ZÁPIS

z jednání výběrové komise pro výzvu Operačního programu Zaměstnanost
I.

Identifikace výběrové komise:

Číslo výzvy

03_20_139

Vyhlašovatel

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor
realizace programů ESF – sociální začleňování

Název investiční priority

2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s
ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní
účast a zlepšení zaměstnatelnosti
2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným
a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví
a sociálních služeb obecného zájmu

Alokace na výzvu v Kč

148 000 000 Kč

Rezerva alokace pro výsledky přezkumných
řízení týkajících se hodnocení a výběru
projektů v Kč

500 000 Kč

Alokace na výzvu po zohlednění rezervy v Kč

147 500 000 Kč

II.

Přehled uskutečněných jednání:

Počet jednacích dnů

1

Počet členů výběrové komise

6

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly
Datum jednání

27. 4. 2021

Čas jednání (od – do)

9.00 – 13.30

Místo jednání

Online (Microsoft Teams)

Předsedající jednání

Ing. Veronika Daňková

Seznam účastníků

Viz prezenční listina v příloze zápisu

III.
Záznam o školení členů / náhradníků členů výběrové komise
V úvodu 1. jednání VK proběhlo školení přítomných členů a náhradníků členů výběrové komise
zaměřené na jejich práva a povinnosti, nestrannost, způsob rozhodování o výběru projektů
vhodných pro financování, vedení průkazné evidence o procesu výběru, dále představení
dané výzvy a řešení možných problémů.
Datum a místo konání školení – viz výše v části Přehled uskutečněných jednání.
Osoba, která školení provedla: Ing. Veronika Daňková (školení přítomných členů),
Mgr. Tereza Zahálková (představení výzvy)
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IV.

Závěry z projednávání žádostí:

Informace o žádosti
Pořadové číslo 1

1.

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017143

Žadatel

Meridiem o.p.s.

Název projektu

Alzheimer Praha III.

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

8 742 455,50

Body z věcného hodnocení

99,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
Upravit komentář indikátoru 6 26 00 - budou realizovány akreditované kurzy, znění: Indikátor bude
sledován až v průběhu realizace.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

8 742 455,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
podmínkami

Informace o žádosti
Pořadové číslo

2.

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017121

Žadatel

Mikuláš 365, o.p.s.

Název projektu

MIKULÁŠ DĚTEM 2

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 945 125,78

Body z věcného hodnocení

97,50

Shrnutí projednání žádosti

1

Střet zájmů

ANO

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.
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Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
- Provést krácení v souladu s níže uvedenou tabulkou:
Položka

Popis položky

Krácení

1.1.4.3

Pronájem
místnosti pro
práci s CS

2 500,00

Zůstatek na
Odůvodnění
položce
57 500,00 Krácen celkový počet měsíců o 1 měsíc z důvodu
adekvátního zapojení a přímé práce s CS po dobu 23
měsíců (resp. CS není zapojena 1.měsíc realizace)

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 942 000,78

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
podmínkami

Informace o žádosti
Pořadové číslo

3.

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017117

Žadatel

A DOMA z. s.

Název projektu

Dva životy - Praha II

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 734 590,25

Body z věcného hodnocení

96,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 734 590,25

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
podmínkami
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

4.

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017169

Žadatel

Šance na vzdělání, z.ú.

Název projektu

Šance na restart 3

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 250 975,88

Body z věcného hodnocení

96,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 250 975,88

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

5.

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017152

Žadatel

RUBIKON Centrum, z.ú.

Název projektu

Společně na dluhy

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 658 095,43

Body z věcného hodnocení

95,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
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•

MI 6 00 00, 6 70 01, 6 70 10 a 8 05 00 je nutné revidovat a doplnit v souladu s dalšími
informacemi uvedenými v projektu.

•

U MI 8 05 00 je nutné uvést hodnotu "1" (žadatel uvádí hodnotu 0, ale výstupem KA7 je
informační materiál "Obecní dluhy a CS").

•

U MI 6 70 01 uvést hodnotu.

•

Hodnotu MI 6 70 10 a návazně i MI 6 00 00 je nutné uvést do souladu s popisem KA1.

•

Uvést jasně ve všech relevantních částech v popisu projektu, že do aktivit budou zapojeny
pouze osoby CS, které mají trvalý pobyt nebo se více než půl roku zdržují v programové
oblasti, tj. hl. město Praha

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 658 095,43

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
podmínkami

Informace o žádosti
Pořadové číslo

6.

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017170

Žadatel

MEDEXA z.s.

Název projektu

Restart domácích financí MEDEXA

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 935 000,00

Body z věcného hodnocení

94,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
Provést revizi indikátorů
- upravit popis hodnoty indikátorů 6 25 00, 6 26 00, 6 28 00, 6 70 01. Indikátory nejsou nerelevantní.
- u indikátorů 6 25 00, 6 26 00, 6 28 00 do popisu hodnoty uvést, že jejich plnění bude sledováno v
průběhu realizace projektu.
- upravit hodnotu indikátoru 6 70 01 dle definice indikátoru a kapacity podpořených služeb žadatele.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 935 000,00
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Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
podmínkami

Informace o žádosti
Pořadové číslo

7.

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017173

Žadatel

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.

Název projektu

CZEPA - Kvalitní a dostupné soc. poradenství a peer mentoring

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 022 351,25

Body z věcného hodnocení

94,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
Provést revizi indikátorů:
- upravit hodnotu indikátorů 6 25 00, 6 26 00, 6 28 00 na nulovou hodnotu a do popisu hodnoty uvést,
že indikátor bude sledován až v průběhu realizace
- upravit hodnotu indikátoru 6 73 10 a 6 73 15 na nulovou hodnotu a do popisu hodnoty uvést, že
indikátor je pro projekt nerelevantní.
- upravit hodnotu indikátoru 6 70 10 na hodnotu 80 dle odpovídajícího popisu hodnoty indikátoru, který
koresponduje i s popisem v ostatních částech projektu.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 022 351,25

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
podmínkami

Informace o žádosti
Pořadové číslo

8.

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017164

Žadatel

Kaleidoskop - centrum terapie a vzdělávání, z. ú.

Název projektu

DBT-A Dialekticko behaviorální terapie v péči o děti a mladistvé s
duševním onemocněním
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Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 762 745,00

Body z věcného hodnocení

93,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
•

Vzhledem k zaměření projektu doplnit CS Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním
vyloučením ohrožené, protože v projektu budou podpoření i rodiče dětí s duševním
onemocněním.

•

Provést krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:
Popis
položky

Položka

Krácení

Zůstatek
na položce

Odůvodnění

1.1.3.2.2.04 Židle

3 000,00

19 500,00

Rezerva pro nutnost výměny v počtu 2 ks
pro projekt není nezbytná/efektivní
(vzhledem k tomu, že budou další židle
nakoupeny nově).

1.1.3.2.2.07 Police

6 000,00

0,00

Vzhledem k využití (dotvoření prostor) se
nejedná o vybavení nezbytné pro realizaci
projektu, tento výdaj přesunout do NN.

5 200,00

8 000,00

Popisovatelná
1.1.3.2.2.13 magnetická
tabule

6 000,00

3 000,00

Drobné
vybavení
1.1.3.2.2.16
projektových
prostor

18 000,00

0,00

1.1.3.2.2.12

Archivační
skříň

Volba velikosti skříně není odůvodněná,
snížit prostředky na položku na 8 000 Kč.
V daných parametrech lze zajistit tabuli v
nižší cenové nabídce, tak aby byla
zajištěna efektivita vynaložených
prostředků.
Vzhledem k popisu položky se jedná o
vybavení spadající do NN (hygienické a
dezinfekční prostředky, dekorace, aj.)

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 714 995,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
podmínkami

Informace o žádosti
Pořadové číslo

9.

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017158

Žadatel

Magdaléna, o.p.s.
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Název projektu

Inovativní přístupy v léčbě osob s duální diagnózou jako prevence
sociálního propadu a ztráty bydlení

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 753 843,75

Body z věcného hodnocení

91,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
•

Upravit hodnotu indikátoru 6 70 10, a to z důvodu zapojení rodinných příslušníků v KA 2 a v
souvislosti s doplněním popisu do kategorie CS (osoby ohrožené domácím násilím a
závislostmi)

•

Vzhledem k zaměření projektu, konkrétně KA 2, doplnit popis CS Osoby ohrožené domácím
násilím a závislostmi o rodinné příslušníky, kterým se věnuje část KA 2.

•

Z textu KA3 odstranit formulaci, že součástí konference je "prezentace projektu a formulace
prohlášení pro média", jedná se činnost z nepřímých nákladů.

•

Provést krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis
položky

1.1.3.2.2.05

Vybavení pro
aktivizační
činnosti

Krácení

63 000,00

Zůstatek
na
položce
0,00

Odůvodnění
Nedostatečně odůvodněná položka. V
projektu není dostatečně popsáno, jakým
způsobem bude s CS aktivizační činnost
realizována a jak budou pomůcky využity
pro práci s CS v realizaci projektu.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 675 093,75

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
podmínkami

Informace o žádosti
Pořadové číslo

10.

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017192

Žadatel

Kappa Beta Institut, z.s.

Název projektu

Mediační centrum

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 366 727,50

Body z věcného hodnocení

91,88
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Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
•

Vložit do žádosti popis klíčových aktivit. Jejich sled bude logicky seřazen.

•

Provést revizi indikátoru 8 05 00. V popisu indikátoru 8 05 00 blíže specifikovat Příručku.

•

Do realizačního týmu v KA6 "Monitoring a evaluace (hodnocení efektivity procesů)" zapojit
i evaluátorku. V rámci této KA dojde k vytvoření závěrečné evaluační zprávy, která je jedním
z výstupů projektu a je žádoucí, aby se na jejím vytvoření podílela i sama evaluátorka.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 366 727,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
podmínkami

Informace o žádosti
Pořadové číslo

11.

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017157

Žadatel

VOLONTÉ CZECH, o.p.s.

Název projektu

VOL Pomoc předluženým

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 937 625,00

Body z věcného hodnocení

91,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
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VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
•

Vzhledem k zaměření projektu doplnit CS Osoby sociálně vyloučené/sociálním vyloučením
ohrožené a CS Sociální pracovníci. V souvislosti s přidáním CS Sociální pracovníci bude
nutné upravit popis CS Poskytovatelé a zadavatelé SSL

•

Provést krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:
Krácení

Zůstatek
na položce

Položka

Popis položky

1.1.4.3

Ověření počtu a výše
exekucí

40 000,00

0,00

1.1.6.5.1

Ověření počtu a výše
exekucí

-40 000,00

40 000,00

Odůvodnění
Položku je nutné vzhledem k
jejímu obsahu přesunout do
kapitoly 1.1.6 Přímá podpora
cílové skupiny.
Vzhledem k popisu položky je
nutné vytvořit pro tento výdaj
novou položku v kapitole 1.1.6
Přímá podpora cílové skupiny,
a to v podkapitole 1.1.6.5 Jiné.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 937 625,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
podmínkami

Informace o žádosti
Pořadové číslo

12.

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017114

Žadatel

Buď klíčem obecně prospěšná společnost

Název projektu

Krok za krokem oddlužením - Praha II

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 188 685,00

Body z věcného hodnocení

90,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
•

Provést revizi indikátorů. Upravit hodnotu indikátoru 7 63 10 na nulovou hodnotu. Indikátor
bude sledován až v průběhu realizace.

