského koord. dobrovolnických 
aktivit a propagace dobrovolnické služby. 

Vzhledem k omezené kapacitě je podrobný popis této aktivity nedílnou součástí této žádosti, a to 
jako příloha č. 2.

Rekapitulace dílčích výstupů:

Realizace mediální kampaně, která zahrnuje:
- vytvoření a distribuce 3 druhů letáků/ 4000 kusů/leták; 
- inzerce v tištěných a elektronických médiích (6 inzerátů);
- tři konference k tématu dobrovolnictví v rozsahu do 8 hod./konference.

Dále přijetí koordinátora dobrovolníků/odborného garanta.

Předpokládaná doba realizace aktivity: leden 2018 až prosinec 2020

Přehled nákladů:
Přehled nákladů souvisejících s realizací této aktivity - PN  1 882 312 Kč, včetně NN 2 352 890 Kč.

Mediální kampaň -  300 000,- Kč - (60 000,- Kč grafické zpracování a tisk informačních materiálů k 
dobrovolnictví, tj. 3x 4000 ks á 20 000 Kč; 60 000,- Kč lektorné - 3x konference v prostorách krajského 
úřadu, 20000 Kč/konference); 180 000,- Kč (6x 30 000,- Kč; 1/4- strany na výšku (136 x 203 mm) nebo 
1/4   strany na šířku (277 x 100 mm)).
Zřízení 1 místa koordinátora dobrovolníků/odborného garanta projektu ? 1 437 400,- Kč (mzda jeden 
úvazek 1x 39 000,- Kč x 36 měsíců = 1 404 000,- Kč; mobilní telefon 5 000,- Kč; notebook 17 000,- Kč; 
židle 4 400,- Kč; stůl 7 000,- Kč).

V rámci projektu dojde i k zapojení stávajících zaměstnanců žadatele na tzn. nulových pozicích. V 
rámci této KA budou na realizaci projektu spolupracovat minimálně 4 zaměstnanci. V projektu jim 
bude vyplacena v průměru odměna ve výši 144 912,- Kč celkem (propočet 6 038,- Kč/osoba/1x za 
půlroku). Jejich zapojení je nezbytné pro jejich zkušenosti při pořádání konferencí z hlediska 
obsahové části  a tvorbě kampaní, propagačních materiálů a práci s elektronickými médii. Distribuce 
letáků se předpokládá i na víkendových akcích pořádaných Krajem Vysočina v rámci jiných aktivit, 
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bude tak potřeba účast zaměstnanců Kraje.

Název klíčové aktivity: KA4 Podpora spolupráce na mezikrajské úrovni

Popis klíčové aktivity:
Cílem této aktivity bude nastavení jednotného informačního prostředí na celorepublikové úrovni, tj. 
vytváření metodického konsenzu na mezikrajské úrovni. 

Cílová skupina: Sociální pracovníci - 30 metodiků.

Smyslem této aktivity je uspořádání 3 workshopů, které povedou k rozvoji a systematičnosti výkonu 
sociální práce v krajích a na obcích.

Vzhledem k omezené kapacitě je podrobný popis této aktivity nedílnou součástí této žádosti, a to 
jako příloha č. 2.

Rekapitulace dílčích výstupů:
- 30 osob se zúčastní 3 workshopů

Předpokládaná doba realizace aktivity: květen 2018,  květen 2019,  květen 2020.

Přehled nákladů:
Přehled nákladů souvisejících s realizací této aktivity - PN  210 684 Kč, včetně NN 263 355 Kč.

102 000,- Kč - (nájem konferenční místnosti 2000,- Kč á den/ 4 000,- Kč na jedno setkání x 3 setkání 
během trvání projektu= 12 000,- Kč; ubytování účastníků - 1000,- Kč na osobu x 30 osob = 30 000,- Kč 
x 3 setkání = 90 000,- Kč).

V rámci projektu dojde i k zapojení stávajících zaměstnanců žadatele na tzn. nulových pozicích. V 
rámci této KA budou na realizaci projektu spolupracovat minimálně 3 zaměstnanci. V projektu jim 
bude vyplacena v průměru odměna ve výši 108 684,- Kč celkem (propočet 6 038,- Kč/osoba/1x za 
půlroku). Jejich zapojení je nezbytné k nastavení jednotného informačního prostředí na 
celorepublikové úrovni s ohledem na znalost věci. 

Název klíčové aktivity: KA5 Podpora spolupráce sociálních kurátorů se sociálními 
pracovníky Vězeňské služby ČR v Kraji Vysočina

Popis klíčové aktivity:
Cílem   této aktivity bude nastavení nebo prohloubení spolupráce sociálních pracovníků věznic a 
sociálních kurátorů.

