ZÁPIS
z jednání výběrové komise pro výzvu Operačního programu Zaměstnanost
I.

Identifikace výběrové komise:

Číslo výzvy

03_16_062

Vyhlašovatel

MPSV

Název investiční priority

Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud
jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění
pracovního a soukromého života a podpora stejné
odměny za stejnou práci

Alokace na výzvu v Kč

39 000 000 Kč

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

3 995 012,50

Alokace na výzvu po zohlednění rezervy v Kč

35 004 987,50

II.

Přehled uskutečněných jednání:

Počet jednacích dnů

1

Počet členů výběrové komise

7

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly
Datum jednání

24.8.2016

Čas jednání (od – do)

9.00 – 17.30 hod.

Místo jednání

MPSV ČR Kartouzská 4, 150 00 Praha 5

Předsedající jednání

Adéla Purschová Šeredová

Seznam účastníků

Viz prezenční listina v příloze zápisu

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: Ilona Johnová Koukalová
Individuální školení pro členy a náhradníky členů výběrové komise, kteří nebyli přítomni
v době zahájení 1. jednání výběrové komise, neproběhlo.
Seznam školených osob:
Adéla Purschová Šeredová

Ilona Johnová Koukalová
Lenka Grünbergová
Jana Majerová
Lucie Viktorinová
Ivana Čurdová
Kateřina Žáková

IV.

Závěry z projednávání žádostí:

Informace o žádosti
Pořadové číslo

1

1

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062/0003090

Žadatel

Zdravotnické zařízení městské části Praha 4

Název projektu

Posilování pozice ohrožených žen ve věku 55-64 let na trhu práce v
Praze

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 527 855,00

Body z věcného hodnocení

96,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
2.065.400,00
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1

Výběrová komise upravuje monitorovací indikátory následovně: snížení
monitorovacího indikátoru 60000 Celkový počet účastníků a 60002 ženy
na 30. Do cílové hodnoty obou indikátorů žadatel započítal i osoby
podpořené tzv. bagatelní podporou (max. 40 hod.). Tento výpočet je
.

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

chybný.
Výběrová komise souhlasí s nastavením klíčových aktivit.
Výběrová komise požaduje úpravu horizontálního principu rovné
příležitosti a nediskriminace na pozitivní vliv.
Výběrová komise požaduje úpravu horizontálního principu rovné
příležitosti žen a mužů na cílený vliv. Charakter projektu odpovídá
požadovanému zaměření obou horizontálních principů.
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.1.1.1 metodik vzdělávání: kráceno o 262 104 Kč, na částku 524 208
Kč. Dle popisu aktivit má metodik vzdělávání uvedeny aktivity, které
nelze hradit z přímých nákladů. Snížení úvazku na 0,5 je efektivní a
hospodárné i vzhledem k počtu plánovaných účastníků.
1.1.1.1.2 pracovní poradce: krácení zapojení na 18 měsíců, kráceno o
79 060 Kč na 355 770 Kč, a to z důvodu efektivity zapojení pracovního
poradce do projektu.
1.1.1.3.1 lektor teorie specialista: snížení hodinové sazby dle tabulky
obvyklých mezd pro lektory – limit 206,-/hod., kráceno o 28 800 Kč na
41 200 Kč. Dle popisu pozice se nejedná o lektora specialistu v souladu s
přehledem obvyklých mezd daných pravidly OPZ.
Na projekt se nevztahuje veřejná podpora.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

2

2

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062/0003251

Žadatel

Attavena, o.p.s.

Název projektu

Pro změnu pro sebe

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 985 125,00

Body z věcného hodnocení

95

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

6
Pro

Proti

6

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr

2

.

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

Zdrželo se

Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
5 565 500,00
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise souhlasí s nastavením monitorovacích indikátorů.
Výběrová komise souhlasí s nastavením klíčových aktivit.
Horizontální principy jsou v souladu s výzvou.
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.3.2.1.1 mobilní učebna SW: krácení celé položky, a to z důvodu
nadbytečnosti, efektivnosti a hospodárnosti, žadatel uvádí, že již má
mobilní učebnu akreditovánu. Krácení o částku 31200,- Kč na 0,- Kč.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.3.2.2.1 mobilní učebna HW: krácení celé položky, a to z důvodu
nadbytečnosti, efektivnosti a hospodárnosti, žadatel uvádí, že již má
mobilní učebnu akreditovánu. Krácení o částku 200900,- Kč na 0,- Kč.
1.1.1.1.1 mentor: kráceno o 252 hodin, část pracovní náplně spadá do
NN, cestovné spadá do NN, kráceno o 68 040 Kč na částku 760 320 Kč.
1.1.1.1.2 lektor: cesta spadá do NN (kráceno o 38 hodin), kráceno o
10 260 Kč na částku 1 337 040 Kč.
1.1.1.2.1 lektor specialista: cesta spadá do NN (kráceno o 46 hodin),
kráceno o 25 300 Kč na částku 665 500 Kč
Realizace projektu bude povolena jen za podmínky, pokud stejné cílové
skupině nebude poskytnuta shodná podpora ve výzvě 03_16_62 (č.
žádosti doporučené k financování CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062/0003251)
a ve výzvě 03_15_040 (č. podpořeného projektu
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002334), tj. aby nedocházelo ke dvojímu
financování. Bude kontrolováno při kontrole na místě.
Na projekt se nevztahuje veřejná podpora.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