•

Sladit v žádosti o podporu úvazky stanovené v rozpočtu pozic realizačního týmu "průvodce
oddlužením“ (1,75) a "finanční kouč“ (0,65) s textem KA 1 a KA 2 (zajistit soulad).
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Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 188 685,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
podmínkami

Informace o žádosti
Pořadové číslo

13.

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017147

Žadatel

Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.

Název projektu

Pokrok – posílení kvality rodičovských kompetencí

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 971 630,00

Body z věcného hodnocení

90,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
Provést revizi indikátorů. Upravit komentář indikátoru 6 26 00 - budou realizovány akreditované
kurzy, znění: Indikátor bude sledován až v průběhu realizace.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 971 630,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
podmínkami

Informace o žádosti
Pořadové číslo

14.

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017193

Žadatel

Farní charita Praha 1 - Nové Město

Název projektu

Kamino Centrum

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

9 069 337,50

Body z věcného hodnocení

88,13
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Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
•

V žádosti seřadit klíčové aktivity v logickém sledu.

•

Do projektu doplnit formálně nevyjádřenou CS Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb,
služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování včetně popisu,
protože v projektu bude vytvořena metodika inovativního způsobu práce s cílovou skupinou
osoby bez přístřeší a osoby ohrožené bezdomovectvím, která je určena pro využití touto
cílovou skupinou.

•

Provést krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

1.1.3.2.3.1

Popis položky

Materiál pro
společné aktivity

Krácení

Zůstatek na
položce

130 000,00

120 000,00

Odůvodnění
Navrženo částečné krácení
o prokazatelně nepřímé náklady:
50 000,- na desky a folie pro vedení
portfolií klientů, 5 000,- na kancelář.
materiál pro KA3 a 75 000,- na
suroviny k vaření na KA3.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

8 906 837,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
podmínkami

Informace o žádosti
Pořadové číslo

15.

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017153

Žadatel

South East Asia - liaison, z.s.

Název projektu

Komunitní centrum interkulturní mediace mezi školou, rodiči a
dětmi

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 831 750,00

Body z věcného hodnocení

86,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE
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Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:

•

Provést krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

1.1.3.2.1.1

Popis položky

Kancelářský
balík

1.1.3.2.2.1 Notebook

Krácení

Zůstatek na
položce

2 840,00

9 160,00

12 070,00

38 930,00

Odůvodnění
Požadovaný počet neodpovídá součtu
úvazků všech členů realizačního týmu.
Velikost úvazků vychází na 2,293, z toho
1,9 HPP + 0,393 DPP (HPP: 0,5
koordinátor + 0,3 odborný garant + 0,5
interkulturní pracovník + 2 x 0,3
interkulturní mediátor; DPP: supervizor
460 hodin, tj. 0,12 úvazku + asistent
doučování 580 hodin, tj. 0,15 úvazku +
interní tlumočník 470 hodin, tj. 0,12
úvazku). Z toho důvodu kráceno 3 ks na
max 2,29 ks.
Požadovaný počet neodpovídá součtu
úvazků všech členů realizačního týmu.
Velikost úvazků vychází na 2,293, z toho
1,9 HPP + 0,393 DPP (HPP: 0,5
koordinátor + 0,3 odborný garant + 0,5
interkulturní pracovník + 2 x 0,3
interkulturní mediátor; DPP: supervizor
460 hodin, tj. 0,12 úvazku + asistent
doučování 580 hodin, tj. 0,15 úvazku +
interní tlumočník 470 hodin, tj. 0,12
úvazku). Z toho důvodu kráceno 3 ks na
max 2,29 ks.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 813 112,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
podmínkami

Informace o žádosti
Pořadové číslo

16.

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017167

Žadatel

Cochem.cz, z.s.

Název projektu

Standardizace edukace rodičů v rozvodu v poradně CSS Praha

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 102 220,00

Body z věcného hodnocení

86,88
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Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

ANO

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
Provést revizi indikátorů:
- upravit popis hodnoty indikátoru 8 05 00, tak, aby neobsahoval podmínku zveřejnění pouze
zkrácených verzí metodiky sociální práce a závěrečné evaluační zprávy. Zveřejnění zkrácené verze
dokumentů je možné pouze vzhledem k obsahu citlivých údajů.
- upravit popis hodnoty indikátorů 6 25 00, 6 26 00, 6 28 00 - do popisu hodnoty uvést, že jejich plnění
bude sledováno v průběhu realizace projektu.
Doplnit jako Místo realizace projektu místa výkonu stáží uvedených v KA 1 - Ústí nad Labem a Veselí
nad Moravou.
Doplnit CS Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené vzhledem k poskytnutí
podpory formou edukace rodičům v rámci KA 3 Pilotáž metodiky.

Položka

Popis položky

1.1.1.1.1

Multidisciplinární
specialistka žadatel

1.1.1.1.2

Specialistka na
edukaci a
sociální práci žadatel

Krácení
12,00

12,00

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

chybný výpočet poměrné částky
z tabulky obvyklých cen a mezd
537 876,00
k úvazku 0, 25. 22 412x4=89 648
(výpočet žadatele), dop. mzda je 89
646,- Kč dle metodiky (za úvazek 1,0)
chybný výpočet poměrné částky
z tabulky obvyklých cen a mezd
537 876,00
k úvazku 0, 25. 22 412x4=89 648
(výpočet žadatele), dop. mzda je 89
646,- Kč dle metodiky (za úvazek 1,0)

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 102 190,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
podmínkami

Informace o žádosti
Pořadové číslo

17.

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017180

Žadatel

Anima-terapie, z.ú.

Název projektu

Integrativní rodinná terapie - odborná publikace

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 015 858,75
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Body z věcného hodnocení

86,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

3

0

2

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
•

6 70 10 je chybně zvolen. Cílovou hodnotu stanovit na 0. Hodnota indikátoru je učena zástupci
CS, tj. zástupci organizací. Indikátor 6 70 10 je určen na podporu fyzickým osobám
v nepříznivé sociální či zdravotní situaci a zaměstnanci zapojených organizací tuto definici
nenaplňují.

•

Zvolit indikátor 6 00 00 a uvést cílovou hodnotu „0“, protože podpora CS nepřekročí 40h. Do
popisu indikátoru přenést popis z indikátoru 6 70 10, kam věcně patří.

•

Odstranit CS „Neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti SSL a sociální
integrace“ – s touto CS není v projektu pracováno. Je zastoupena institucí, která bude
zahrnuta do CS Poskytovatelé a zadavatelé SSL služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na
podporu sociálního začleňování (školy a školská zařízení dle zákona č. 561/2004Sb. A dle
zákona č. 109/2002 Sb.)

•

Upravit/odstranit CS „Pracovníci v sociálních službách“ a „Sociální pracovníci“ –V popisu CS
jsou uvedeny organizace, které neposkytují sociální služby a nezaměstnávají tedy pracovníky
v sociálních službách/ sociální pracovníky. Jejich zástupci účastni na aktivitách nesplňují
definici této kategorie CS. Tyto organizace patří do CS „Poskytovatelé a zadavatelé SSL
služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování“.

•

Upravit popis CS „Poskytovatelé a zadavatelé SSL služeb pro rodiny a děti a dalších služeb
na podporu sociálního začleňování“ dle výše uvedených úprav kategorií CS.

•

Provést krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

1.1.3.2.2.1

Popis položky

Diktafon (4ks pro 8
týmů/8kapitol
odborné publikace;
využítí v KA1

Krácení

Zůstatek
na
položce

7 720,00

280,00

Odůvodnění
Nedostatečně zdůvodněná položka.
V projektu není poskytována rodinná
terapie, při které žadatel plánuje
nakoupené zařízení využít. Zařízení není
používáno při práci s CS. Kráceno na
počet úvazků členů RT - odborný
specialista, který dle popisu projektu
zařízení využije tj. 0,14 (2000*0,14=280,)

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 006 208,75

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
podmínkami
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

18.

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017113

Žadatel

ŠAFRÁN dětem o.p.s.

Název projektu

ŠAFRÁNOVÝ DOMEK

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 078 475,50

Body z věcného hodnocení

86,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
•

Vzhledem k zaměření projektu upravit popis CS Poskytovatelé a zadavatelé sociálních
služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování: doplnit
pracovníky žadatele, neboť i oni budou příjemci podpory (např. supervizí).

•

Vzhledem k zaměření aktivit projektu doplnit CS: "Sociální pracovníci". Doplnit popis této
cílové skupiny: Aktivitami projektu budou podpořeni sociální pracovníci, tj. pracovníci, na které
se vztahuje § 109 a 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

•

Upravit popis hodnoty indikátoru 6 00 00: doplnit "pracovníky žadatele".

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 078 475,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
podmínkami

Informace o žádosti
Pořadové číslo

19.

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017130

Žadatel

Centrum Anabell, z. ú.

Název projektu

Rozvoj a realizace fakultativní služby k Odbornému sociálnímu
poradenství v Anabell Praha

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

7 059 862,50

Body z věcného hodnocení

86,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE
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Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
•

Do indikátoru 8 05 00 Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických
dokumentů (vč. evaluačních) žadatel zahrnul pouze manažerské shrnutí evaluační zprávy.
Uvedené důvody nepovažujeme za dostatečné a s ohledem na povahu daného dokumentu
požadujeme zveřejnit evaluační zprávu v celém svém rozsahu.

•

Provést krácení/úpravu rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

1.1.1.3.4

Reálné
krácení

Zůstatek na
položce

128 400,00

0,00

Popis položky

Evaluátor vč. SZP

Odůvodnění
Krácena veškerá časová dotace
240 hodin z důvodu neadekvátního
popisu dané pozice RT. V rozpočtu
zůstává pozice evaluátora na
položce 1.1.1.3.3 s dotací 240
hodin.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

6 899 362,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
podmínkami

Informace o žádosti
Pořadové číslo

20.

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017195

Žadatel

Spiralis, z.s.

Název projektu

Pečujeme o svět kolem nás

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 748 200,00

Body z věcného hodnocení

86,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
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•

V žádosti seřadit klíčové aktivity v logickém sledu.

•

Provést revizi indikátorů:
Do žádosti doplnit indikátor 6 70 01. Doplnit jeho cílovou hodnotu a jeho popis v souladu
s definicí tohoto indikátoru.
Pečující osoby uvedené v indikátoru 6 00 00, jejichž podpora nepřekročí podporu 40 hod,
spadají do indikátoru 6 70 10. Z tohoto důvodu je nutné upravit cílovou hodnotu a popis
indikátoru 6 70 10.
Do popisu indikátoru 8 05 00 vložit název dokumentu.