Cílová skupina: Sociální pracovníci Vězeňské služby ČR, přesněji čtyři sociální pracovnice Věznice 
Světlá nad Sázavou. Sociální pracovníci obecních úřadů se specializací sociálního kurátora (jedná se o 
19 identických osob z celkového počtu 53 sociálních pracovníků obcí a dvě osoby z krajského úřadu).

Smyslem této aktivity je uspořádat odborné workshopy, realizovat návštěvy vězeňských zařízení a 
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návštěvy navazujících služeb. 

Vzhledem k omezené kapacitě je podrobný popis této aktivity nedílnou součástí této žádosti, a to 
jako příloha č. 2.

Rekapitulace dílčích výstupů:
- 4 společné workshopy sociálních kurátorů a sociálních pracovníků věznic, kterých se zúčastní max. 
20 účastníků/workshop, tedy max. celkem 80 osob (jedná se o 30 unikátních osob);
- 3 návštěvy vězeňských zařízení (dvě v Kraji, 1 mimo region), kterých se zúčastní max. 20 
účastníků/návštěva, tedy max. celkem 60 osob (jedná se o 30 unikátních osob, které se zároveň 
zúčastní i dalších výstupů v této aktivitě);
- 3 návštěvy navazujících služeb, kterých se zúčastní max. 20 účastníků/návštěva, tedy max. celkem  
60 osob (jedná se o stejné 30 unikátních osob, které se zároveň zúčastní i dalších výstupů v této 
aktivitě).

Předpokládaná doba realizace aktivity: leden 2018 až prosinec 2020

Přehled nákladů:
Přehled nákladů souvisejících s realizací této aktivity - PN  119 956 Kč, včetně NN 149 945 Kč.

47 500,- Kč - (1x zakázkový akreditovaný seminář 30 000,- Kč; 7 000,- Kč - 2x zakázkový 
neakreditovaný seminář po 3 500,- Kč; 10 500,- Kč - 3x návštěva návazné služby spojená s odbornou 
konzultací po 3 500,- Kč).

V rámci projektu dojde i k zapojení stávajících zaměstnanců žadatele na tzn. nulových pozicích. V 
rámci této KA budou na realizaci projektu spolupracovat minimálně 2 zaměstnanci. V projektu jim 
bude vyplacena v průměru odměna ve výši 72 456,- Kč celkem (propočet 6 038,- Kč/osoba/1x za 
půlroku). Jejich zapojení je nezbytné pro sladění procesů mezi aktéry se znalostí věci (obecních úřadů 
obce s rozšířenou působností, Vězeňské služby ČR, krajského úřadu).

Název klíčové aktivity: KA6 Evaluace

Popis klíčové aktivity:
Cílem této aktivity bude mimo evaluace jednotlivých klíčových aktivit, realizace dopadové realizace 
celého projektu, respektive vliv projektu na cílové skupiny. 

Evaluace bude realizována externě a bude mít za úkol odpovědět na otázku, zda došlo k naplnění 
hlavního cíle projektu. Evaluace bude dále zahrnovat vyhodnocení procesu realizace a zhodnocení 
dosažených výsledků. Evaluace dopadů projektu bude časově směřována na závěr realizace projektu. 

Dopadová evaluace se soustředí na dopady projektu v kontextu jeho cílů:
- profesní rozvoj sociálních pracovníků a veřejných opatrovníků za dobu trvání projektových aktivit; 
- nastavení jednotného informačního prostředí v rámci metodického vedení;
- zvýšení povědomí o sociální práci a dobrovolnictví;
- podpora dobrovolnické služby. 

V rámci evaluace ze strany externího dodavatele dojde i k vyhodnocení průběžného naplňování 
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jednotlivých klíčových aktivit.

Možnosti využití jednotlivých konkrétních evaluačních metod bude součástí zadávacího řízení. Cena 
externí části evaluace (600 000,- Kč) je vyhlašovací cenou o níž předpokládáme, že je maximální 
vzhledem k našim požadavků. Cena byla stanovena na základě zkušeností žadatele z předchozího 
projektu. V ceně je zahrnuta realizace samotné evaluace (dopadové, průběžné vyhodnocení 
naplňování jednotlivých klíčových aktivit)  či prezentace výstupů a výsledků na jednáních realizačního 
týmu, na workshopech a konferencích projektu.

Rekapitulace dílčích výstupů:
- evaluační zpráva (dopadová včetně průběžného vyhodnocení naplňování jednotlivých klíčových 
aktivit), která bude realizována dodavatelsky. 