3

3

3

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062/0003243

Žadatel

RUBIKON Centrum, z.s.

Název projektu

Dejme šanci ženám se záznamem

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 378 365,70

Body z věcného hodnocení

94,38

.

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře bez stanovení dalších podmínek.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
5 378 365,70
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise souhlasí s nastavením monitorovacích indikátorů.
Výběrová komise souhlasí s nastavením klíčových aktivit.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Horizontální principy jsou v souladu s výzvou.
Výběrová komise souhlasí s nastavením realizačního týmu.
Výběrová komise souhlasí s nastavením rozpočtu.
1.1.6.1.1 Mzdové příspěvky budou v režimu veřejné podpory. Veřejná
podpora bude uplatněna v souladu s právními předpisy ČR.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

4

4

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062/0003398

Žadatel

GLE o.p.s.

Název projektu

Po dětech do práce

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 852 852,50

Body z věcného hodnocení

94,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

4

.

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
2 852 852,50
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise upravuje monitorovací indikátory následovně:
Zařazení indikátoru 6.26.00 do monitorovacích indikátorů s hodnotou 15
osob. Žadatel v rámci KA4 Zvýšení kvalifikace počítá s výstupem této KA
ve výši 20 žen, které absolvují rekvalifikační nebo kvalifikační kurz.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise souhlasí s nastavením klíčových aktivit.
Výběrová komise požaduje zaškrtnutí check boxu „projekt zaměřen na
udržitelnou zaměstnanost a udržitelný postup žen v zaměstnání“.
Výběrová komise souhlasí s nastavením realizačního týmu.
Výběrová komise souhlasí s nastavením rozpočtu.
Na projekt se nevztahuje veřejná podpora.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

5

5

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062/0003311

Žadatel

Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú.

Název projektu

Dejme maminkám šanci

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 963 392,50

Body z věcného hodnocení

93,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

5

.

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

6
Pro

Proti

5

Zdrželo se
1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
3 765 390,00
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise upravuje monitorovací indikátory následovně:
Indikátor 6.25.00 snížen na hodnotu 0, nejedná se o indikátor se
závazkem, příjemce je ovšem povinen ho sledovat v průběhu realizace
projektu.
Výběrová komise souhlasí s nastavením klíčových aktivit.
Horizontální principy jsou v souladu s výzvou.
Výběrová komise souhlasí s nastavením realizačního týmu.
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.3.2.1.1 SW, kráceno o 2 420,00 Kč na 4 840,00 Kč z důvodu
nehospodárného výdaje
1.1.3.2.2.1 Notebook, kráceno o 13 310,00 Kč na 26 620,00 Kč z důvodu
nehospodárného výdaje vzhledem k velikosti skupiny.
1.1.4.6 Zprostředkování zaměstnání – výběrová komise požaduje
převedení položky na jednotky se stanovením jednotkové ceny na 5 000
Kč a počet jednotek 40, a to z důvodu efektivity a hospodárnosti.
Položka se krátí o 142 672 Kč na 200 000 Kč
1.1.4.5 Profesní akreditované rekvalifikační kurzy – výběrová komise
požaduje rozpoložkovat na počty jednotek a cenu jednotek, a to
důvodu přehlednosti rozpočtu a z důvodu zjednodušení administrace.
Kapitola 1.1.6. – výběrová komise požaduje rozpoložkovat na počty
jednotek a cenu jednotek, a to důvodu přehlednosti rozpočtu a
z důvodu zjednodušení administrace. Jedná se o tyto položky:
1.1.6.1 Mzdové příspěvky
1.1.6.2 Cestovné a ubytování
1.1.6.3 Příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby
1.1.6.4 Příspěvek na zapracování
1.1.6.5 Jiné

1.1.6.1 Mzdové příspěvky budou v režimu veřejné podpory. Veřejná
podpora bude uplatněna v souladu s právními předpisy ČR

Informace o žádosti
Pořadové číslo

6

6

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062/0003472

Žadatel

Good-Will, z.s.