•

Provést krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis položky

Reálné
krácení

Zůstatek
na
položce

1.1.1.3.1

Moderátor úvodních
workshopů, KA2

4 200,00

12 600,00

1.1.1.3.2

Moderátor workshopů
setkání s komunitou,
KA4

4 200,00

12 600,00

1.1.1.3.3

Peer mentor úvodního
workshopu, KA2

5 400,00

16 200,00

1.1.1.3.4

Peer mentor
svépomocných skupin, 16 200,00 48 600,00
KA2

1.1.1.3.5

Peer mentor, KA4

1.1.1.3.6

Moderátor
svépomocných
21 600,00 86 400,00
skupin/psychoterapeut,
KA2

1.1.1.3.7

Lektor/specialista
kompetencí pro
realizaci veřejně
prospěšných záměrů,
KA2, KA3, KA4

5 400,00

16 200,00

21 600,00 75 600,00

Odůvodnění
Krácení položky z důvodu krácení
počtu hodin přípravy na polovinu,
protože poměr hodin přímé práce s CS
a počtu hodin přípravy 1:1 je
nadhodnocený. Počet jednotek bude
snížen o 12 h na 36 h.
Krácení položky z důvodu krácení
počtu hodin přípravy na polovinu,
protože poměr hodin přímé práce s CS
a počtu hodin přípravy 1:1 je
nadhodnocený. Počet jednotek bude
snížen o 12 h na 36 h.
Krácení položky z důvodu krácení
počtu hodin přípravy na polovinu,
protože poměr hodin přímé práce s CS
a počtu hodin přípravy 1:1 je
nadhodnocený. Počet jednotek bude
snížen o 12 h na 36 h.
Krácení položky z důvodu krácení
počtu hodin přípravy na polovinu,
protože poměr hodin přímé práce s CS
a počtu hodin přípravy 1:1 je
nadhodnocený. Počet jednotek bude
snížen o 36 h na 108 h.
Krácení položky z důvodu krácení
počtu hodin přípravy na polovinu,
protože poměr hodin přímé práce s CS
a počtu hodin přípravy 1:1 je
nadhodnocený. Počet jednotek bude
snížen o 12 h na 36 h.
Krácení položky z důvodu krácení
počtu hodin přípravy na polovinu,
protože poměr hodin přímé práce s CS
a počtu hodin přípravy 1:1 je
nadhodnocený. Počet jednotek bude
snížen o 48 h na 192 h.
Krácení položky z důvodu krácení
počtu hodin přípravy na polovinu,
protože poměr hodin přímé práce s CS
a počtu hodin přípravy 1:1 je
nadhodnocený. Počet jednotek bude
snížen o 48 h na 168 h.
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Krácení položky z důvodu krácení
počtu hodin přípravy na polovinu,
Mentoring peer to peer
protože poměr hodin přímé práce s CS
1.1.1.3.10
21 600,00 64 800,00
mentora, KA2
a počtu hodin přípravy 1:1 je
nadhodnocený. Počet jednotek bude
snížen o 48 h na 144 h.
Lektor kompetencí pro
1.1.1.3.11 prezentaci a
komunikaci, KA3

1.1.1.3.12

Lektor kompetencí pro
advokacii, KA3

Konzultant pro
1.1.1.3.13 komunikaci a
advokační práci, KA3

Krácení položky z důvodu krácení
počtu hodin přípravy na polovinu,
protože poměr hodin přímé práce s CS
10 800,00 43 200,00
a počtu hodin přípravy 1:1 je
nadhodnocený. Počet jednotek bude
snížen o 24 h na 96 h.
Krácení položky z důvodu krácení
počtu hodin přípravy na polovinu,
protože poměr hodin přímé práce s CS
5 400,00 21 600,00
a počtu hodin přípravy 1:1 je
nadhodnocený. Počet jednotek bude
snížen o 12 h na 48 h.
Krácení položky z důvodu krácení
počtu hodin přípravy na polovinu,
129
388
protože poměr hodin přímé práce s CS
600,00
800,00
a počtu hodin přípravy 1:1 je
nadhodnocený. Počet jednotek bude
snížen o 288 h na 864 h.
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Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 440 700,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
podmínkami

Informace o žádosti
Pořadové číslo

21.

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017136

Žadatel

ERGO Aktiv, o.p.s.

Název projektu

Mapa, kompas a kormidlo

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 396 775,00

Body z věcného hodnocení

85,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
Provést revizi indikátorů: upravit hodnotu indikátoru 6 25 00 na nulovou hodnotu. Indikátor bude
sledován až v průběhu realizace.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 396 775,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
podmínkami

Informace o žádosti
Pořadové číslo

22.

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017137

Žadatel

Via Cordis, z.ú.

Název projektu

Naděje pro rodinu – Praha II

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 872 036,88

Body z věcného hodnocení

85,63
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Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
Provést revizi indikátorů:
Upravit hodnotu indikátoru 6 70 10 – žadatel zaměňuje pojem osoba x rodina (rodina = min. dvě
osoby), proto je nutné revidovat hodnotu indikátoru a uvést jí pouze ve vztahu k jednotlivým osobám.
Upravit hodnotu indikátoru 6 73 10 na nulovou hodnotu. Indikátor bude sledován až v průběhu
realizace.
Jelikož žadatel nepopisuje zapojené dobrovolníky jako cílovou skupinu projektu (není jasné, zda
splňují definici CS), nelze jim poskytnout v rámci projektu podporu ve formě zaškolení, supervize,
atd. hrazenou z přímých nákladů. Tyto činnosti je z popisu KA nutné odstranit.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 872 036,88

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
podmínkami

Informace o žádosti
Pořadové číslo

23.

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017144

Žadatel

APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství, z.s.

Název projektu

Rozchodem rodina nekončí: Inovace služeb pro rozcházející se
rodiče

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

9 545 668,13

Body z věcného hodnocení

85,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
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VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
•

Do popisu indikátoru 6 00 00 Celkový počet účastníků požadujeme zahrnout také podporu RT
získanou v KA6, konkrétně se jedná o supervizi, vzdělávání a zahraniční stáž. V případě, že
žadatel počítá s překročením 40h podpory (v aktivitě není dostatečně popsáno), je potřeba
adekvátně navýšit také cílovou hodnotu indikátoru.

•

Cílovou hodnotu indikátoru 6 70 10 Využívání podpořených služeb požadujeme navýšit na 690
osob a započítat 595 osob podpořených telefonickým a webovým poradenstvím. Žadatel
plánuje podpořit telefonickým a webovým poradenstvím 850 osob, do cílové hodnoty indikátoru
zahrnujeme 70 %.

•

Provést krácení/úpravu rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis položky

1.1.1.1.1

Koordinátorka pro
děti a matky
Aperio KA1 a 5

1.1.1.1.2

Koordinátorka pro
děti a otce LOM
KA1 a 5

1.1.1.1.3

Koordinátorka
individuální
podpory Aperio,
KA2 a 3

1.1.1.2.2

1.1.1.3.1

1.1.1.3.2

Hlavní lektorka
dětské skupiny
KA3 a 5 Aperio

Lektoři/rky
skupinového
programu KA1 a
KA5

Lektorka dětské
skupiny KA3

Reálné
krácení

137 676,00

137 676,00

137 676,00

24 120,00

72 000,00

18 000,00

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

512 788,50

Podle náplně práce odpovídá pozici
odborný pracovník dle tabulky OPZ.
Kráceno na maximální částku u této
pozice, tj. pro poloviční úvazek
24 418,50 Kč.

512 788,50

Podle náplně práce odpovídá pozici
odborný pracovník dle tabulky OPZ.
Kráceno na maximální částku u této
pozice, tj. pro poloviční úvazek
24 418,50 Kč.

512 788,50

Podle náplně práce odpovídá pozici
odborný pracovník dle tabulky OPZ.
Kráceno na maximální částku u této
pozice, tj. pro poloviční úvazek
24 418,50 Kč.

171 520,00

Z důvodu nadhodnocené přípravy
lektorky (na hodinu výuky hodina
přípravy) položku krátíme
o 24 120 Kč. Příprava lektorky
krácena na polovinu, počet jednotek
bude tedy 256 a jednotková cena
zůstává stejná.

331 000,00

Z důvodu nadhodnocené přípravy
lektorů (na hodinu výuky hodina
přípravy) položka krácena
o 72 000 Kč. Příprava lektorů
krácena na polovinu, počet jednotek
bude tedy 662 a jednotková cena
zůstává stejná.

54 000,00

Z důvodu nadhodnocené přípravy
lektorky (na hodinu výuky hodina
přípravy) položka krácena
o 18 000 Kč. Příprava lektorky
krácena na polovinu, počet jednotek
bude tedy 108 a jednotková cena
zůstává stejná.

Strana: 22 z 53

1.1.4.13

Komiksy,
animace a
příběhy pro CS
KA4

1.1.4.14

E-learningový
program KA4

40 000,00

40 000,00

Cena jednotky krácena na polovinu,
tj. na 40 000 Kč. Tvorbu těchto
materiálů má v popisu činnosti
specialistka pro informování CS.

5 000,00

Cena jednotky krácena na 5 000 Kč,
jedná se o aktualizaci již žadatelem
vytvořeného e-learningu, což mají
v popisu činnosti odborní garanti.

15 000,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

8 817 983,13

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
podmínkami

Informace o žádosti
Pořadové číslo

24.

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017151

Žadatel

SANANIM z. ú.

Název projektu

Multidisciplinární nízkoprahové rehabilitační služby pro osoby
závislé bez domova nebo bezdomovectvím ohrožené

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

85,00

Body z věcného hodnocení

9 999 750,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
•

Upravit (navýšit) hodnotu indikátoru 6 00 00, pokud je to relevantní, a to v souvislosti s
požadavkem doplnit do projektu samostatnou CS Poskytovatelé a zadavatelé sociálních
služeb: promítnout zapojení této CS do hodnoty indikátoru.

•

Upravit hodnotu 6 28 00, 6 73 10 na nulovou hodnotu. Indikátor bude sledován až v průběhu
realizace.

•

Vzhledem k zaměření projektu doplnit CS: Poskytovatelé sociálních služeb (tvorba metodik,
podpora zaměstnanců), Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování
a Osoby ohrožené předlužeností. Tímto doplněním vznikne lepší provazba mezi CS a
zaměřením projektových KA.

•

Upravit (navýšit) hodnotu a popis indikátoru 6 70 10 o CS rodinných příslušníků a osob
blízkých žijících ve společné domácnosti, kterým je věnována podpora v rámci KA Mobilní
rodinný tým.
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Provést krácení rozpočtu:
Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek
na položce

Odůvodnění

1.1.6.5.3

Svačina pro
klienty v rámci
pracovní
rehabilitace

28 800,00

0,00

Žadatel nedostatečně odůvodňuje
zařazení položky pod přímé náklady.
Občerstvení pro CS je NN. Výdaj je
nutné zařadit do nepřímých nákladů.

1.1.6.5.4

Půjčovné
vybavení na
socioterapii

15 000,00

0,00

Žadatel nedostatečně odůvodňuje
zařazení položky pod přímé náklady.
Výdaj je nutné zařadit do nepřímých
nákladů.

1.1.6.5.5

Vstupy na kult.
A sport. Akce
pro klienty a
nezbytný
odborný
doprovod

0,00

Žadatel nedostatečně odůvodňuje
zařazení položky pod přímé náklady.
Výdaj je nutné zařadit do nepřímých
nákladů.

1.1.6.5.7

Předplacené
mobilní karty pro
klienty v rámci
konzultace
pracovního
uplatnění

1.1.3.2.2.2 Mobilní telefon

22 500,00

6 000,00

0,00

10 000,00

0,00

1.1.6.1.1

DPP v rámci
kriz. prac. místa

280 800,00

0,00

1.1.6.5.6

Nájem prostor
pro socioterapii
(tělocvična aj.)

30 000,00

0,00

1.1.4.4

Nájem prostor
pro socioterapii
(tělocvična aj.)