Předpokládaná doba realizace aktivity: leden 2018 až prosinec 2020

Přehled nákladů:
Přehled nákladů souvisejících s realizací této aktivity - PN  600 000 Kč, včetně NN 750 000 Kč.

 600 000,- Kč - externí zakázková evaluace. Na dopadovou evaluaci je kalkulováno 450 000 Kč, 150 
000 Kč je plánováno na průběžné vyhodnocení naplňování jednotlivých klíčových aktivit. 
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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 7 037 490,00 125,00  
 1.1 Přímé náklady 0,00 0,00 5 629 992,00 100,00  
 1.1.1 Osobní náklady 0,00 0,00 3 315 192,00 58,88  
 1.1.1.1 Pracovní smlouvy 0,00 0,00 3 315 192,00 58,88  
 1.1.1.1.1 Sociální pracovník 39 000,00 36,00 1 404 000,00 24,94 Počet měsíců  
 1.1.1.1.2 Koordinátor dobrovolníků/odborný 

garant
39 000,00 36,00 1 404 000,00 24,94 Počet měsíců  

 1.1.1.1.3 Odměny 507 192,00 1,00 507 192,00 9,01 soubor 
 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 0,00 0,00  
 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 nájmu (i 

nemovitostí) a odpisů
0,00 0,00 66 800,00 1,19  

 1.1.3.1 Investiční výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00  
 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 66 800,00 1,19  
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 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 66 800,00 1,19  
 1.1.3.2.2.1 Mobilní telefon 5 000,00 2,00 10 000,00 0,18 ks  
 1.1.3.2.2.2 Notebook 17 000,00 2,00 34 000,00 0,60 ks  
 1.1.3.2.2.3 Židle kancelářská 4 400,00 2,00 8 800,00 0,16 ks  
 1.1.3.2.2.4 Stůl pracovní kancelářský 7 000,00 2,00 14 000,00 0,25 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 2 008 000,00 35,67  
 1.1.4.01 Kazuistické semináře  - lektoři (KA1) 3 500,00 6,00 21 000,00 0,37 seminář 
 1.1.4.02 Akreditované semináře  (KA1) 30 000,00 18,00 540 000,00 9,59 seminář 
 1.1.4.03 Supervize skupinová (KA1) 5 000,00 9,00 45 000,00 0,80 supervize 
 1.1.4.04 Inzerce v tištěných médiích  (KA1) 30 000,00 8,00 240 000,00 4,26 inzerát 
 1.1.4.05 Zakázkový akreditovaný seminář  

(KA2)
30 000,00 6,00 180 000,00 3,20 seminář 

 1.1.4.06 Grafické zpracování a tisk 
informačních materiálů k 
dobrovolnictví (KA3)

20 000,00 3,00 60 000,00 1,07 soubor 

 1.1.4.07 Inzerce v tištěných médiích (KA3) 30 000,00 6,00 180 000,00 3,20 inzerát 
 1.1.4.08 3 x Konference - lektorné (KA3) 20 000,00 3,00 60 000,00 1,07 konference 
 1.1.4.09 Nájem konferenční místnosti  (KA4) 1 500,00 8,00 12 000,00 0,21 Počet dnů  
 1.1.4.10 Zakázkový akreditovaný seminář 

(KA5)
30 000,00 1,00 30 000,00 0,53 seminář 

 1.1.4.11 Zakázkový neakreditovaný seminář  
(KA5)

3 500,00 2,00 7 000,00 0,12 seminář 
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 1.1.4.12 Odboné konzultace (KA5) 3 500,00 3,00 10 500,00 0,19 návštěva 
 1.1.4.13 Externí zakázková evaluace 600 000,00 1,00 600 000,00 10,66 ks  
 1.1.4.14 Nájem konferenční místnosti (KA1) 2 000,00 6,00 12 000,00 0,21 Počet dnů  
 1.1.4.15 Lektorné konference (KA1) 3 500,00 3,00 10 500,00 0,19 konference 
 1.1.5 Drobné stavební úpravy 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.1.6 Přímá podpora cílové skupiny 0,00 0,00 240 000,00 4,26  
 1.1.6.1 Mzdové příspěvky 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.1.6.2 Cestovné a ubytování 0,00 0,00 240 000,00 4,26  
 1.1.6.2.1 Ubytování účastníků  (KA4) 30 000,00 3,00 90 000,00 1,60 setkání 
 1.1.6.2.2 Ubytování účastníků (KA1) 50 000,00 3,00 150 000,00 2,66 konference 
 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 1 407 498,00 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: 7 037 490,00
CZV bez příjmů: 7 037 490,00
Příspěvek Unie: 5 981 866,50
Národní veřejné zdroje: 703 749,00
Jiné peněžní příjmy (JPP): 0,00
Vlastní zdroj financování: 351 874,50
Zdroj financování vlastního podílu: Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje
% vlastního financování: 5,00