Název projektu

Kompetence pro harmonizaci práce a rodiny

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 424 500,00

Body z věcného hodnocení

93,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 370 500,00
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise souhlasí s nastavením monitorovacích indikátorů.
Výběrová komise souhlasí s nastavením klíčových aktivit.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Horizontální principy jsou v souladu s výzvou.
Výběrová komise souhlasí s nastavením realizačního týmu.
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.1.3.01 Lektor - specialista KA 1, krácení o 9 600 na 16 000 Kč
1.1.1.3.03 Lektor - specialista KA 2, krácení o 9 600 na 16 000 Kč
1.1.1.3.08 Lektor - specialista KA 3, krácení 9 600 o na 16 000 Kč
1.1.1.3.09 Lektor - specialista KA 6, krácení o 14 400 na 24 000 Kč

6

.

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

z důvodu nadhodnoceného počtu hodin pro přípravu na workshop
Na projekt se nevztahuje veřejná podpora.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

7

7

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062/0003196

Žadatel

Česká asociace kariérového poradenství, z.s.

Název projektu

Kariéra pro ženy

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 275 506,25

Body z věcného hodnocení

92,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

5
Pro

Proti

Zdrželo se

5

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 253 081,25
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise upravuje monitorovací indikátory následovně:
Snížit hodnotu indikátoru 80500 „Počet napsaných strategických
dokumentů“ z 12 na 1.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Žadatel sepíše a zveřejní závěrečnou evaluační zprávu, která bude
vycházet ze všech dílčích zpráv zpracovaných v průběhu realizace
projektu a bude zaměřena na naplnění cílů projektu.
Výběrová komise souhlasí s nastavením klíčových aktivit.
Horizontální principy jsou v souladu s výzvou.
Výběrová komise souhlasí s nastavením realizačního týmu.
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.4.5 Reklamní bannery na FB, krácení o 15 000 Kč na 0 Kč z důvodu,
že výdaj spadá do NN (publicita)

7

.

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

1.1.4.6 reklama na FB, krácení o 2940 Kč na 0 Kč z důvodu, že výdaj
spadá do NN
Na projekt se nevztahuje veřejná podpora.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

8

8

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062/0003388

Žadatel

InBáze, z.s.

Název projektu

NOVÝ ZAČÁTEK - Zlepšení postavení žen - migrantek na trhu práce

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 930 506,25

Body z věcného hodnocení

90

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
4 911 506,25
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise upravuje monitorovací indikátory následovně:

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Stanovení dalšího indikátoru 6. 26. 00 s hodnotou 30 účastníků z důvodu
realizace klíčové aktivity 4 (realizace rekvalifikačních kurzů).
Výběrová komise souhlasí s nastavením klíčových aktivit.
Horizontální principy jsou v souladu s výzvou.
Výběrová komise souhlasí s nastavením realizačního týmu.
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:

8

.

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

1.1.1.2.1 Evaluátor, z důvodu nerespektování obvyklých mezd a cen
krácení jednotkové ceny za hodinu o 76 Kč na 326 Kč, tzn. krácení celé
položky o 15 200 Kč na 65 200 Kč
1.1.3.2.2.5 MS Office, přesunutí chybně zadané položky v rozpočtu
položky do nové položky 1.1.3.2.1 01 Neodpisovaný nehmotný majetek.
1.1.6.1.1 Mzdové příspěvky budou v režimu veřejné podpory. Veřejná
podpora bude uplatněna v souladu s právními předpisy ČR.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

9

9

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062/0003264

Žadatel

Městská část Praha 10

Název projektu

Komplexní rekvalifikace s Desítkou - úspěšný restart kariéry

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 077 995,00

Body z věcného hodnocení

86,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
4 169 895,00 Kč
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise souhlasí s nastavením monitorovacích indikátorů.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise souhlasí s nastavením klíčových aktivit.
Horizontální principy jsou v souladu s výzvou.
Výběrová komise souhlasí s nastavením realizačního týmu.
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:

9

.

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

1.1.1.1.1 Odborný asistent, krácení na 0,5 úvazku a jednotkové sazby,
která překračuje obvyklé mzdy dle OPZ krácení položky o 453 600 Kč na
453 600 Kč, a to z důvodu, že pozice se náplní práce překrývá s pozicí
koordinátora
1.1.1.2.2 tři chůvy do dětské herny, krácení o 176 880 na 707 520 Kč
z důvodu neúměrného nákladu vzhledem ke KA a počtu osob z CS krácení úvazků na 80hod./měsíc (17,6 jednotek *40 200=707 520; 884
400-707 520=176 880)
1.1.4.1 Analýza trhu práce, krácení o 96 000 Kč na 0 Kč z důvodu
nadbytečnosti, částečná analýza byla již dodána k žádosti o dotaci a ze
žádosti nevyplývá rozsah a kvalita analýzy
Na projekt se nevztahuje veřejná podpora.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

10

10

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062/0003316

Žadatel

Smysl života, z.s.

Název projektu

Podpora zaměstnanosti žen v Praze

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 994 670

Body z věcného hodnocení

86,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 878 107,00
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise souhlasí s nastavením monitorovacích indikátorů.
Výběrová komise souhlasí s nastavením klíčových aktivit.

10
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Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

Horizontální principy jsou v souladu s výzvou.
Výběrová komise souhlasí s nastavením realizačního týmu.
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.3.2.1.1 MS Office Standard 2013 OLP (otevřená licence) pro
neziskový sektor, snížení počtu jednotek na 0,52, krácení o 6 001,60 Kč
na 1258, 40 Kč z důvodu, že pořízení notebooku není přiřazeno k žádné
z KA, tj. je možné pořídit jen tolik techniky pro realizační tým, který
odpovídá výši úvazku
1.1.3.2.2.1 Notebook s OEM operačním systémem, snížení počtu
jednotek na 0,52, tzn. krácení o 33 008, 80 na 6 921,20 Kč 461 z důvodu,
že pořízení notebooku není přiřazeno k žádné z KA, tj. je možné pořídit
jen tolik techniky pro realizační tým, který odpovídá výši úvazku.
1.1.4.5 Kurzy profesního vzdělávání – výběrová komise požaduje
rozpoložkovat na počty jednotek a cenu jednotek, a to důvodu
přehlednosti rozpočtu a z důvodu zjednodušení administrace.
1.1.4.6 Zprostředkování zaměstnání výběrová komise požaduje
převedení položky na jednotky a jednotkové ceny se
stanovením jednotkové ceny na 5 000 Kč a počet jednotek 24, a to
z důvodu efektivity a hospodárnosti. Položka se krátí o 54 240 Kč na
120 000 Kč
Kapitola 1.1.6. – výběrová komise požaduje rozpoložkování na počty
jednotek a cenu jednotek, jedná se o tyto položky:
1.1.6.1 Mzdové příspěvky
1.1.6.2 Cestovné a ubytování
1.1.6.3 Příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby
1.1.6.4 Příspěvek na zapracování
1.1.6.5 Jiné
1.1.6.1 Mzdové příspěvky budou v režimu veřejné podpory. Veřejná
podpora bude uplatněna v souladu s právními předpisy ČR

Informace o žádosti
Pořadové číslo

11

11

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062/0003231

Žadatel

Ámosky, z.s.

Název projektu

Balancuji a držím krok

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 485 697,5

11
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Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

Body z věcného hodnocení

86,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt nedoporučený k financování

Maximální celkové způsobilé výdaje
884 247,50
projektu v Kč
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.3.2.2.1 Notebook pro CS KA 01 – 03, snížen počet jednotek na 5 ks,
krácení o 106 480,00 na 66 550 Kč, z důvodu nehospodárnosti vůči
velikosti CS a rozvržení KA.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.3.2.1.1 Kancelářský balík pro CS - KA 01- 03, kráceno o 19 360,00 Kč
na 12 100,00 Kč vzhledem ke krácení položky 1.1.3.2.2.1
1.1.1.2.1 Mentor a osobní kouč, krácení o 355 320,00 Kč na 98 280,00
Kč, z důvodu, že kouč je zapojen pouze na KA 2 ve výši 234 hodin
Na základě uvedeného krácení došlo ke snížení celkových způsobilých
výdajů pod limit daný výzvou č. 03_16_062 (minimální výše CZV
v žádosti = 1 mil. Kč). Limity dané výzvou jsou pro žádost závazné i po
jednání výběrové komise. Z tohoto důvodu výběrová komise
nedoporučuje projekt k financování.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

12

12

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062/0003063

Žadatel

Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s.

Název projektu

Podpora pro ženy-migrantky s malými dětmi na trhu práce v hl..Praze

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 239 325

Body z věcného hodnocení

86,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

12
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Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé výdaje
3 564 325,00
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise upravuje monitorovací indikátory následovně:
Stanovení indikátoru 62600 s hodnotou 26 z důvodu realizovaných KA,
konkrétně KA3.
Výběrová komise souhlasí s nastavením klíčových aktivit.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Horizontální principy jsou v souladu s výzvou.
Výběrová komise souhlasí s nastavením realizačního týmu.
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.1.1.1 Kouč 1. (1,0), snížení úvazku na 0,5 vzhledem k velikosti cílové
skupiny a existenci kouče 2, krácení celé položky o 540 000,00 Kč na 540
000,00 Kč
Na projekt se nevztahuje veřejná podpora.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

13

13

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062/0003244

Žadatel

Ješkohlíd s.r.o.

Název projektu

Táta centrum - prostor pro rozvoj aktivního otcovství

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 674 100

Body z věcného hodnocení

85,63

Shrnutí projednání žádosti
13

.

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé výdaje
1.579.100
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise souhlasí s nastavením monitorovacích indikátorů.
Výběrová komise souhlasí s nastavením klíčových aktivit.
Výběrová komise požaduje úpravu horizontálního principu rovné
příležitosti žen a mužů na cílený vliv.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise souhlasí s nastavením realizačního týmu.
Výběrová komise souhlasí s nastavením rozpočtu.
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.3.2.3.1 výhry do soutěží v rámci osvětové kampaně - sada na jednu
akci, krácení o 76 000,00 na 0 Kč, a to z důvodu, že výdaj spadá do NN a
zároveň není nutným výdajem pro realizaci projektu.
Na projekt se nevztahuje veřejná podpora.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

14

14

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062/0003510

Žadatel

Komunikujeme o.p.s.

Název projektu

Svědomitá matka nebo zaměstnankyně? Komplexní program začlenění
matek na pracovní trh

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 024 161,25

Body z věcného hodnocení

85

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

14
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Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře bez stanovení dalších podmínek.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé výdaje
3 489 161,25
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise souhlasí s nastavením monitorovacích indikátorů.
Výběrová komise souhlasí s nastavením klíčových aktivit.
Horizontální principy jsou v souladu s výzvou.
Výběrová komise souhlasí s nastavením realizačního týmu.
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.4.1 Zprostředkování práce a stáží agenturou práce K09, krácení o
175 000,00 Kč na 75 000,00 Kč, a to z důvodu efektivity a hospodárnosti.
Výběrová komise považuje za odpovídající jednotkovou cenu ve výši 5
000 Kč za osobu/zprostředkování práce.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

1.1.4.2. Akreditované rekvalifikační kurzy - KA7, krácení o 130 000,00
na 300 000,00 z důvodu hospodárnosti; žadatel plánuje podpořit 20
osob, výběrová komise považuje za průměrnou cenu RK částku ve výši
15 000,- Kč.
Výběrová komise požaduje rozepsání položky 1.1.4.1. a 1.1.4.2 na
jednotky, a to z důvodu přehlednosti rozpočtu a zjednodušení
administrace.
1.1.6.1.2 Příspěvek na proplacení výpisu rejstříku trestů KA10, krácení o
3 000,00 na 3 000,00 Kč, a to z důvodu, že jednotková cena za RT je 100
Kč
1.1.1.3.1. Mentoři -KA 11, krácení o 120 000 Kč na 240 000 Kč
z důvodu, že při plánovaném umístění 20 osob z CS je dostačující časová
dotace 800 hodin.
1.1.6.1 Mzdové příspěvky budou v režimu veřejné podpory. Veřejná
podpora bude uplatněna v souladu s právními předpisy ČR

Informace o žádosti
Pořadové číslo

15

Registrační číslo
15

15
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062/0003399
.

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

Žadatel

"Byznys pro společnost, fórum odpovědných firem"

Název projektu

Podpora "Sendvičové generace" na trhu práce hlavního města Prahy

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 998 000,00

Body z věcného hodnocení

85

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře bez stanovení dalších podmínek.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 998 000
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise souhlasí s nastavením monitorovacích indikátorů.
Výběrová komise souhlasí s nastavením klíčových aktivit.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Horizontální principy jsou v souladu s výzvou.
Výběrová komise souhlasí s nastavením realizačního týmu.
Výběrová komise souhlasí s nastavením rozpočtu.
1.1.6.1 Mzdové příspěvky budou v režimu veřejné podpory. Veřejná
podpora bude uplatněna v souladu s právními předpisy ČR

Informace o žádosti
Pořadové číslo

16

16

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062/0003317

Žadatel

APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství

16
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Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

Název projektu

Nové obzory pro Prahu

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 342 337

Body z věcného hodnocení

84,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7

Výsledek hlasování

Pro

Proti

7
Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé výdaje 3 986 174,00
projektu v Kč

Zdrželo se

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude projekt
podpořen:
Výběrová komise souhlasí s nastavením monitorovacích indikátorů.
Výběrová komise souhlasí s nastavením klíčových aktivit.
Horizontální principy jsou v souladu s výzvou.
Výběrová komise požaduje úpravu realizačního týmu následovně:
Vyřazení pozice Odborný asistent s PN
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.1.1.1 Koordinátor CS, snížení jednotkové ceny na 37 788 Kč při 1,00
úvazku, tzn. krácení celé položky o 258 084 Kč na 680 184 Kč. Pracovní
náplň odpovídá pozici odborného asistenta dle pravidel OPZ a příslušné
tabulky obvyklých cen a mezd – pracovní náplní je zabezpečení realizace
příslušné věcné klíčové aktivity projektu.
1.1.1.1.3 Metodická/ý vedoucí, krácení o 179 131,20 Kč na 179 131,20
Kč, náplň práce je neurčitá a z málo výstižného popisu vyplývá obdoba
s náplní práce odborného garanta.
1.1.1.1.4 Odborný asistent, krácení o 181 382,40 Kč na 0 Kč, z důvodu,
že se jedná pouze o přípravu informačních materiálů, jde o činnosti
spadající do NN (informační materiály nejsou studijními materiály)
1.1.1.1.5 Odborný garant, krácení o 89 774,40 Kč na 268 488,40 Kč
z důvodu, že mzdy specialistů jsou neúměrně vysoké – při celém úvazku
jde o mzdu ve výši 74 638 Kč za měsíc. Jednotková cena je stanovena na
55 935 Kč (včetně odvodů), a to na základě obvyklých cen daných
pravidly OPZ.
1.1.1.1.2 Specialistka trhu práce, krácení o 86 558,40 Kč na 268 488,40
Kč, z důvodu, že mzdy specialistů jsou neúměrně vysoké. Specialista/ka
trhu práce – při celém úvazku jde o mzdu ve výši 73 968 Kč za měsíc,
jednotková cena bude stanovena na 55 935 Kč (včetně odvodů), a to na
základě obvyklých cen daných pravidly OPZ.
1.1.1.1.6 Ostatní osobní náklady, krácení o 200 000 Kč na 0 Kč , nebylo v
žádosti zdůvodněno.
1.1.1.3.3 Ostatní osobní náklady, krácení o 40 000 Kč na 0 Kč , nebylo v
žádosti zdůvodněno.
1.1.4.02 grafika prac. a infomateriálů - KA1,2, krácení o 10 000 Kč na 0
Kč, jedná se o NN.
1.1.4.03 tisk prac. Materiálů a infomateriálů - KA1,2, krácení o 20 000
Kč na 0 Kč.
1.1.4.07 Předplatné Survey, krácení o 20 000 Kč na 0 Kč, nezdůvodněna
potřebnost placené verze.
Na projekt se nevztahuje veřejná podpora

Informace o žádosti
Pořadové číslo
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Registrační číslo

17

17
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.

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

Žadatel

Rodinné centrum Smícháček, z.s.

Název projektu

Nastartuj svoji kariéru s RC Smícháček

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 092 290

Body z věcného hodnocení

83,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

7
Pro

Proti

Zdrželo se

7

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami a krácením.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé výdaje
1 826 570,00
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise souhlasí s nastavením monitorovacích indikátorů.
Výběrová komise upravuje klíčové aktivity následovně:
KA 4 Obsahová náplň rekvalifikačních kurzů bude stanovena na
základě skutečných potřeb CS a bude v souladu s KA 2 profesní
diagnostika

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Výběrová komise požaduje zaškrtnutí check boxu „projekt zaměřen na
udržitelnou zaměstnanost a udržitelný postup žen v zaměstnání“.
Výběrová komise upravuje nastavení realizačního týmu následovně:
Pozice Lektor z položky 1.1.4.2 bude přesunuta do realizačního týmu,
konkr. do položky 1.1.1.2.1. s jednotkovou cenou 276 Kč/ hodinu.
Výběrová komise požaduje následující krácení rozpočtu:
1.1.4.2 Lektor - vzdělávací služba KA3, krácení o 274.400,00 Kč na 0 Kč,
Část této položky se přesune do do položky 1.1.1.2.1. realizačního týmu
s jednotkovou cenou 276 Kč/ hodina a počtem jednotek 224, konečná
hodnota nové položky je 61 824 Kč.
1.1.6.1 Mzdové příspěvky budou v režimu veřejné podpory. Veřejná
podpora bude uplatněna v souladu s právními předpisy ČR

Informace o žádosti
Pořadové číslo

18

18

Registrační číslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062/0003297

Žadatel

Via Lucis Praha, o.p.s.

Název projektu

Moje kariéra: internetový marketing

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 432 280,00

Body z věcného hodnocení

83,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů
Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

6
Pro

Proti

Zdrželo se

6

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
Projekt je doporučen k podpoře bez stanovení dalších podmínek.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé výdaje
3 432 280,00
projektu v Kč
Výběrová komise stanovila následující podmínky, za kterých bude
projekt podpořen:
Výběrová komise souhlasí s nastavením monitorovacích indikátorů.
Výběrová komise souhlasí s nastavením klíčových aktivit.
Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Horizontální principy jsou v souladu s výzvou.
Výběrová komise souhlasí s nastavením realizačního týmu.
Výběrová komise souhlasí s nastavením rozpočtu.
1.1.6.1 Mzdové příspěvky budou v režimu veřejné podpory. Veřejná
podpora bude uplatněna v souladu s právními předpisy ČR

18
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Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení

V.

Přehled projektů doporučených k financování:

Č.

Registrační číslo

1.

CZ.03.1.51/0.0/0.0
/16_062/0003090
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/16_062/0003251
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/16_062/0003243
CZ.03.1.51/0.0/0.0
/16_062/0003398

2.
3.
4.
5.
6.

Žadatel

Posilování pozice ohrožených žen
ve věku 55-64 let na trhu práce v
Praze

Zdravotnické
zařízení městské
části Praha 4

Pro změnu pro sebe

Attavena, o.p.s.
RUBIKON Centrum,
z.s.

5 562 125,00

GLE o.p.s.
Sdružení na pomoc
dětem s handicapy,
z.ú.

2 852 852,50

Good-Will z. s.
Česká asociace
kariérového
poradenství z.s.

1 370 500,00

InBáze, z. s.
Městská část Praha
10

4 911 506,25

Smysl života, z.s.

1 878 107,00

Dejme šanci ženám se záznamem
Po dětech do práce

CZ.03.1.51/0.0/0.0
/16_062/0003311 Dejme maminkám šanci
CZ.03.1.51/0.0/0.0 Kompetence pro harmonizaci
/16_062/0003472 práce a rodiny

CZ.03.1.51/0.0/0.0
/16_062/0003196 Kariéra pro ženy
NOVÝ ZAČÁTEK - Zlepšení
8.
CZ.03.1.51/0.0/0.0 postavení žen - migrantek na trhu
/16_062/0003388 práce
CZ.03.1.51/0.0/0.0 Komplexní rekvalifikace s Desítkou
9.
/16_062/0003264 - úspěšný restart kariéry
CZ.03.1.51/0.0/0.0 Podpora zaměstnanosti žen v
10.
/16_062/0003316 Praze
7.

VI.

Max. celkové
způsobilé výdaje
projektu v Kč

Název projektu

2 065 400,00

5 378 365,70

3 765 390,00

1 253 081,25

4 169 895,00

Přehled projektů zařazených do zásobníku projektů:
Registrační číslo

Název projektu

1.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/
16_062/0003063

Podpora pro ženy-migrantky s malými Organizace pro pomoc
dětmi na trhu práce v hl..Praze
uprchlíkům, o.s.
3 564 325,00

2.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/
16_062/0003244

Táta centrum - prostor pro rozvoj
aktivního otcovství
Svědomitá matka nebo
zaměstnankyně? Komplexní program
začlenění matek na pracovní trh

3.

4.
5.
6.
7.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/
16_062/0003510
CZ.03.1.51/0.0/0.0/
16_062/0003399
CZ.03.1.51/0.0/0.0/
16_062/0003317
CZ.03.1.51/0.0/0.0/
16_062/0003499
CZ.03.1.51/0.0/0.0/
16_062/0003297

Žadatel

Max. celkové
způsobilé výdaje
projektu v Kč

Č.

Ješkohlíd s.r.o.

Komunikujeme o.p.s.
"Byznys pro
Podpora "Sendvičové generace" na
společnost, fórum
trhu práce hlavního města Prahy
odpovědných firem"
APERIO - Společnost
Nové obzory pro Prahu
pro zdravé rodičovství
Rodinné centrum
Nastartuj svoji kariéru s RC Smícháček Smícháček, z.s.
Moje kariéra: internetový marketing

1 567 550,00
3 489 161,25
1 998 000,00
3 986 174,00
1 826 570,00

Via Lucis Praha, o.p.s. 3 432 280,00

VII.

Přehled projektů nedoporučených k financování

Č.

Registrační číslo

1.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062
/0003231
Balancuji a držím krok

Ámosky, z.s.

2.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062 Rodiče ve firmě: Proti diskriminaci
/0003338
žen v Praze

APERIO - Společnost pro zdravé
rodičovství

3.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062 Podpora samoživitelek na trhu
/0003386
práce

Asociace neúplných rodin, z.s.

4.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062
ŽENY ŽENOU
/0003233

Spiralis

5.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062
Rovné šance pro ženy v Praze
/0003385

NSG Morison Grant z.s.

6.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062
/0003491
Podpora kariéry pražských žen

Centrum podpory podnikání
Praha, o.p.s.

7.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062 Férové sdílení péče mezi ženami a
/0003238
muži

Liga otevřených mužů, z.s.

8.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062
/0003302
ŽENY SOBĚ

Business & Professional
Women Praha II

9.

Název projektu

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062 GrowFactor: Podpora rovného
/0003441
zastoupení žen v sektoru VaV v

Praze

10.

11.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062
Rovné příležitosti v Karlíně
/0003072
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062
/0003373
Ruku v ruce - zpět do práce v

Praze!

Žadatel

EDUcentrum o.s.
VOLONTÉ CZECH, o.p.s.
Montessori školy Andílek mateřská škola a základní škola,
o.p.s.

12.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062
Zdravě zpět do práce
/0003466

ITveSkole.cz, o.p.s.

13.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062
Dejme matkám příležitost
/0003042

Národní síť integrace, o.p.s.

14.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062
Mám na to!
/0003165

"IDEUS", z.s.

15.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062
/0003201
Ženám rovné podmínky

Asociace společenské
odpovědnosti, o.p.s.

16.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062
Návrat do práce
/0003286

ŽÍT SPOLU o.p.s.

17.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062
Rodiče - zapojte se opět!
/0003191

bfz o.p.s.

18.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062 Kariéra pro ženy 2017 v hl. m.
/0003030
Praze

Professional training, z.s.

19.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062
/0003150

I muži pečují

Poradna pro
občanství/Občanská a lidská
práva

20.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062
Muži v první linii péče
/0003236

Liga otevřených mužů, z.s.

21.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062
Aktivní otcovství
/0003362

ASOCIACE VZDĚLÁVÁNÍ, z.s.

22.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062
Společně do práce s Klubem K2
/0003229

Klub K2, o.p.s.

23.

24.

25.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062 Získání odborné způsobilosti k
/0003230
výkonu povolání pracovníka v

sociálních službách zejména v
pečovatelských službách v Praze

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062
Nový start pro ženy 55+
/0003174
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062 Praktická pomoc a motivace pro
/0003287
tatínky pečující a i na péči se

chystající

Česká asociace pečovatelské
služby, zapsaný spolek
AKORD z.s.
Centrum péče o děti a rodinu,
z.s.

26.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062
Osoby pečující o malé děti a práce
/0003448

Učíme se pro život

27.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062
I muži v Praze mají děti
/0003439

Prostor pro rodinu,z.ú.

28.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062 Úspěch ve výběrovém řízení je
/0003404
více, než jen štěstí

Prevence dětem z.s.

29.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062 Zvyšování rodičovských
/0003323
kompetencí v Praze

Česká společnost porodních
asistentek z. s.

30.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062 PR_Ženy Praha - Propagace nejen
/0003412
Romské ženy

Romodrom o.p.s.

31.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062
Centrum pro manželství a
/0003192
Nebojme se cesty za zaměstnáním rodinu, z.s.

32.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062 Prorazit skleněný strop: společně
/0003326
za spravedlivé pracovní uplatnění

žen

Gender studies, o.p.s.

33.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062
Rovné příležitosti pro ženy
/0003327

Poradna pro integraci, z. ú.

34.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062
Poskládejte si den
/0003120

Platforma sociálních aktivit, z.s.

35.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062 Flexibilně! Bez diskriminace! V
/0003514
Praze v oboru komerční

bezpečnosti.

Unie soukromých
bezpečnostních služeb České
republiky (ve zkratce USBS ČR")

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062 Systém podpory nastávajících otců
/0003444
a otců v prvních měsících a letech
36.

37.

po narození dítěte v rámci
slaďování pracovního a osobního
života obou rodičů

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062 Vím, kam mířím- úspěšný návrat
/0003347
do práce z rodičovské dovolené v

Středočeské centrum
občanských služeb, z. s.
"Elio, z.s."