0,00

30 000,00

Žadatel nedostatečně odůvodňuje
zařazení položky pod přímé náklady.
Výdaj je nutné zařadit do nepřímých
nákladů.
Nákup mobilních telefonů není v
žádosti náležitě zdůvodněn, proto
krácení celé položky.
Aktivita zaměstnávání (náklady DPP)
spadá vzhledem k popisu pracovní
činnosti do nepřímých nákladů, položku
je proto nutné přesunout do nepřímých
nákladů. V návaznosti na přesun
položky do NN relevantně upravit znění
KA Pracovní rehabilitace a sociální
stabilizace.
Položku 1.1.6.5.6 Nájem prostor pro
socioterapii je nutné přesunout pod
kapitolu 1.1.4 Nákup služeb.
Položku 1.1.6.5.6 Nájem prostor pro
socioterapii je nutné přesunout pod
kapitolu 1.1.4 Nákup služeb.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

9 545 875,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
podmínkami
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

25.

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017199

Žadatel

Centrum podpory podnikání Praha, o.p.s.

Název projektu

Dluhová poradna CPPP

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

7 853 750,00

Body z věcného hodnocení

85,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
•
•

Doplnit CS: Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších
služeb na podporu sociálního začleňování
Provést krácení/úpravu rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis položky

Tiskárna multifunkční
1.1.3.2.2.2 zařízení pro
intenzivní
využití

Reálné
krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

7 300,00

Nedoložená potřebnost multifunkčního
zařízení pro intenzivní použití, podle
popisu
je
dostatečné
zařízení
pro standardní využití.

11 700,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

7 839 125,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
podmínkami

Informace o žádosti
Pořadové číslo

26.

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017191

Žadatel

Fokus Praha, z.ú.

Název projektu

Dostuduj - služba podporovaného vzdělávání

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

8 229 665,75

Body z věcného hodnocení

84,38

Shrnutí projednání žádosti
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Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

5

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
•

Provést revizi indikátorů:
Do indikátoru 6 70 10 doplnit popis včetně cílové hodnoty, a to v souladu s KA projektu.
Do popisu doplnit osoby z CS Osoby se zdravotním postižením, Sociální pracovníci
a Pracovníci v sociálních službách, u nichž není plánováno překročení hranice podpory
40 hodin, a pedagogičtí pracovníci, kteří získají podporu v rámci KA5.
Navýšit hodnotu indikátoru 8 05 00 na hodnotu 2. Do indikátoru bude zahrnuta i Metodika
podporovaného vzdělávání.

•

Upravit popis CS Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti
a dalších služeb na podporu sociálního začleňování. Do popisu budou zahrnuty i školy
a školská zařízení dle zákona č. 561/2004 Sb. a dle zákona č. 109/2002 Sb., které mají být
také podpořeny prostřednictvím KA5 (formou seminářů pro pedagogy) a KA7 (informováním
o službě podporovaného vzdělávání).

•

Do popisu KA5 "Přímá práce s žáky a studenty a jejich podpůrnou sítí" doplnit četnost
jednotlivých činností, jejich délku a počet účastníků. Specifikována je pouze četnost a rozsah
podpůrných skupin studentů.

•

Provést krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis položky

1.1.3.2.2.09 kuchyňská linka

1.1.3.2.2.14 varná konvice

1.1.3.2.2.15

mikrovlnná
trouba

Vybavení
kuchyňkynádobí
1.1.3.2.3.1 (sklenice, hrnky,
konvice na
vodu, na čaj,
příbory, talíře)

Krácení

Zůstatek
na položce

Odůvodnění

0,00

Navrženo krácení položky v plné výši
vzhledem ke skutečnosti, že u daného
zařízení
není
vazba
na
CS,
provázanost s KA a jejich výstupy
a položka není nezbytná pro realizaci
projektu.

0,00

Navrženo krácení položky v plné výši
vzhledem ke skutečnosti, že u daného
zařízení
není
vazba
na
CS,
provázanost s KA a jejich výstupy
a položka není nezbytná pro realizaci
projektu.

3 500,00

0,00

Navrženo krácení položky v plné výši
vzhledem ke skutečnosti, že u daného
zařízení
není
vazba
na
CS,
provázanost s KA a jejich výstupy
a položka není nezbytná pro realizaci
projektu.

5 500,00

0,00

36 000,00

700,00

Vymezení položky. Položka patří do
nepřímých nákladů.

Strana: 26 z 53

Toner do
1.1.3.2.3.2 tiskárny pro
práci s CS

3 600,00

0,00

Vymezení položky. Položka patří do
nepřímých nákladů.

Kancelářské
potřeby pro
práci s CS
1.1.3.2.3.3 (papíry, fixy,
euroobaly,
šanony, nůžky,
lepítka, psací
potřeby, sešity)

4 500,00

0,00

Vymezení položky. Položka patří do
nepřímých nákladů.

Flipchartové
1.1.3.2.3.4 papíry-bloky do
studovny

1 950,00

0,00

Vymezení položky. Položka patří do
nepřímých nákladů.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

8 159 978,25

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
podmínkami

Informace o žádosti
Pořadové číslo

27.

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017184

Žadatel

Městská část Praha 7

Název projektu

Implementace case managementu do sociálního poradenství na
Praze 7

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

7 551 010,00

Body z věcného hodnocení

82,50

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
•

Provedení revize cílové hodnoty a popisu hodnoty indikátoru 6 70 10. Z hodnoty indikátoru
bude vyjmuta podpora pracovníků škol a pracovníků MČ P7 zapojených do KA4 Metodická
podpora, protože nesplňují definici indikátoru, a cílová hodnota bude snížena o hodnotu 30.
Do popisu indikátoru 6 70 10 budou zahrnuty osoby z CS Osoby sociálně vyloučené a osoby
sociálním vyloučením ohrožené a to rodiče, děti a mladí lidé (mladiství), kteří získají podporu
v rámci KA3 Sociální poradenství pro prevenci sociálního vyloučení a obnovení narušených
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funkcí rodiny. Cílová hodnota indikátoru 6 70 10 bude relevantně o tyto osoby navýšena.
Minimální výše cílové hodnoty indikátoru 6 70 10 po revizi činí 30.
•

Provedení revize popisu indikátoru 6 25 00, popis hodnoty bude upraven/zredukován na
relevantní znění: Cílovou hodnotu indikátoru nelze v době podávání žádosti stanovit, ukazatele
pro jeho stanovení budou u účastníků projektu monitorovány a indikátor bude v průběžných
zprávách i v závěrečné zprávě vykazován.

•

V souladu s výzvou je nutné, aby pozice Case managera byla obsazena sociálním
pracovníkem a úvazek této pozice byl vytvořen nad rámec současných úvazků sociálních
pracovníků MČ Prahy 7.

•

V rámci KA2 Realizace sociální poradny bude v části Přehled nákladů za účelem sladění s
rozpočtem projektu upravena pozice psycholog/žka na znění: Psycholog/žka (DPP, 500 Kč x
500 hodin v rámci celé realizace, celkem 250 000 Kč).

Provést krácení rozpočtu:
Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek
na položce

Odůvodnění

Pozici case managera by měl zastávat
sociální pracovník (viz podmínka VK),
měsíční mzda proto musí odpovídat
sazbě pro sociální pracovníka podle
614 940,00 dokumentu Obvyklé mzdy/platy v OPZ,
tj. maximálně 51 245 Kč na 1,0 FTE
včetně zákonných odvodů. Při úvazku
0,5 činí měsíční jednotková sazba 25
622,50 Kč. Krácení položky o celkem
28 260 Kč.

Case manager
(0,5)

28 260,00

1.1.1.1.4

Lokální
koordinátor
(0,75)

Rozsah úvazku 0,75 neodpovídá
rozsahu aktivit a výstupů, na který se
pracovník podle popisu práce podílí, a
zmapované spolupracující subjekty má
žadatel již z předchozích aktivit. Z
pracovní
činnosti
Lokálního
281 400,00 562 800,00 koordinátora bude vyjmuta činnost
koordinace aktivit v oblasti vzdělávací,
protože koordinace v oblasti vzdělávací
je NN. Krácení úvazku na 0,5 úvazku při
jednotkové sazbě položky 23 450 Kč,
tedy krácení položky o celkem 281 400
Kč.

1.1.1.2.1

Náklady
v
položce
1.1.1.2.1
neodpovídají popisu v KA5, kde je
uvedena hodinová sazba ve výši 350
Kč a zapojení 40 hodin měsíčně po
celou dobu realizace. Popis v KA5
Evaluátor/ka (40
114 240,00 336 000,00 odpovídá celkové částce 336 000 Kč
hod./měsíc)
(350 x 40 x 24), nikoliv částce 450 240
Kč. Krácení položky o 114 240 Kč.
Cena jednotky po krácení činí: 14 000
Kč, počet jednotek 24; (350 kč/hod. x 40
hod./měsíc =14 000 Kč; 14 000 Kč x 24
= 336 000 Kč).

1.1.1.1.1
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1.1.1.3.3

Právník/čka

25 000,00

1.1.3.2.2

Neodpisovaný
hmotný majetek

51 000,00

1.1.3.2.2.1 Notebook

1.1.1.2.3

0,00

Sociální
pedagog/žka (80
hod./měsíc)

0,00

V popisu KA2 v přehledu nákladů je
uvedena relevantní hodinová sazba
450 Kč a požadované celkové náklady
ve výši 225 000 Kč. V rozpočtu je u
položky 1.1.1.3.3 uvedena hodinová
225 000,00 sazba 500 Kč, která překračuje
maximální sazbu na DPP právníka
podle dokumentu Obvyklé mzdy/platy.
Krácení položky o 25 000 Kč. Cena
jednotky po krácení činí: 450 Kč/hod.,
počet jednotek 500 (450 Kč/hod. x 500
= 225 000 Kč).
Formální
úprava
položky.
0,00
Zařízení/vybavení NTB je nesprávně
zařazeno v nadřazené položce.
Nově vytvořená položka. Formální
51 000,00 úprava chybně zařazeného vybavení.
Cena jednotky činí 17 000 Kč, počet
jednotek 3.
Z popisu náplně práce pozice Sociální
pedagog/žka
bude
z
činnosti
individuální práce s rodiči, pedagogy,
kurátory a různými dobrovolnými
742 896,00 pracovníky vyjmuta individuální práce s
různými dobrovolnými pracovníky,
protože dobrovolníci nejsou CS
projektu. Vypuštění činnosti bez
dopadu na počet jednotek/výši úvazku,
bez krácení položky.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

6 989 885,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
podmínkami

Informace o žádosti
Pořadové číslo

28.

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017120

Žadatel

Cesta integrace, o.p.s.

Název projektu

Cesta z dluhů v Praze

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 259 695,00

Body z věcného hodnocení

81,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4
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Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
•

Doplnit CS: Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, neboť budou též podpořeni
zaměstnanci žadatele.

•

Odstranit CS: Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, neboť
aktivity projektu jsou zejména zaměřené na CS Osoby ohrožené předlužeností, která byla
zvolena v souladu s výzvou.

•

Provést revizi indikátorů: Upravit hodnotu indikátoru 67 001 Kapacita podpořených služeb.
Hodnota bude navýšena na 2, neboť se jedná o podporu 2 míst.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 259 695,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
podmínkami

Informace o žádosti
Pořadové číslo

29.

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017118

Žadatel

Alfa Human Service, z.s.

Název projektu

Terapeutická podpora rodin pečujících o děti se zdravotním
postižením a další osoby

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

6 140 050,00

Body z věcného hodnocení

80,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
Provést revizi indikátorů. Upravit hodnotu indikátorů:
•

6 70 10, podle poskytnutých informací v projektu bude hodnota 100 osob, neboť tito účastníci
obdrží podporu méně než 40 hodin,

•

8 05 00, snížit hodnotu na 1 dokument, neboť bude vypracována 1 evaluační zpráva.
Videohovory a podcasty se do tohoto MI nezapočítávají.
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Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

6 140 050,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

30.

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017179

Žadatel

Elipsa vztahu, z.s.

Název projektu

Centrum řešení rodinných sporů

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 885 310,00

Body z věcného hodnocení

80,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
•

Doplnit CS poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších
služeb na podporu sociálního začleňování s ohledem na realizaci workshopu v KA3. Doplnit
také o popis zapojených organizací.

•

Revidovat hodnotu indikátoru 6 70 01 a 6 70 10 a 6 00 00. Cílovou hodnotu těchto indikátorů
je třeba přepočíst na počet osob a hodnotu indikátoru je nutné navýšit. Hodnota je chybně
uvedena v počtu rodin.

•

Provést krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis položky

Krácení

1.1.4.1

Odměna pro
účastníky z rodin Sdílení zkušeností

15 000,00

1.1.1.3

Odměna pro
účastníky z rodin Sdílení zkušeností

-14 400,00

Zůstatek
na
položce

Odůvodnění

Položka chybně zařazena. Náklady
budou přesunuty do kapitoly osobní
náklady
Nově vytvořená položka. Náklady
přesunty z kapitoly nákup služeb,
položka krácena z důvodu
nejasného počtu hodin. Cena
14 400,00 jednotky (odměna za1 h účasti) je
stanovena na pozici odborný
pracovník/asistent tj. 288 Kč, počet
jednotek 50 (předpoklad trvání
setkání 5h *10 osob)
0,00
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Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 884 560,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

31.

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017181

Žadatel

HoSt - Home-Start Česká republika, z.ú.

Název projektu

Kvalita a kontinuita terénních programů pro ohrožené rodiny v
Praze

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 936 412,50

Body z věcného hodnocení

80,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
•

Upravit hodnotu indikátoru 8 05 00 na cílovou hodnotu 1. Popis doplnit o evaluační zprávu,
která vznikne v KA4.

•

Upravit hodnotu a popis indikátoru 6 70 01. Indikátor je v projektu relevantní s ohledem na
realizaci KA1 a KA2, kdy dochází k přímé práci s CS.

•

Upravit popis indikátoru 62 500, 6 26 00, 6 28 00, 6 73 10, 6 73 15 - odstranit z popisu
"nerelevantní" a uvést "bude sledován v průběhu realizace". Hodnotu ponechat na nule.

•

Upravit popis CS "Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a
dalších služeb na podporu sociálního začleňování" a doplnit popis o organizace zapojené do
KA4 (realizace workshopu).

•

Provést krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis položky

1.1.6.5.6

Vzdělávací
videospot o
dobrovolnictví a
terénní práci s CS

Krácení

250 000,00

Zůstatek
na
položce
0,00

Odůvodnění
V předložené žádosti žadatel
nezdůvodňuje, jak dospěl k uvedené
částce, zmínka o zahrnutí informace,
že se jedná o střih apod.
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1.1.3.2.3.1

1.1.6.5.1

1.1.6.5.2

1.1.6.5.3

1.1.6.5.4

1.1.6.5.5

1.1.4.1

1.1.4.2

1.1.4.3

1.1.4.4

Odborná literatura
a pomůcky pro
práci pracovníků a
dobrovolníků s
CS
Nájem prostor pro
přímou práci s
klienty a
dobrovolníky,
prostory pro
realizaci školení
Školení pro
zvýšení kvalifikace
zaměstnanců
(3x16hod pro celý
tým)
Odborná facilitace
- nastavování a
vyhodnocování
dopadu terénních
služeb
Týmová supervize
pracovníků a
dobrovolníků
Pronájem prostor
a vybavení pro
prezentaci závěrů
projektu veřejnosti
Nájem prostor pro
přímou práci s
klienty a
dobrovolníky,
prostoroy pro
realizaci školení
Školení pro
zvýšení kvalifikace
zaměstnanců
(3x16hod pro celý
tým)
Odborná facilitace
- nastavování a
vyhodnocování
dopadu terénních
služeb
Týmová supervize
pracovníků a
dobrovolníků

20 000,00

neupřesňuje potřebnost celkové
částky. Současně se jedná o
položku, která nenavazuje na
identifikovaný problém, není jasná
její potřebnost. Položka zcela
krácena, zůstatek na položce 0,- Kč.
Žadatel nespecifikuje, jak dospěl k
počtu jednotek a jednotkové ceny.
Položka je nadhodnocená. Krácen
na jednu polovinu počet ks. Krácení
20 000,00 o 20 000,-, zůstatek na položce 20
000,- Kč. Jedná se o kvalifikovaný
odhad potřebnosti, v žádosti nejsou
jasné informace, na základě, kterých
je možné navrhnout krácení.

264 000,00

0,00

Chybně zařazená položka

90 000,00

0,00

Chybně zařazená položka

64 000,00

0,00

Chybně zařazená položka

48 000,00

0,00

Chybně zařazená položka

10 000,00

0,00

Chybně zařazená položka

-264 000,00

264
000,00

Nově vytvořená položka, do které
jsou přesunuty náklady z chybně
zařazené položky z kap. 1.1.6

-90 000,00

90 000,00

Nově vytvořená položka, do které
jsou přesunuty náklady z chybně
zařazené položky z kap. 1.1.6

-64 000,00

64 000,00

Nově vytvořená položka, do které
jsou přesunuty náklady z chybně
zařazené položky z kap. 1.1.6

-48 000,00

48 000,00

Nově vytvořená položka, do které
jsou přesunuty náklady z chybně
zařazené položky z kap. 1.1.6
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1.1.4.5

Nájem prostor pro
přímou práci s
klienty a
dobrovolníky,
prostoroy pro
realizaci školení

-10 000,00

10 000,00

Nově vytvořená položka, do které
jsou přesunuty náklady z chybně
zařazené položky z kap. 1.1.6

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 598 912,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

32.

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017119

Žadatel

Dejme si šanci, z.s.

Název projektu

Pečující osoby, jak na to II.

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

78,75

Body z věcného hodnocení

1 027 492,50

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
•

Provést formální úpravu rozpočtu dle níže uvedené tabulky:

Položka Popis položky Krácení
Odborný
1.1.1.3.4 pracovník,
pečovatel

0,-

Zůstatek na
položce

28 800,00

Odůvodnění
Z hlediska formální správnosti rozpočtu
zařazení těchto nákladů do kapitoly 6 Přímá
podpora, konkrétně do položky 1.1.6.3
Příspěvek na péči

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 027 492,50
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Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

33.

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017141

Žadatel

EUROPEAN INITIATORY INSTITUTE, z.s.

Název projektu

P-I-P SAMUEL IV.

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

9 846 844,00

Body z věcného hodnocení

78,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

3

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
Provést revizi indikátorů.
Upravit popis indikátoru 6 00 00 činnost z KA1 nelze započítat jako podporu, jedná se totiž o nábor
účastníků, tuto část vyjmout z komentáře, výši Cílové hodnoty to nemění.
Upravit popis indikátoru 6 70 10 činnost z KA1 nelze započítat jako podporu, jedná se totiž o nábor
účastníků, tuto část vyjmout z komentáře, výši Cílové hodnoty to nemění.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

9 846 844,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

34.

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017202

Žadatel

Husitské centrum, o.p.s.

Název projektu

OK poradna

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

8 984 050,00

Body z věcného hodnocení

78,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE
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Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

4
Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
•
•
•

Doplnit CS: Pracovníci v sociálních službách, Sociální pracovníci, Bezdomovci a osoby žijící
v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování a Osoby ohrožené předlužeností.
Provést revizi indikátorů:
- Upravit hodnotu indikátoru 6 00 00 na hodnotu 55, kde se promítne vzdělávání a supervize
pracovníků.
Provést krácení/úpravu rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis položky

1.1.1.1.6

Metodik a
evaluátor (0,5
úvazek)

1.1.6.3.1

Příspěvek na
péči o dítě

Reálné
krácení

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

240 000,00

360 000,00

Krácení úvazku 0,5 na 0,3, která
odpovídá míře zapojení do realizace
projektu.

260 000,00

Krácení počtu jednotek na polovinu z
důvodu efektivity nastavení rozpočtu,
protože zdůvodnění položky není zcela
jasné.

260 000,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

8 359 050,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

35.

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017111

Žadatel

Romská zaměstnanecká agentura v ČR

Název projektu

Akcelerátor snížení romské zadluženosti a předluženosti na území
hl. města Prahy

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

6 927 750,00

Body z věcného hodnocení

77,50

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

0
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Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
•

Rozšířit místo realizace na všechny kraje ČR, dle žádosti o podporu bude realizátor jednat se
zaměstnavateli a usilovat o zaměstnání CS v celé ČR. Realizátor projektu bude mít povinnost
sledovat vazbu cílové skupiny na programovou oblast, která má mít z realizace projektu
prospěch, tj. území hl. m. Prahy.

•

Provést revizi indikátorů: Upravit popis indikátoru 6 25 00, 6 26 00, 6 28 00 na: "Indikátor bude
sledován v průběhu realizace".

•

Z popisu klíčové aktivity 3) Poradenství a nalezení zaměstnání CS vyjmout větu: "Pobídkou
pro zaměstnavatele bude finanční příspěvek na zapracování po dobu až 3 měsíců." vzhledem
úplnému krácení položky Příspěvek na zapracování.

•

Provést krácení/úpravu rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis
položky

1.1.4.1

Právní služby
advokáta

1.1.4.3

Poradenství
GDPR

Reálné
krácení

Zůstatek na
položce

363 000,00

363 000,00

38 000,00

0,00

1.1.6.4.1

Příspěvek na
zapracování

456 000,00

0,00

1.1.6.5.2

Zakoupení
základního
pracovního
vybavení

90 000,00

0,00

1.1.6.1.1

Komunikační
pracovník –
osoba z CS

768 000,00

0,00

1.1.1.1.3

Komunikační
pracovník

-768 000,00

768 000,00

Odůvodnění
Navrženo
krácení
na
polovinu,
nadhodnocená položka: žadatel nereálně
odhaduje, že všech 200 klientů bude
potřebovat služby advokáta, v projektu
jsou dva odborní dluhoví poradci
v akreditované poradně, kteří část
zakázek vyřeší sami.
Nepřímý náklad.
Tato položka má působit motivačně pro
zaměstnavatele,
aby
zaměstnali
účastníka projektu. Pro naplnění cíle není
nezbytné: pro dlouhodobé zaměstnání,
které je třeba zajistit, není efektivní.
Není zdůvodněno, o jaké vybavení se
jedná, není uvedena jeho kalkulace
a důvod jeho pořízení. Pro naplnění cíle
projektu není nezbytné.
Nejedná se o krácení ale o přesun
prostředků v rámci stávajícího rozpočtu do
kapitoly osobních nákladů z kapitoly přímá
podpora
CS.
Dle
žádosti
o podporu se jedná o člena realizačního
týmu na HPP, nepůjde o vyplácení
mzdových příspěvků.
Nejedná se o krácení ale o přesun
prostředků v rámci stávajícího rozpočtu,
vytvoření nové položky v kapitole osobní
náklady
a
přesun
prostředků
z kapitoly přímá podpora CS. Dle žádosti
o podporu se jedná o člena realizačního
týmu na HPP, nepůjde o vyplácení
mzdových příspěvků.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 744 000,00
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Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

36.

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017160

Žadatel

REMISVIT, z.ú.

Název projektu

OZP právoplatnými členy společnosti

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 690 400,00

Body z věcného hodnocení

77,50

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
Provést revizi indikátorů:
- upravit hodnotu indikátoru 8 05 00 na hodnotu 2, protože v rámci projektu vznikne kromě Závěrečné
evaluační zprávy také Příručka pro rodiče OZP.
- upravit popis hodnoty indikátoru 6 70 10, kde je uvedeno, že zbývajících 35 osob nepřekročí hranici
podpory 40 hodin. Dle výpočtu je zbývajících osob 30.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 690 400,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

37.

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017163

Žadatel

ESPEDIENTE, z.s

Název projektu

Zvyšování kvality sociální práce při poskytování poradenství
rodinám v (po)rozvodové situaci aneb proč v obtížných situacích
selháváme

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 153 697,50

Body z věcného hodnocení

77,50
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Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
Provést revizi indikátorů:
Upravit hodnotu indikátoru 6 00 00 na hodnotu 3. Z popisu KA vyplývá, že Metodik 2 bude podpořen
celkem 42h.
Revidovat hodnotu indikátoru 6 70 10: do tohoto indikátoru nelze započítat členy realizačního týmu.
Dle definice se do tohoto indikátoru započítává podpora fyzických osob v nepřiznivé sociální situaci
využívajících služby poskytované v rámci projektu. Zároveň je potřeba indikátor revidovat i ve vazbě
na KA3, kdy žadatel uvádí podporu rodin častěji obou rodičů, hodnota by tedy měla být alespoň 90.
Vzhledem k zaměření KA1 projektu doplnit CS Sociální pracovníci.
Provést krácení rozpočtu:
Položka

1.1.1.1.4

Popis položky

sociální
pracovník

Krácení

49 506,00

Zůstatek na
položce

940 614,00

Odůvodnění
Krácení počtu jednotek o jeden měsíc v
souladu s popisem nákladů v rámci KA.
Přímá podpora klientům bude realizována
18 měsíců, vzdělávání, které by měl soc.
pracovník absolvovat, trvá 72 hod., stačí
tedy zaměstnání v celkové délce 19
měsíců.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 091 815,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

38.

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017189

Žadatel

Adventor o. s.

Název projektu

Podpora osob na spektru Autismu a jejich rodin Komplexní Terapií
a podporou ke společenskému začlenění samostatnosti (PAKT)

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 998 425,00

Body z věcného hodnocení

76,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

ANO
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Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

4
Pro

Proti

Zdrželo se

3

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
•

Vyjmout ze žádosti KA 4) "Podpora začlenění klientů na pracovní trh". Jedná se o vytvoření 2
nácvikových pracovních míst pro osoby z CS, což není v souladu se zaměřením výzvy.

•

Provést krácení/úpravu rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka Popis položky

Koordinátor
1.1.1.1.1 cílových skupin
0,4

Krácení

57 888,00

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

231 552,00

Krácení úvazku z 0,5 na 0,4 při
zachování počtu jednotek (jak stanovil
sám žadatel) z důvodu vypuštění KA4
a její úprava z důvodu rozdělení položky
1.1.1.1.1 do 2 položek. Nově bude úv.
0,4 a cena jednotky 19 296,-, počet
jednotek 12 měsíců zůstane zachován.

Koordinátor
1.1.1.1.2 cílových skupin
0,8

115 776,00

463 104,00

Krácení úvazku z 1,0 na 0,8 při
zachování počtu jednotek (jak stanovil
sám žadatel) z důvodu vypuštění KA4
a navržení nové položky z důvodu
rozdělení položky 1.1.1.1.1 do 2
položek. Nově bude úv. 0,8 a cena
jednotky 38 592,-, počet jednotek 12
měsíců zůstane zachován.

Pracovní
1.1.1.1.2 asistent (KA4)

964 800,00

0,00

Důvodem krácení položky v plné výši je
vypuštění KA 4. Tato KA není v souladu
se zaměřením výzvy.

Nácviková
pracovní místa
1.1.6.1.1 (KA4)

707 520,00

0,00

Důvodem krácení položky v plné výši je
vypuštění KA 4. Tato KA není v souladu
se zaměřením výzvy.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 690 945,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

39.

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017127

Žadatel

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, z. s

Název projektu

Podpora peer pracovníků a zájemců o peer pozici v Praze
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Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 938 135,00

Body z věcného hodnocení

75,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
•

Z realizace klíčové aktivity "KA 5 Podpora CS - péče o sebe" vyjmout kurzy Mindfulness a Jóga
pro praxi. Tyto kurzy nejsou pro realizaci projektu nezbytné. V souvislosti s touto podmínkou
realizace upravit i text klíčové aktivity "KA 1 Řízení projektu", v němž jsou tyto kurzy taktéž
uvedeny.

•

V popisu hodnoty indikátoru 6 00 00 Celkový počet účastníků odstranit z výčtu aktivit, do nichž
se účastníci zapojí, vstupní a výstupní pohovor s průvodcem CS. Tyto pohovory nejsou
podporou CS a účast na nich nelze do indikátoru 6 00 00 započítat. Cílová hodnota indikátoru
se nemění.

•

U indikátoru 6 70 10 Využívání podpořených služeb stanovit cílovou hodnotu 25 osob
(bagatelní podporu by mělo získat 34 osob, cílovou hodnotu nastavujeme na 75%) a doplnit
popis hodnoty. Jedná se o bagatelně podpořené osoby z CS.

•

Provést krácení/úpravu rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

Popis
položky

Reálné
krácení

Zůstatek
na položce

Odůvodnění
Krácen počet hodin na 667 v souvislosti
s vyloučením kurzů Mindfulness a Jóga
z realizace KA 5. Výpočet krácení:
Mindfulness o 22,5 h (18 h výuka + 4,5 h
příprava), Jóga 37,5 h (30 h výuka + 7,5 h
příprava). Rozsah přípravy převzat
z dalších výpočtů žadatele.
Chybně zařazená položka, přesun do
kapitoly 1.1.3.2.2 Neodpisovaný hmotný
majetek.
Chybně zařazená položka, přesun do
kapitoly 1.1.3.2.2 Neodpisovaný hmotný
majetek.
Chybně zařazená položka, přesun do
kapitoly 1.1.3.2.2 Neodpisovaný hmotný
majetek.
Nová položka - přesun chybně zařazeného
majetku.
Nová položka - přesun chybně zařazeného
majetku.
Nová položka - přesun chybně zařazeného
majetku.

1.1.1.3.1

Peer lektoři

30 000,00

333 500,00

1.1.3.2.1.1

Notebook

30 600,00

0,00

1.1.3.2.1.2

Telefon

5 000,00

0,00

1.1.3.2.1.3

Zážitkové
karty

12 000,00

0,00

1.1.3.2.2.1

Notebook

-30 600,00

30 600,00

1.1.3.2.2.2

Telefon

-5 000,00

5 000,00

1.1.3.2.2.3

Zážitkové
karty

-12 000,00

12 000,00

1.1.4.04

Lektor
profesionál

11 250,00

Krácen počet hodin na 375h v souvislosti
s vyloučením kurzu Mindfulness z realizace
187 500,00
KA 5. Výpočet krácení: Mindfulness
o 22,5 h (18 h výuka + 4,5 h příprava).
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1.1.4.05

1.1.4.09

1.1.4.11

1.1.4.15

Pronájem
učebny pro
kurzy

Technická
správa
webové
platformy
Tvorba
stránek a
programování
Doména a
hosting
webové
platformy

24 000,00

258 000,00

V souvislosti s vyloučením kurzů
Mindfulness a Jóga z realizace KA 5,
krátíme pronájem učebny o 48 h. Tj. dle
předpokladu o 6 dní, v rozpočtu tedy bude
počet jednotek 64,5 (v rozpočtu je
pronájem uveden ve dnech, avšak počet
vyučovacích hodin za den žadatel
neupřesnil).

72 000,00

0,00

Eliminace položky, jedná se o NN.

25 000,00

25 000,00

Kráceno na polovinu, programování je NN.

1 340,00

0,00

Eliminace položky, jedná se o NN.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 733 647,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

40.

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017128

Žadatel

Centrum LOCIKA, z.ú.

Název projektu

Psychosociální podpora dětí a rodin ohrožených domácím násilím

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 647 080,00

Body z věcného hodnocení

75,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
•

Kategorii CS Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi změnit na CS Osoby sociálně
vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, popis zůstane beze změny. Žadatelem
zvolená kategorie CS je pro výzvu 139 zúžena pouze na osoby ohrožené závislostmi.

•

Stanovit cílovou hodnotu indikátoru 6 00 00 Celkový počet účastníků ve výši 7 osob a doplnit
popis hodnoty. Bude zde započtena podpora RT poskytnutá v klíčové aktivitě KA4: Odborná
podpora přímého týmu. Žadatel počítá s podporou 8 členů RT (4x dětský terapeut, 3x SP pro
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rodiče, psycholog diagnostik), cílovou hodnotu stanovujeme nižší z důvodu možné fluktuace
členů RT.
•

Navýšit cílovou hodnotu indikátoru 8 05 00 Počet napsaných a zveřejněných analytických
a strategických dokumentů na 2 dokumenty a započítat také aktualizovanou metodiku práce
s cílovou skupinou (viz KA4).

•

Provést krácení/úpravu rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:
Reálné
krácení

Zůstatek na
položce

1.1.1.1.4

Ředitelka – úvazek
0,1 – odborné vedení
týmu

147 624,00

0,00

1.1.4.3

Evaluace

120 000,00

300 000,00

Položka

Popis položky

Odůvodnění
Žadatel nedostatečně jasně uvádí
potřebnost této pozice. Pozice není
součástí realizačního týmu, není
navázána na žádnou KA. Položka
eliminována.
Nadhodnocená položka vzhledem
k výstupům projektu, žadatel
požadovanou částku nevysvětlil,
nepodložil kalkulací. Kráceno na
300.000 Kč.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 312 550,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

41.

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017162

Žadatel

Centrum pro komunitní práci střední Čechy

Název projektu

Respekt v komunikaci

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 513 425,00

Body z věcného hodnocení

75,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
Provést krácení rozpočtu:
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Popis položky

1.1.1.3.2

odborný specialista člen obou
Multidisciplinárních
týmů

115 200,00

288 000,00

1.1.1.1.3

Odborný/á
pracovník/nice

82 536,00

307 464,00

1.1.1.1.2

metodik

295 200,00

492 000,00

699,00

6 291,00

1 700,00

15 300,00

1.1.3.2.2.2 mobilní telefon

500,00

4 500,00

Multifunkční tiskárna
1.1.3.2.2.3 pro standardní
využití

730,00

6 570,00

1.1.3.2.1.1 kancelářský balík
1.1.3.2.2.1 notebook

Krácení

Zůstatek na
položce

Položka

Odůvodnění
Uvedený počet členů multidisciplinárních
týmů není dostatečně odůvodněný a celkové
náklady spojení s MT jsou nadhodnocené
vzhledem k nastavení projektu. Krácení
počtu členů každého MT na 8 osob (což
nevylučuje střídavé zapojení většího počtu
odborníků).
Bez odůvodnění požadována vyšší podpora
než dle tabulky cen a mezd obvyklých. Dle
náplně práce kráceno na úroveň mzdy
pozice sociálního pracovníka.
Vzhledem ke spolupráci na výstupech s
odborným pracovníkem je úvazek 0,4
nadhodnocen. Kráceno do výše úvazku 0,25
s ohledem na překryv realizace klíčových
aktivit a působení této pozice v jednotlivých
KA.
Kráceno vzhledem k úvazku RT v pracovních
smlouvách
(0,4+
0,25
+
0,25)
na adekvátní počet jednotek - 0,9 ks
Kráceno vzhledem k úvazku RT v pracovních
smlouvách
(0,4+
0,25
+
0,25)
na adekvátní počet jednotek - 0,9 ks
Kráceno vzhledem k úvazku RT v pracovních
smlouvách
(0,4+
0,25
+
0,25)
na adekvátní počet jednotek - 0,9 ks
Kráceno vzhledem k úvazku RT v pracovních
smlouvách
(0,4+
0,25
+
0,25)
na adekvátní počet jednotek - 0,9 ks

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 892 718,75

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

42.

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017187

Žadatel

Česká unie neslyšících, z.ú.

Název projektu

UNINES

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 209 855,00

Body z věcného hodnocení

75,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

0
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Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
•

Do projektu bude včetně popisu doplněna formálně nevyjádřená CS Poskytovatelé a
zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního
začleňování, protože i této CS je určen výstup KA6 (Metodika a sborník shrnující komplexní
program ...).

•

Do projektu bude včetně popisu doplněna formálně nevyjádřená CS Osoby ohrožené
předlužeností, protože přímé práci s touto CS se věnuje KA4 Dluhová poradna pro CS
projektu. CS bude pro projektu doplněna v souladu s popisem KA4 Dluhová poradna pro CS
projektu.

•

Provedení revize vlivu projektu na horizontální princip Rovné příležitosti mužů a žen z důvodu
nesouladu popisu a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip a zvoleného vlivu.

Provést krácení rozpočtu:
Položka

1.1.3.2.1.1

Popis položky

Kancelářský
balík

1.1.3.2.2.2 Notebook

1.1.1.1.1

Kontaktní
pracovník pro
CS I (0,5 úv)

Krácení

8 388,00

20 400,00

Zůstatek
na položce

Odůvodnění

5 592,00

Krácení vybavení z důvodu, že
vybavení je určeno pozici Kontaktní
pracovník pro CS I (0,5 úv) a Kontaktní
pracovník pro CS II (0,5 úv) a pozice
jsou obě kráceny na výši úvazku 0,4
úvazku každá. Výše jednotky po
krácení činí 0,8.

13 600,00

Krácení vybavení z důvodu, že
vybavení je určeno pozici Kontaktní
pracovník pro CS I (0,5 úv) a Kontaktní
pracovník pro CS II (0,5 úv) a pozice
jsou obě kráceny na výši úvazku 0,4
úvazku každá. Výše jednotky po
krácení činí 0,8.

Krácení výše úvazku z 0,5 na 0,4 z
důvodu, že v popisu pracovní pozice
jsou zahrnuty i NN - administrativní
činnosti (např. sběr a evidence
prohlášení
organizací
o
konání
workshopů,
monitorovacích
listů,
odpovědnost za monitorování účasti na
workshopech a kurzech apod.),
organizační
činnosti
(pomoc
s
131 160,00 468 840,00 organizací
workshopů
a
kurzů
pracovních kompetencí) a účast na
administrativní části porad RT. Dále
krácení ceny jednotky na úroveň výše
mzdy Odborného pracovníka/asistenta
podle tabulky obvyklých mezd/platů, a
to vzhledem k požadavkům na náplň
práce této pozice. Cena jednotky po
krácení činí 19 535,00 Kč (*24 = 468
840,00 Kč).
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1.1.1.1.2

Kontaktní
pracovník pro
CS II (0,5 úv)

Krácení výše úvazku z 0,5 na 0,4 z
důvodu, že v popisu pracovní pozice
jsou zahrnuty i NN - administrativní
činnosti (např. sběr a evidence
prohlášení
organizací
o
konání
workshopů,
monitorovacích
listů,
odpovědnost za monitorování účasti na
workshopech a kurzech apod.),
organizační
činnosti
(pomoc
s
131 160,00 468 840,00
organizací
workshopů
a
kurzů
pracovních kompetencí) a účast na
administrativní části porad RT. Dále
krácení ceny jednotky na úroveň výše
mzdy Odborného pracovníka/asistenta
podle tabulky obvyklých mezd/platů, a
to vzhledem k požadavkům na náplň
práce této pozice. Cena jednotky po
krácení činí 19 535,00 Kč (*24 = 468
840,00 Kč).

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 845 970,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

43.

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017198

Žadatel

Poradna VIGVAM, z.ú.

Název projektu

Život poté

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

6 667 170,00

Body z věcného hodnocení

75,00

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
•
•

Doplnit CS: Pracovníci v sociálních službách a Sociální pracovníci.
Provést revizi indikátorů:
- Upravit hodnotu indikátoru 6 25 00, 6 26 00, 6 73 10 na nulovou hodnotu. Indikátor bude
sledován v průběhu realizace.
- Upravit hodnotu indikátoru 8 05 00 na 1, protože bude vytvořená Interní metodika
pro koordinaci a spolupráci interdisciplinárního týmu. Doplnit též komentář k indikátoru.
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•

Provést krácení/úpravu rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Položka

1.1.1.3.1

1.1.1.3.2

Popis položky Reálné krácení
Terapeut DPP
3 osoby 1260 h,
500 Kč/h = 630
000 Kč

Pracovník
osvěty

0,00

73 600,00

Zůstatek na
položce

Odůvodnění

630 00,00

Zkrácení názvu jednotky na Terapeut
DPP, 3 os. a dále prohození počtu
jednotek a jednotkové sazby, aby
položka odpovídala popisu v KA.
Výpočet: cena jednotky 5 osob x 17
394,- = 86 970,- a počet jednotek 24
měsíců.

146 400,00

Krácení celkového počtu hodin o 184
hodin, tj. o třetinu vzhledem k tomu,
že cca jednu třetinu činností této prac.
pozice jsou činnosti z kategorie
nepřímých nákladů.

1.1.4.4

Pilotní projekt
akreditovaného
vzdělávání 2
kurzy

302 000,00

0,00

Krácení v celkové výši, neboť výdaje
spojené s realizací akreditovaného
vzdělávání
spadají
do osobních nákladů (a tímto
způsobem jsou také rozepsány
v rámci KA). Tvůrcem a realizátorem
akred. vzdělávání je sám žadatel,
proto nelze výdaje za lektora
a garanta akreditace uvádět v nákupu
služeb.

1.1.1.3.3

Lektor 2 osoby

- 232 000,00

232 000,00

Nová položka. Přesun z položky
1.1.4.4. Výpočet 464 hodin x 500,-.

1.1.1.3.4

Garant
akreditace

- 20 000,00

20 000,00

Nová položka. Přesun z položky
1.1.4.4. Výpočet 40 hodin x 500,-.

1.1.1.3.5

Koordinátor
vzdělávání

- 50 000,00

50 000,00

Nová položka. Přesun z položky
1.1.4.4. Výpočet 100 hodin x 500,-.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

6 575 170,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
podmínkami.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

44.

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017203

Žadatel

Česká společnost AIDS pomoc, z.s.

Název projektu

Zvýšením kvality a dostupnosti služeb proti sociálnímu vyloučení
HIV pozitivních osob v Praze

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 648 850,00

Body z věcného hodnocení

73,75

Shrnutí projednání žádosti
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Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

4

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
•

Do popisu hodnoty indikátoru 6 00 00 Celkový počet účastníků doplnit ve stručnosti informace
o podpoře realizačního týmu poskytnuté v klíčové aktivitě KA4 - Rozvoj a zvyšování kvality
poskytovaných služeb osobám HIV+. V případě, že by se jednalo o nebagatelní podporu vyšší
než 40 h, navýšit také cílovou hodnotu indikátoru.

•

Doplnit cílovou skupinu Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti
a dalších služeb na podporu sociálního začleňování a zahrnout do ní pracovníky žadatele,
jimž bude poskytnuta podpora v klíčové aktivitě KA4 - Rozvoj a zvyšování kvality
poskytovaných služeb osobám HIV+, a také organizaci žadatele, pro níž budou v KA4
rozvíjeny a upravovány standardy.

•

Provést krácení/úpravu rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:
Reálné
krácení

Zůstatek
na
položce

Odůvodnění

Položka

Popis položky

1.1.1.1.3

KA 2 - Case
manager

1.1.1.1.4

KA 3 - Sociální
pracovník

1.1.1.1.5

KA 3 - Psycholog

17 000,00 323 000,00

Kráceno zapojení psychologa z 20 na
19 měsíců, a to dle popisu členů RT.

1.1.1.1.6

KA 3 - Právník

18 425,00 350 075,00

Kráceno zapojení právníka z 20 na 19
měsíců, a to dle popisu členů RT.

1.1.1.1.7

KA 3 - Zdravotník

12 000,00 228 000,00

Kráceno zapojení zdravotníka z 20 na
19 měsíců, a to dle popisu členů RT.

1.1.1.3.1

KA 3 - Psychiatr

5 500,00

104 500,00

Kráceno zapojení psychiatra z 200 na
190 hodin, a to dle popisu členů RT.

1.1.1.3.2

KA 3 - Adiktolog

5 500,00

104 500,00

1.1.1.3.3

Kráceno zapojení case managera z 21
na 19 měsíců, a to dle popisu členů
RT.
Kráceno zapojení sociálního
24 000,00 456 000,00 pracovníka z 20 na 19 měsíců, a to dle
popisu členů RT.
52 000,00 494 000,00

KA 3 – Odborný
82 500,00
konzultant/specialista

0,00

Kráceno zapojení adiktologa z 200 na
190 hodin, a to dle popisu členů RT.
Zapojení této pozice nemá oporu
v popisu klíčových aktivit ani
v realizačním týmu. Eliminujeme celou
položku.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 377 693,75

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
podmínkami.
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Informace o žádosti
Pořadové číslo

45.

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017168

Žadatel

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním
postižením

Název projektu

Ambasadoři pomáhají

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

10 000 000,00

Body z věcného hodnocení

72,50

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

ANO

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

4

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

3

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
Provést revizi indikátorů:
- u indikátorů 6 25 00, 6 26 00 do popisu hodnoty indikátoru uvést, že jejich plnění bude sledováno v
průběhu realizace projektu. Indikátory nejsou nerelevantní.
Vzhledem k zaměření projektu a popisu zaměření KA 9 doplnit CS Poskytovatelé a zadavatelé
sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování.
Vzhledem k zaměření projektu a popisu zaměření KA 7 doplnit CS Osoby ohrožené předlužeností.

Položka

Popis položky

Krácení

Zůstatek na
položce

1.1.3.2.1.1

Kancelářské balíčky
pro jednotlivé
Ambasadory a
Garanta NFOZP

1 746,88

26 203,12

4 250,00

63 750,00

350 000,00

200 000,00

Notebooky pro
1.1.3.2.2.1 Ambasadory a
Garanta NFOZP
1.1.4.3

Rozšíření portálu
Pracovní tržiště

Odůvodnění
Žadatel požaduje podporu čtyř kusů, přičemž
využívat ho budou zaměstnanci na 3,75
úvazku. Položka snížena podle počtu
úvazků, tj. na 3,75.
Žadatel požaduje podporu čtyř kusů, přičemž
využívat ho budou zaměstnanci na 3,75
úvazku. Položka snížena podle počtu
úvazků, tj. na 3,75.
Kráceno o 350 000,- Kč. Portál již žadatel
využívá, jedná se o jeho rozšíření.
Požadovaná částka není zdůvodněna.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

9 555 003,90

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Projekt byl VK doporučen k podpoře s výše uvedenými
podmínkami.
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V.
Č.

Přehled projektů doporučených k financování:
Registrační číslo

6.

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139
/0017143
CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139
/0017121
CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139
/0017117
CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139
/0017169
CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139
/0017152
CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139
/0017170

7.

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139
/0017173

8.

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139
/0017164

9.

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139
/0017158

1.
2.
3.
4.
5.

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139

Název projektu

Žadatel

Alzheimer Praha III.

Meridiem o.p.s.

8 742 455,50

MIKULÁŠ DĚTEM 2

Mikuláš 365, o.p.s.

4 942 000,78

Dva životy - Praha II

A DOMA z. s.

4 734 590,25

Šance na restart 3

Šance na vzdělání, z.ú.

4 250 975,88

Společně na dluhy

RUBIKON Centrum, z.ú.

5 658 095,43

MEDEXA z.s.

1 935 000,00

Restart domácích financí
MEDEXA
CZEPA - Kvalitní a dostupné
soc. poradenství a peer
mentoring
DBT-A Dialekticko behaviorální
terapie v péči o děti a mladistvé
s duševním onemocněním
Inovativní přístupy v léčbě osob
s duální diagnózou jako
prevence sociálního propadu a
ztráty bydlení

10. /0017192

Mediační centrum

11. /0017157

VOL Pomoc předluženým

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139
CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139

12. /0017114

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139

13. /0017147

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139

14. /0017193

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139

Max. celkové
způsobilé
výdaje
projektu v Kč

Krok za krokem oddlužením Praha II
Pokrok - posílení kvality
rodičovských kompetencí
Kamino Centrum
Komunitní centrum interkulturní
mediace mezi školou, rodiči a
dětmi
Standardizace edukace rodičů
v rozvodu v poradně CSS
Praha
Integrativní rodinná terapie odborná publikace

Česká asociace
paraplegiků - CZEPA,
z.s.
Kaleidoskop - centrum
terapie a vzdělávání, z.
ú.

5 022 351,25
4 714 995,00

Magdaléna, o.p.s.

4 675 093,75

Kappa Beta Institut, z.s.

3 366 727,50

VOLONTÉ CZECH,
o.p.s.
Buď klíčem obecně
prospěšná společnost
Centrum pro integraci
cizinců, o.p.s.
Farní charita Praha 1 Nové Město

3 937 625,00
3 188 685,00
5 971 630,00
8 906 837,50

South East Asia liaison, z.s.

4 813 112,50

Cochem.cz, z.s.

3 102 190,00

Anima-terapie, z.ú.

2 006 208,75

ŠAFRÁNOVÝ DOMEK

ŠAFRÁN dětem o.p.s.

5 078 475,50

Rozvoj a realizace fakultativní
služby k Odbornému
sociálnímu poradenství v
Anabell Praha

Centrum Anabell, z. ú.

6 899 362,50

20. /0017195

Pečujeme o svět kolem nás

Spiralis, z.s.

4 440 700,00

21. /0017136

Mapa, kompas a kormidlo

ERGO Aktiv, o.p.s.

4 396 775,00

22. /0017137

Naděje pro rodinu - Praha II

Via Cordis, z.ú.

3 872 036,88

15. /0017153

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139

16. /0017167

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139

17. /0017180

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139

18. /0017113

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139
19. /0017130
CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139
CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139
CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139
CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139

23. /0017144

Rozchodem rodina nekončí:
APERIO - Společnost
Inovace služeb pro rozcházející pro zdravé rodičovství,
se rodiče
z.s.

8 817 983,13
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CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139
24. /0017151
CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139

25. /0017199

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139

26. /0017191

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139

27. /0017184

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139

28. /0017120
VI.

Multidisciplinární nízkoprahové
rehabilitační služby pro osoby
závislé bez domova nebo
bezdomovectvím ohrožené
Dluhová poradna CPPP
Dostuduj - služba
podporovaného vzdělávání
Implementace case
managementu do sociálního
poradenství na Praze 7
Cesta z dluhů v Praze

SANANIM z. ú.

9 545 875,00

Centrum podpory
podnikání Praha, o.p.s.

7 839 125,00

Fokus Praha, z.ú.
Městská část Praha 7
Cesta integrace, o.p.s.

Přehled projektů zařazených do zásobníku projektů:

Č.

Registrační číslo

1.

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139
/0017118

2.

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139
/0017179

3.

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139
/0017181

4.

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139
/0017119

5.

Název projektu
Terapeutická podpora rodin
pečujících o děti se zdravotním
postižením a další osoby
Centrum řešení rodinných
sporů
Kvalita a kontinuita terénních
programů pro ohrožené rodiny
v Praze

Žadatel

8 159 978,25
6 989 885,00
1 259 695,00

Max. celkové
způsobilé
výdaje
projektu v Kč

Alfa Human Service, z.s.

6 140 050,00

Elipsa vztahu, z.s.

1 884 560,00

HoSt - Home-Start
Česká republika, z.ú.

5 598 912,50

Pečující osoby, jak na to II.

Dejme si šanci, z.s.

1 027 492,50

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139
/0017141

P-I-P SAMUEL IV.

9 846 844,00

6.

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139
/0017202

EUROPEAN
INITIATORY
INSTITUTE, z.s.

OK poradna

Husitské centrum, o.p.s.

8 359 050,00

7.

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139
/0017111

Romská zaměstnanecká
agentura v ČR

5 744 000,00

8.

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139
/0017160

REMISVIT, z.ú.

2 690 400,00

9.

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139
/0017163

ESPEDIENTE, z.s.

4 091 815,00

Adventor o. s.

2 690 945,00

Centrum pro rozvoj péče
o duševní zdraví, z. s.

4 733 647,50

Centrum LOCIKA, z.ú.

5 312 550,00

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139

10. /0017189

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139

11. /0017127

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139

12. /0017128

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139

Akcelerátor snížení romské
zadluženosti a předluženosti na
území hl. města Prahy
OZP právoplatnými členy
společnosti
Zvyšování kvality sociální práce
při poskytování poradenství
rodinám v (po)rozvodové
situaci aneb proč v obtížných
situacích selháváme
Podpora osob na spektru
Autismu a jejich rodin
Komplexní Terapií a podporou
ke společenskému začlenění
samostatnosti (PAKT)
Podpora peer pracovníků a
zájemců o peer pozici v Praze
Psychosociální podpora dětí a
rodin ohrožených domácím
násilím

Centrum pro komunitní
práci střední Čechy
Česká unie neslyšících,
z.ú.

13. /0017162

Respekt v komunikaci

14. /0017187

UNINES

15. /0017198

Život poté

Poradna VIGVAM, z.ú.

6 575 170,00

Zvýšením kvality a dostupnosti
služeb proti sociálnímu

Česká společnost AIDS
pomoc, z.s.

4 377 693,75

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139
CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139
CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139

16. /0017203

3 892 718,75
3 845 970,00
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vyloučení HIV pozitivních osob
v Praze
CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139
17. /0017168

Ambasadoři pomáhají

Nadační fond pro
podporu zaměstnávání
osob se zdravotním
postižením

VII.
Přehled projektů nedoporučených k financování
Č. Registrační číslo
Název projektu
CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139
/0017175
CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139
2. /0017194
CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139
3. /0017116
CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139
4. /0017161
CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139
5. /0017140
CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139
6. /0017129
CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139
7. /0017134
CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139
8. /0017178
CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139
9. /0017122
CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139
10. /0017138
CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139
11. /0017149

1.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139
/0017126
CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139
/0017142
CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139
/0017159
CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139
/0017146
CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139
/0017112
CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139
/0017124
CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139

18. /0017185

Edukace a podpora pracovníků pečujících o
uživatele v terminálním stádiu nemoci
InBáze, z. s. - Podpora cizinců v tíživé
sociální situaci na území hl. m. Prahy
Dluhové poradenství cizincům v Praze
Restart domácích financí
Naberte dech: podpora pro rodiče přetížené
péčí
Dveře otevřené rodině
Záchranná vesta pro Prahu
Doma v rodině správně i právně
Důstojně až do konce
Komplexní řešení seniorského abusu
Podpora neformálních pečovatelů II
Sociální klinika: terapie na podporu rodiny
PAS-Proaktiv - rozvoj podpůrných opatření
pro osoby s PAS, pečující osoby a personál
Centrum online služeb přepisu řeči pro osoby
se sluchovým handicapem
Podpora pracovníků terénní pečovatelské
služby PCP7 v oblasti paliativní péče
Celoživotní vzdělávání pracovníků v přímé
péči s klienty se sluchovým postižením
Zapojení peer-konzultantů při podpoře dětí a
rodičů v (po)rozvodové/(po)rozchodové
situaci

19. /0017133

Podpora v osamostatňování lidí s mentálním
postižením v rodině
Efektivní edukace rodičů v rozvodové situaci
a následná práce s rodinou

20. /0017154

Peer podpora lidí s duševním onemocněním

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139
CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139
CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139

21. /0017201

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139

22. /0017197

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139

23. /0017131

Archa pomoci Praha
R-Mosty - inovativní formy pomoci pro osoby
ohrožené vícenásobnými riziky
Detekce ohrožených dětí rizikovým chováním
ve školských zařízeních a zvyšování
odborných kompetencí vychovatelů

9 555 003,90

Žadatel
NEstárniBLBĚ, z.s.
InBáze, z. s.
Organizace pro pomoc
uprchlíkům, z.s.
OCCASIO o.p.s.
APERIO - Společnost pro
zdravé rodičovství, z.s.
Terapeutické centrum Modré
dveře, z.ú.
Regionální klub podnikatelek
a manažerek, z.s.
Letní dům, z.ú.
Cesta domů, z.ú.
Gerontologický institut, o.p.s.
Národní rada osob se
zdravotním postižením České
republiky, z.s.
Sociální klinika z.ú.
Národní ústav pro autismus,
z.ú.
ORBI PONTES z.s.
Pečovatelské centrum Praha
7
Tichý svět, o.p.s.
Jak Dál? z.s.
Společnost pro podporu lidí s
mentálním postižením v
České republice, z.s.
ESPEDIENTE, z.s.
Dobré místo, z.s.
Komunitní centrum Petrklíč,
z.s.
R - Mosty, z.s.
ESPEDIENTE, z.s.
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Důvodem nedoporučení k financování byla skutečnost, že tyto projekty nebyly vzhledem k dosaženému
bodovému zisku z věcného hodnocení projektů výběrovou komisí projednávány; na projednávání byly
zařazeny pouze projekty, které ve věcném hodnocení dosáhly vyššího bodového zisku.
VIII.

Přílohy:
 prezenční listiny

Soulad zápisu s průběhem a výsledky jednání potvrzuje:
Zástupce sekretariátu výběrové komise

Předseda / místopředseda výběrové
komise

Datum

Dle elektronického podpisu

Datum

Dle elektronického podpisu

Jméno

Lenka

Jméno

Veronika

Příjmení

Švajgrová

Příjmení

Daňková

Podpis

Mgr. Lenka
Švajgrová

Digitálně podepsal
Mgr. Lenka Švajgrová
Datum: 2021.05.12
11:30:30 +02'00'

Podpis

Digitálně podepsal

Ing. Veronika Ing. Veronika Daňková
Datum: 2021.05.12
Daňková
11:33:36 +02'00'
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