Finanční plán 

Pořadí finančního plánu: 1
Datum předložení: 1. 2. 2018
Zálohová platba: Ano
Záloha - plán: 2 814 996,00
Záloha - Investice: 0,00
Záloha - Neinvestice: 0,00
Vyúčtování - plán:
Vyúčtování - Investice:
Vyúčtování - Neinvestice:
Vyúčtování - očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: 0,00
Závěrečná platba: Ne

Pořadí finančního plánu: 2
Datum předložení: 1. 7. 2018
Zálohová platba: Ne
Záloha - plán: 703 749,00
Záloha - Investice: 0,00
Záloha - Neinvestice: 0,00
Vyúčtování - plán: 1 231 560,75
Vyúčtování - Investice: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice: 0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: 0,00
Závěrečná platba: Ne

Pořadí finančního plánu: 3
Datum předložení: 1. 1. 2019
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Zálohová platba: Ne
Záloha - plán: 703 749,00
Záloha - Investice: 0,00
Záloha - Neinvestice: 0,00
Vyúčtování - plán: 1 161 185,85
Vyúčtování - Investice: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice: 0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: 0,00
Závěrečná platba: Ne

Pořadí finančního plánu: 4
Datum předložení: 1. 7. 2019
Zálohová platba: Ne
Záloha - plán: 703 749,00
Záloha - Investice: 0,00
Záloha - Neinvestice: 0,00
Vyúčtování - plán: 1 161 185,85
Vyúčtování - Investice: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice: 0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: 0,00
Závěrečná platba: Ne

Pořadí finančního plánu: 5
Datum předložení: 1. 1. 2020
Zálohová platba: Ne
Záloha - plán: 703 749,00
Záloha - Investice: 0,00
Záloha - Neinvestice: 0,00
Vyúčtování - plán: 1 161 185,85
Vyúčtování - Investice: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice: 0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: 0,00
Závěrečná platba: Ne

Pořadí finančního plánu: 6
Datum předložení: 1. 7. 2020
Zálohová platba: Ne
Záloha - plán: 703 749,00
Záloha - Investice: 0,00
Záloha - Neinvestice: 0,00
Vyúčtování - plán: 1 161 185,85
Vyúčtování - Investice: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice: 0,00
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Vyúčtování - očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: 0,00
Závěrečná platba: Ne

Pořadí finančního plánu: 7
Datum předložení: 31. 12. 2020
Zálohová platba: Ne
Záloha - plán: 703 749,00
Záloha - Investice: 0,00
Záloha - Neinvestice: 0,00
Vyúčtování - plán: 1 161 185,85
Vyúčtování - Investice: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice: 0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: 0,00
Závěrečná platba: Ano

Indikátory 

Kód indikátoru: 60000
Název indikátoru: Celkový počet účastníků 
Výchozí hodnota: 0,000
Cílová hodnota: 40,000
Datum cílové hodnoty: 31. 12. 2020
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:
Celkem je v rámci tohoto indikátoru vykazováno 40 osob z CS sociální pracovníci, které v rámci 
projektu projdou vzděláváním (KA 1, KA 2, KA 5) v rozsahu více jak 40 hod. 
V rámci KA 2 se jedná o prolínající se CS veřejných opatrovníků a sociálních pracovníků (26 osob). 

Nicméně projekt se dotkne až 300  osob (nejedná se o unikátní osoby) - podpoření sociální pracovníci 
obcí (169), zaměstnanci Krajského úřadu Kraje Vysočina (4) a sociální pracovníci věznic (4) a 
zaměstnanci obecních úřadů, kteří vykonávají funkci veřejného opatrovníka (93) a sociální pracovníci 
krajských úřadů - metodici (30). Vzhledem ke skutečnosti, že řada sociálních pracovníků je v kumulaci 
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a to i směrem k veřejnému opatrovnictví, bude reálný počet výrazně nižší (odhadem max. 200 osob).  
U veřejných opatrovníků pak nebude reálné dosáhnout bagatelní podpory, jelikož u většiny se jedná 
o představitele samosprávy nebo zaměstnance s minimálním úvazkem, kdy je nereálné, aby se v 
dlouhodobém horizontu zúčastnili všech seminářů.  

Kód indikátoru: 62600
Název indikátoru: účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti
Výchozí hodnota: 0,000
Cílová hodnota: 0,000
Datum cílové hodnoty: 31. 12. 2020
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:
Tento indikátor není pro projekt relevantní. Cílová skupina sociálních pracovníků sice bude procházet 
akreditovaným vzděláváním, které však nebude zakončenou řádnou zkouškou. Nicméně tento 
indikátor bude sledován a vyhodnocován v rámci realizace.  

Kód indikátoru: 67001
Název indikátoru: Kapacita podpořených služeb
Výchozí hodnota: 0,000
Cílová hodnota: 0,000
Datum cílové hodnoty: 31. 12. 2020
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:
Tento indikátor není pro projekt relevantní. 

Kód indikátoru: 67010
Název indikátoru: Využívání podpořených služeb
Výchozí hodnota: 0,000
Cílová hodnota: 0,000
Datum cílové hodnoty: 31. 12. 2020
Měrná jednotka: Osoby
Typ indikátoru: Výsledek
Definice indikátoru:
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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. 
 
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:
Tento indikátor není pro projekt relevantní. 

Kód indikátoru: 69501
Název indikátoru: Počet funkčních podpůrných IT systémů pro sledování 
služeb
Výchozí hodnota: 0,000
Cílová hodnota: 0,000
Datum cílové hodnoty: 31. 12. 2020
Měrná jednotka: IT systémy
Typ indikátoru: Výstup
Definice indikátoru:
Systém sledování veškerých relevantních údajů o poskytovatelích soc. služeb a jimi poskytovaných 
službách, která slouží k evidenci veškerých změn na straně poskytovatele či služby, evidence jejich 
dotacích a jejich výplat a dalších potřebných skutečností.  Standardy funkčnosti budou stanoveny na 
začátku evaluace či příjemcem na začátku projektu, bude specifikováno ve výzvě. 
 
Standardy funkčnosti budou stanoveny na začátku evaluace či příjemcem na začátku projektu, bude 
specifikováno ve výzvě.
Popis hodnoty:
Tento indikátor není pro projekt relevantní. 

Kód indikátoru: 80500
Název indikátoru: Počet napsaných a zveřejněných analytických a 
strategických dokumentů (vč. evaluačních)
Výchozí hodnota: 0,000
Cílová hodnota: 5,000
Datum cílové hodnoty: 31. 12. 2020
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 
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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:
V rámci projektu budou zpracovány:
- tři metodické materiály - bude se jednat o výstupy tří mezikrajských workshopů;
- záměr rozvoje zapojení dobrovolníků do činnosti v sociální oblasti;
- evaluační zpráva. 
Všechny tyto dokumenty budou zveřejněny.  

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:
Projekt se zaměřuje na samotné poskytovatele sociální péče, nikoliv na jejich klienty. Jedná se tedy o 
nepřímý vliv, i přestože dojde zvýšením profesionality sociálních pracovníků k lepšímu poskytování 
služeb. Z tohoto důvodu uvádíme vliv projektu jako neutrální. 

Typ horizontálního principu: Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)
Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:
Projekt splňuje základní principy sociálního, ekonomického a environmentálního souladu.

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:
Projekt nemá negativní dopady na oblast rovných příležitostí mužů a žen. Účast na žádné z klíčových 
aktivit nemá diskriminační charakter z pohledu rozdělení účastníků podle pohlaví. 
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Čestná prohlášení 

Název čestného prohlášení:
OPZ - čestné prohlášení v žádosti o podporu (část 1)
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) bod 3 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 
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.

Název čestného prohlášení:
OPZ - čestné prohlášení v žádosti o podporu (část 2)
Text čestného prohlášení:
Statutární orgán, resp. osoba oprávněná jednat za žadatele (dále jen "statutární orgán") stvrzuje, že:
- 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;



Sestava vytvořena v MS2014+ IHSTRMAR 13.8.2017 19:14

29

- 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: Relevantní strategický dokument kraje s vazbou na 
potřebnost projektu v regionu a cíle projektu
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Relevantní strategický dokument kraje s vazbou na 
potřebnost projektu v regionu a cíle projektu
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Povinný: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: Kjp5mUVdmUumuS5j2gos9g|2996474::Příloha č. 1 - 
Koncepce prorodinné politika.doc
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: IHSTRMAR
Datum vložení: 10. 8. 2017
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Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 2
Název dokumentu: Podrobnější popis klíčových aktivit
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha: Co7uoYDq70OYCZRG27tBbA|2999506::Příloha č. 2 - 
Podrobnější popis klíčových aktivit.doc
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: IHSTRMAR
Datum vložení: 10. 8. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:




