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

Identifikace výběrové komise:

Číslo výzvy

03_18_095

Vyhlašovatel

MPSV ČR, odbor realizace programů ESFsociální 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

220 000 000,00 Kč

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

Rezerva alokace nebyla stanovena

Alokace na výzvu po zohlednění rezervy v Kč

220 000 000,00 Kč

II.

Přehled uskutečněných jednání:

Počet jednacích dnů

2 + 2x hlasování per rollam

Počet členů výběrové komise

1. den – 9, 2. den – 7, hlasování per rollam - 9

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly
Datum jednání

23.7.2019

Čas jednání (od – do)

10:00 – 17:00 hod.

Místo jednání

MPSV Kartouzská 4, Praha 5, dv.S27

Předsedající jednání

Ing. Müllerová Šárka

Seznam účastníků

Viz prezenční listina v příloze zápisu

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly
Datum jednání

24.7.2019

Čas jednání (od – do)

10:00 – 15:00 hod.

Místo jednání

MPSV Kartouzská 4, Praha 5, dv.S27

Předsedající jednání

Ing. Müllerová Šárka

Seznam účastníků

Viz prezenční listina v příloze zápisu

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly

Datum hlasování per rollam v důsledku
přezkumného řízení k projektu s poř.č. 52

20. – 27.8. 2019

Čas jednání (od-do)
Místo jednání

Elektronicky metodou per rollam

Seznam účastníků

Viz. seznam hlasujících v příloze zápisu

Počet účastníků

9

Datum hlasování per rollam z důvodu opravy
chyby v krácení rozpočtu projektu s poř. č. 19

27. 8. – 4. 9. 2019

Čas jednání (od-do)
Místo jednání

Elektronicky metodou per rollam

Seznam účastníků

Viz. seznam hlasujících v příloze zápisu

Počet účastníků

9

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 – 23. 7. 2019, 10:00 hod. MPSV, Kartouzská 4, Praha 5.
Osoba, která školení provedla: Ing. Šárka Müllerová
Seznam školených osob:

Mgr. et Ing. Eliška Kirchnerová
Mgr. Ester Pacltová
Bc. Pavel Houška
Ing. Karolína Najmanová
Mgr. Marta Miklušáková
Mgr. Vendula Hlobilová
Daniel Dárek
Renata Oulehlová

Závěry z projednávání žádostí:

IV.

Informace o žádosti
Pořadové číslo1

1

Registrační číslo

CZ. 03. 2.X/0.0/0.0/18_095/0011223

Žadatel

EKS, z.s.

Název projektu

Jsme v Praze doma

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

7 336 311,25 Kč

Body z věcného hodnocení

97,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7/2

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

9

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:



VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti
a výběru indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
VK navrhuje zvýšit hodnotu indikátoru 80500 na 1

Položka

1.1.4.5

1.1.4.6

Popis

grafika, sazba,
korektury

tisk metodiky

Rozpočet

Krácení VK

200 000,00

100 000,00

Krácení v
přímých
nákladech

Zůstatek na
položce VK

100 000,00

85 000,00

100 000,00

Odůvodnění
VK: CS nedosahuje
počtu 2000 osob,
položka
nadhodnocena

VK: položka je
nadhodnocena
15 000,00
vzhledem k počtu
osob CS

185 000,00

Závěr

1

Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

7 105 061,25

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení.

Informace o žádosti
Pořadové číslo

2

Registrační číslo

CZ. 03. 2.X/0.0/0.0/18_095/0011206

Žadatel

Centrum Anabell, z. ú.

Název projektu

Psychoterapeutická podpora v Anabell Praha

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 134 125,00 Kč

Body z věcného hodnocení

95,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7/2

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

9

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Položka

1.1.1.1.4

Rozpočet

Popis

Odborný pracovník

1.1.1.3.1

Manažer kvality

1.1.4.3

Evaluátor

Krácení VK

964 800,00

144 000,00

192 960,00

Odůvodnění

771 840,00

VK: Popis pozice
odpovídá nižšímu
úvazku odborného
pracovníka - krácení z
1,0 úvazku na 0,8
úvazku.

0,00

VK: Popis pozice a
zapojení pozice v KA
nemá vliv na rozsah a
kvalitu projektu;
přidaná hodnota zde
není zjevná, vzhledem
k počtu zapojených
odborných pozic a
dalším nákupům
odborných služeb zrušení pozice tj.
krácení položky na 0,-

50 000,-

VK: Z popisu KA
evaluace včetně
ostatních informací o
rozsahu evaluace,
které žadatel poskytl,
lze usuzovat, že je
položka
nadhodnocená - návrh
krácení na polovinu.

144 000,00

100 000,00

Krácení v
přímých
nákladech

Zůstatek na
položce VK

50 000,-

386 960,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 650 425,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo

3

Registrační číslo

CZ. 03. 2.X/0.0/0.0/18_095/0011226

Žadatel

Mikuláš 365, o.p.s.

Název projektu

MIKULÁŠ DĚTEM - Síť podpory dítěte a rodiny v náročné životní
situaci

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 849 354,28 Kč

Body z věcného hodnocení

95,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7/2

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

9

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:



VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a
výběru indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
VK navrhuje zvýšit hodnotu indikátoru 8 05 00 na 4

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 849 354,28

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo

4

Registrační číslo

CZ. 03. 2.X/0.0/0.0/18_095/0011220

Žadatel

Meridiem o.p.s.

Název projektu

Podpora neformálních pečovatelů o osoby s Alzeimerovou nemocí
v Praze II.

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

7 649 808,65 Kč

Body z věcného hodnocení

93,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7/2

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

9

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím připomínkami:


Závěr

VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti
a výběru indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.

Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

7 649 808,65

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo

5

Registrační číslo

CZ. 03. 2.X/0.0/0.0/18_095/0011215

Žadatel

RUBIKON Centrum, z.ú.

Název projektu

Jak na dluhy a oddlužení

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

9 542 074,38 Kč

Body z věcného hodnocení

92,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7/2

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

9

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Položka

1.1.4.06

Popis

Grafika k brožuře pro
CS Jak se oddlužit KA7

Rozpočet

27 000,00

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

27 000,00

VK: v týmu je dostatek
osob a pozic, aby toto
0,00 žadatel byl schopen
zrealizovat vlastními
silami

1.1.4.07

Korektura brožury pro
CS Jak se oddlužit KA7

3 000,00

3 000,00

VK: v týmu je dostatek
osob a pozic, aby toto
0,00 žadatel byl schopen
zrealizovat vlastními
silami

1.1.4.10

Korespondence

2 400,00

2 400,00

0,00

Krácení v
přímých
nákladech

32 400,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

VK: jedná se o
nepřímé náklady

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

9 501 574,38 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo

6

Registrační číslo

CZ. 03. 2.X/0.0/0.0/18_095/0011238

Žadatel

SANANIM z. ú.

Název projektu

Komplexní systém podpory o nejzranitelnější a nejohroženější
uživatele návykových látek v souladu s principy reformy
psychiatrické péče

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

9 984 147,50 Kč

Body z věcného hodnocení

92,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7/2

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

9

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Položka

Popis

1.1.3.2.4.1

Nájem prostor pro práci
s klienty

32 000,00

32 000,00

1.1.4.3

Nájem prostor pro práci
s klienty

0,00

-32 000,00

Zrcadlový fotoaparát na
1.1.3.2.2.2
socioterapii

1.1.6.2.1
Krácení v
přímých
nákladech

Závěr

Ubytování pro klienty
(cca 6000,-/1měsíc)

Rozpočet

12 000,00

126 000,00

Krácení VK

8 900,00

126 000,00

134 900,00

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

VK: převést do
0,00 kapitoly 1.1.4. Nákup
služeb
32 000,00

VK: převedeno
z položky 1.1.3.2.4.1

VK: kráceno na
základě obvyklých cen
3 100,00
zařízení a vybavení
pro OPZ
VK: jedná se o
finanční benefit, který
0,00
není výzvou
podporovaný

Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

9 815 522,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí2

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo

7

Registrační číslo

CZ. 03. 2.X/0.0/0.0/18_095/0011303

Žadatel

Buď klíčem obecně prospěšná společnost

Název projektu

Krok za krokem oddlužením - Praha

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 198 150,00 Kč

Body z věcného hodnocení

92,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7/2

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

9

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře bez krácení rozpočtu a s připomínkou:
 VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a
výběru indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 198 150,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti

2

Pořadové číslo

8

Registrační číslo

CZ. 03. 2.X/0.0/0.0/18_095/0011263

Žadatel

Člověk v tísni, o.p.s.

Název projektu

Dítě a rodina - pilot programu

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

9 033 475,00 Kč

Podmínky musí být splněny před podpisem právního aktu (např. úpravou žádosti).

Body z věcného hodnocení

91,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7/2

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

8

1

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
 VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a
výběru indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
 VK navrhuje doplnit do projektu cílovou skupinu „Sociální pracovníci“.
 VK navrhuje rozdělit položku 1.1.4.1, a to následujícím způsobem: školení nechat v kapitole
„nákup služeb“ a náklady na cestovné a stravné/diety dát do podkapitoly 1.1.2.1 „zahraniční
cesty místního personálu“.
 V souvislosti s výše uvedeným návrhem VK dále navrhuje úpravu názvu položky 1.1.4.1
 VK navrhuje doplnit výši úvazku zaměstnanců u položek 1.1.1.1.1 – 3
Položka

Popis

Rozpočet

20 000,00

1.1.4.3

pořízení
informačního videa
(součást
komunikační
strategie)
propagace na
sociálních sítích
(videa a články)

5 000,00

1.1.4.4.

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

20 000,00

Odůvodnění

0,00
VK: nepřímý náklad

5 000,00

0,00
VK: nepřímý náklad

Krácení v
přímých
nákladech

25 000,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

9 002 225,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo

9

Registrační číslo

CZ. 03. 2.X/0.0/0.0/18_095/0011266

Žadatel

Cesta domů, z.ú.

Název projektu

Nebojme se zbytečně

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

6 828 038,75 Kč

Body z věcného hodnocení

91,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7/2

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

9

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následující připomínkou:
 VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti
a výběru indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
 VK navrhuje položku 1.1.3.2.2.7 Speciální antidekubitní matrace DeCube přesunout do
Investičních výdajů na položku 1.1.3.1.2.2 (jedná se o hmotný majetek vyšší než 40 tisíc Kč)
Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

6 828 038,75

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo

10

Registrační číslo

CZ. 03. 2.X/0.0/0.0/18_095/0011233

Žadatel

Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s.

Název projektu

Podpora péče o děti-cizince v hostitelských rodinách

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 032 197,50 Kč

Body z věcného hodnocení

90

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7/2

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

9

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.

Položka

1.1.1.1.1

Rozpočet

Popis

Sociální pracovník

1 440
600,00

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

720 300,00

Odůvodnění

VK: nadhodnocený
úvazek, vzhledem k
celkovému
720 300,00
rozsahu jeho náplně
práce, krácení na
úvazek 0,5

1.1.3.1.1.1

Kancelářský balík

6 500,00

6 500,00

VK: převést do
neinvestic na položku
1.1.3.2.1.1, kráceno v
0,00
souvislosti s krácením
úvazku sociálního
pracovníka

1.1.3.1.1.2

Odborná literatura

5 000,00

5 000,00

VK: převést do
0,00 neinvestic na položku
1.1.3.2.2.3

17 000,00

VK: převést do
neinvestic na položku
1.1.3.2.2.1, kráceno v
0,00
souvislosti s krácením
úvazku sociálního
pracovníka

5 000,00

5 000,00

VK: převést do
neinvestic na položku
1.1.3.2.2.2, kráceno v
0,00
souvislosti s krácením
úvazku sociálního
pracovníka

1.1.3.1.2.1

Notebook

17 000,00

1.1.3.1.2.2

Mobilní telefon

1.1.3.2.1.1

Kancelářský balík

0,00

-3 250,00

3 250,00

VK: převedeno
z položky 1.1.3.1.1.1

1.1.3.2.2.3

Odborná literatura

0,00

-5 000,00

5 000,00

VK: převedeno
z položky 1.1.3.1.1.2

1.1.3.2.2.1

Notebook

0,00

-8 500,00

8 500,00

VK: převedeno
z položky 1.1.3.1.2.1

1.1.3.2.2.2

Mobilní telefon

0,00

-2 500,00

2 500,00

VK: převedeno
z položky 1.1.3.1.2.2

Krácení v
přímých
nákladech

734 550,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 114 010,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo

11

Registrační číslo

CZ. 03. 2.X/0.0/0.0/18_095/0011275

Žadatel

"Komora zapsaných mediátorů“

Název projektu

Mediace - cesta k posilování rodinných kompetencí

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 998 750,00 Kč

Body z věcného hodnocení

90

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7/2

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

8

1

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
 VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a
výběru indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
 VK navrhuje ponechat hodnotu 2 v indikátoru 8 05 00, ale změnit popis tohoto indikátoru
následně: V projektu vznikají tyto dokumenty – metodika „Využití mediace jako nástroje pro
řešení potřeb dětí“ a evaluační zpráva. Evaluační plán není charakterem takový dokument,
aby bylo nutné jej zařadit do tohoto indikátoru.
 VK ukládá žadateli povinnost v projektu k uvedené metodice vypracovat nezávislý
oponentský odborný posudek a doložit jej jako souhrnný materiál (metodiku) ke zveřejnění.
Položka

Popis

1.1.4.1

Potřeby pro práci s
dětmi

Rozpočet

Krácení VK

10 000,00

Krácení v
přímých
nákladech

Zůstatek na
položce VK

10 000,00

Odůvodnění

VK: Položka není v
popisu KA ani
0,00
v přílohách
specifikována.

10 000,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 986 250,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo

12

Registrační číslo

CZ. 03. 2.X/0.0/0.0/18_095/0011290

Žadatel

"Komora zapsaných mediátorů“

Název projektu

Vzdělávání pracovníků OSPOD v mediaci

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 962 500,00 Kč

Body z věcného hodnocení

89,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7/1

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

8

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
 VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a
výběru indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
 V návaznosti na krácení rozpočtu upravit název položek 1.1.1.1.1 a 1.1.1.1.2
 Odstranit větu "Pracovník OSPOD může absolvovat kompletní výcvik v mediaci a následně
specializované přednášky a semináře“, neboť předmětem vzdělávání mohou být pouze
prvky/techniky mediace, nikoliv mediační výcvik jako takový (týká se KA4).
Položka

Popis

Rozpočet

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

1.1.1.1.1

Koordinátor/ka (0,4
úvazek)

480 000,00

120 000,00

360 000,00 VK: Úvazek 0,3 na
pracovní pozici je
relevantní vůči
zaměření projektu.

1.1.1.1.2

Odborný garant/lektor
(0,6 úvazek)

1 080000,00

180 000,00

900 000,00 VK: Úvazek 0,5 na
pracovní pozici je
relevantní vůči
zaměření projektu

Krácení v
přímých
nákladech

300 000,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 587 500,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo

13

Registrační číslo

CZ. 03. 2.X/0.0/0.0/18_095/0011258

Žadatel

Kaleidoskop - centrum terapie a vzdělávání, z. ú.

Název projektu

Podpora osob s poruchou osobnosti formou rozvoje
svépomocných aktivit a zapojením peer konzultantů

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 499 542,60 Kč

Body z věcného hodnocení

88,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7/2

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

9

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Položka

1.1.6.5.1

Popis

Rozpočet

Přímá podpora CS 104 800,00
vstupné

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

104 800,00

Odůvodnění

VK: krácení celé
položky, CS nejsou
0,00 osobami bez příjmů,
vstupné budou hradit
z vlastních zdrojů

SW - kancelářský
1.1.3.2.1.1 balík MS Office 2 ks
(1,6 ks PN)

7 200,00

4 500,00

2 700,00 úvazků realizačního

Notebook 2 ks (1,6
ks PN)

27 200,00

17 000,00

10 200,00 úvazků realizačního

1.1.3.2.2.1

1.1.3.2.2.2

Mobilní telefon

VK: kráceno na součet
týmů tj. poč. jedn. 0,6.
VK: kráceno na součet

10 000,00

Krácení v
přímých
nákladech

6 000,00

týmů tj. poč. jedn. 0,6.

VK: kráceno na součet
úvazků peer
4 000,00 konzultantů, tj. poč.
jedn. 0,8.

132 300,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 334 167,60

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo

14

Registrační číslo

CZ. 03. 2.X/0.0/0.0/18_095/0011252

Žadatel

A DOMA z. s.

Název projektu

Rodina jako základ péče o osoby s duševním onemocněním

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 231 050,00 Kč

Body z věcného hodnocení

85

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7/2

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

8

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:




VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti
a výběru indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
VK navrhuje snížit hodnotu indikátoru 67310 na 0
VK navrhuje zařadit další cílovou skupinu – neformální pečovatelé
Rozpočet

Popis

1.1.1.3.6.

metodik

Krácení VK

82 500,00

Krácení v
přímých
nákladech

Zůstatek na
položce VK

16 830,00

Odůvodnění

VK: krácení sazby z
65 670,00 důvodu překročení
limitu výzvy

16 830,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 210 012,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo

15

Registrační číslo

CZ. 03. 2.X/0.0/0.0/18_095/0011249

Žadatel

Dejme si šanci, z.s.

Název projektu

Pečující osoby, jak na to

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 999 708,88 Kč

Body z věcného hodnocení

83,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7/2

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

8

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.

Položka

Popis

1.1.1.2.1

Odborný garant

Rozpočet

Krácení VK

836 160,00

Krácení v
přímých
nákladech

91 455,00

Zůstatek na
položce VK

744 705,00

Odůvodnění
VK: krácení u položky
1.1.1.2.1 Odborný
garant tak, aby došlo
ke sjednocení údajů u
KA a v rozpočtu

91 455,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 885 390,13

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo

16

Registrační číslo

CZ. 03. 2.X/0.0/0.0/18_095/0011240

Žadatel

ALKMEON z.s.

Název projektu

Metoda diagnostiky a posílení rodičovských kompetencí rodičů
dětí s hendikepem

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 998 585,00 Kč

Body z věcného hodnocení

83,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7/2

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

9

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:



VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti
a výběru indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
VK doporučuje změnit hodnotu indikátoru 6 70 01 na 2

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 998 585,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo

17

Registrační číslo

CZ. 03. 2.X/0.0/0.0/18_095/0011261

Žadatel

Člověk v tísni, o.p.s.

Název projektu

Člověk na cestě k oddlužení

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

6 678 225,00 Kč

Body z věcného hodnocení

82,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7/2

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

9

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
 VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a
výběru indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
 VK navrhuje doplnit do názvu položek rozpočtu výši úvazků jednotlivých dluhových poradců
tak, aby v součtu nepřevýšily 3,0
Popis

Rozpočet

1.1.1.1.1

dluhový poradce
specialista

1 929600,00

518 190,00

1 411 410,00 VK: Nadhodnocená
položka vzhledem
k nastaveným MI a
objemu práce, rozpor
mezi rozpočtem a
přílohou projektu,
tudíž celkem úvazky
dluhových poradců
3,0

1.1.1.1.4

mimořádné odměny
týmu (přímé náklady)

422 100,00

105 525,00

316 575,00 VK: Položka
nejednoznačně
vymezená - navrženo
krácení do výše 75 %
plánované částky.

1.1.3.2.2.4

vybavení kanceláře

55 000,00

29 350,00

25 650,00 VK: Žadatel uvedl, v
příloze č. 4 projektový
záměr, že "Vybavení
Kráceno na výši 8.550
Kč/1,0 úvazek
(kancelářská židle
2.500,-; Stůl 4.500,-;
lampa 300,-; 1/4
skříně na spisy
odpovídající
požadavkům GDPR tedy 1.250 Kč)

1.1.4.1

nájem prostor pro
činnost v projektu

660 000,00

99 000,00

561 000,00 VK: Žadatel více
nespecifikoval místo,
velikost apod.
plánovaného nájmu. S
ohledem na obecný
popis a možnosti
nájmů VK krátí
požadavek na 85 %
požadované částky.

1.1.4.2

právní služby
(konzultace)

150 000,00

37 500,00

112 500,00 VK: Žadatel popsal,
že se jedná o částku
5000,-/měsíc.
Nespecifikoval rozsah
hodin – HK navrhuje
krácení do výše max.
75 % plánované
částky.

Krácení v
přímých
nákladech

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

Položka

789 565,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Odůvodnění

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 691 268,75

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo

18

Registrační číslo

CZ. 03. 2.X/0.0/0.0/18_095/0011250

Žadatel

Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.

Název projektu

Fenomén Nová půda

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 550 897,50 Kč

Body z věcného hodnocení

81,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7/2

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

9

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:



VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti
a výběru indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
VK navrhuje snížit hodnotu indikátoru 62500 na 0

Položka

Popis

nájem - učebny

1.1.4.2.

1.1.1.1.1.

1.1.4.3.

Rozpočet

Krácení VK

292 800,00

metodik vzdělávacích
1 107 510,00
a aktivizačních aktivit

pronájem kopírky

29 000,00

Krácení v
přímých
nákladech

58 560,00

369 170,00

9 600,00

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

234 240,00

VK: krácení z důvodu
kalkulace včetně
energií - NN (krácení
o 20 %)

738 340,00

VK: výše úvazku není
dostatečně
zdůvodněna,
vzhledem k délce
projektu a celkové
velikosti CS krácení
na 0,5 úvazku a 25
460,-/měsíčně

19 400,00

VK: kráceno z důvodu
neefektivity do výše
limitu multifunkčního
zařízení pro intenzivní
použití

437 330,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 004 235,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo

19

Registrační číslo

CZ. 03. 2.X/0.0/0.0/18_095/0011244

Žadatel

APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství, z.s.

Název projektu

Rozchodem rodina nekončí: podpora dětí ohrožených rozvodem
či rozchodem rodičů v Praze

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

9 564 310,00

Body z věcného hodnocení

81,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7/2 ; hlasování per rollam 7/2

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

9; 6

0; 0

0; 3

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:



VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a
výběru indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
MI 6 70 01 a 6 70 10 - VK doporučuje hodnoty u obou indikátorů před realizací projektu
stanovit.

Položka
1.1.1.1.4

1.1.1.2.2

Popis
Specialista/ka na
komunikační strategii,
KA 5

Rozpočet

557 760,00

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

VK: Popis činností a
popis výstupů KA 5
rozsahu 0,4
278 880,00
neodpovídají krácení nákladu na
položku o 1/2.
VK: Žadatel požaduje
podporu pozice
koordinátora
individuální podpory,
která je zaměřena na
práci s dětmi.
Souběžně s tímto
požaduje podporu
0,00
položky 1.1.1.2.2.
Metodička práce
s dětmi. Položka
1.1.1.2.2 se pro
realizaci projektu
nejeví jako nezbytná,
proto ji VK navrhuje
nepodpořit.

200 000,00

VK: Zapojení
evaluátorů je popsáno
velice stručně. Rozsah
této činnost
100 000,00 neodpovídá 1100 hod.
práce evaluátorů snížení položky na
200 hod. a 500
Kč/hod.

175 000,00

VK: Proces evaluace
a zapojení evaluátorů
je popsáno velice
stručně. Rozsah této
činnost neodpovídá
75 000,00
rozsahu 1100 hod.
práce evaluátorů. –
snížení položky na
150 hod. a 500
Kč/hod.

Evaluátor/ka LOM, KA4

250 000,00

Krácení v
přímých
nákladech

318 150,00

Evaluátor/ka APERIO,
KA 4

300 000,00

1.1.4.02

278 880,00

Metodička práce s
dětmi

318 150,00

1.1.4.01

Krácení VK

972 030,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

8 349 272,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo

20

Registrační číslo

CZ. 03. 2.X/0.0/0.0/18_095/0011247

Žadatel

Via Cordis, z.ú.

Název projektu

Naděje pro rodinu - Praha

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 302 118,75

Body z věcného hodnocení

81,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7/2

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

9

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následující připomínkou:


VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti
a výběru indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 302 118,75

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo

21

Registrační číslo

CZ. 03. 2.X/0.0/0.0/18_095/0011305

Žadatel

InBáze, z. s.

Název projektu

InBáze, z. s. - Podpora integrace cizinců na území hl. m. Prahy

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

9 951 873,75 Kč

Body z věcného hodnocení

80,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7/2

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

9

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:


VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a
výběru indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.

Položka

1.1.3.2.3.1

Popis

Spotřební materiál
na aktivity projektu

Rozpočet

Krácení VK

45 000,00

Krácení v
přímých
nákladech

Zůstatek na
položce VK

45 000,00

Odůvodnění

VK: Uvedené náklady
mají povahu
0,00 nepřímých nákladů,
popř. nedostatečný
popis.

45 000,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

9 895 623,75

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo

22

Registrační číslo

CZ. 03. 2.X/0.0/0.0/18_095/0011272

Žadatel

CEREBRUM - Sdružení osob se získaným poškozením mozku a
jejich rodin, z.s.

Název projektu

Podpůrná síť pro neformální pečující o osoby po ZPM

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

9 974 667,50 Kč

Body z věcného hodnocení

80

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7/2

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

8

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:





VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti
a výběru indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
VK navrhuje snížit hodnotu indikátoru 62500, 62600 na 0, 67001 nastavit na 6
VK navrhuje nastavit výši úvazků u koordinátorů svépomocných skupin 1 a 2 na 0,5
VK navrhuje krátit klíčovou aktivitu č. 3 Konference pro pečující, odborné pracovníky
a veřejnost v souvislosti s krácením rozpočtu z důvodu neefektivity výdaje

Položka

Popis

Rozpočet

1.1.1.1.06

poradce pro pečující
6

1.1.1.1.12

koordinátor
svépomocných
skupin 3

604 890,00

1.1.3.2.3.1.

nákup uniforem pro
poradce

2 400,00

1.1.4.01

1.1.4.02

1.1.4.06

1.1.4.07

kurzy pro poradce

podpůrné
konzultace pro
poradce

pronájem prostor na
konferenci

pronájem techniky
na konferenci

362 934,00

219 000,00

58 600,00

50 000,00

25 000,00

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

0,00

VK: nedostatečný
popis pracovní náplně
pracovní pozice s
ohledem na
plánované KA

604 890,00

0,00

VK: vzhledem k
rozsahu práce
koordinátorů krácen
počet pozic
koordinátorů z 3 na 2
osoby

400,00

2 000,00

VK: kráceno na 5 ks z
důvodu krácení
pozice poradce č. 6

199 091,00

VK: vzhledem k tomu,
že chybí bližší
kalkulace nákladů,
pokráceno poměrnou
částí z důvodu
krácení 2 pozic v
projektu

53 273,00

VK: vzhledem k tomu,
že chybí bližší
kalkulace nákladů,
pokráceno poměrnou
částí z důvodu
krácení 2 pozic v
projektu

0,00

VK: kráceno z důvodu
neefektivity výdaje
(celkové náklady
jednodenní
konference 234 000,, součástí i nepřímé
náklady)

0,00

VK: kráceno z důvodu
neefektivity výdaje
(celkové náklady
jednodenní
konference 234 000,-

362 934,00

19 909,00

5 327,00

50 000,00

25 000,00

, součástí i nepřímé
náklady)

1.1.4.08

1.1.4.09

1.1.4.10

1.1.4.11

1.1.4.12

1.1.4.13

1.1.4.14

1.1.4.15

honoráře
přednášejícím na
konferenci

moderátor
konference

grafický návrh
letáku konference

tisk letáků
konference

grafika a tisk brožur
pro účastníky
konference

propagace
konference

organizace a
zajištění konference

PR pracovník a
komunikátor
konference

18 000,00

5 000,00

5 000,00

1 000,00

25 000,00

25 000,00

40 000,00

40 000,00

18 000,00

5 000,00

5 000,00

1 000,00

25 000,00

25 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

VK: kráceno z důvodu
neefektivity výdaje
(celkové náklady
jednodenní
konference 234 000,, součástí i nepřímé
náklady)

0,00

VK: kráceno z důvodu
neefektivity výdaje
(celkové náklady
jednodenní
konference 234 000,, součástí i nepřímé
náklady)

0,00

VK: kráceno z důvodu
neefektivity výdaje
(celkové náklady
jednodenní
konference 234 000,, součástí i nepřímé
náklady)

0,00

VK: kráceno z důvodu
neefektivity výdaje
(celkové náklady
jednodenní
konference 234 000,, součástí i nepřímé
náklady)

0,00

VK: kráceno z důvodu
neefektivity výdaje
(celkové náklady
jednodenní
konference 234 000,, součástí i nepřímé
náklady)

0,00

VK: kráceno z důvodu
neefektivity výdaje
(celkové náklady
jednodenní
konference 234 000,, součástí i nepřímé
náklady)

0,00

VK: kráceno z důvodu
neefektivity výdaje
(celkové náklady
jednodenní
konference 234 000,, součástí i nepřímé
náklady)

0,00

VK: kráceno z důvodu
neefektivity výdaje
(celkové náklady
jednodenní
konference 234 000,, součástí i nepřímé
náklady)

314 550,00

poradce pro pečující
1

VK: krácení z důvodu
obdobné činnosti jako
peer konzultanti na
stejnou mzdovou
jednotku

314 550,00

poradce pro pečující
2

VK: krácení z důvodu
obdobné činnosti jako
peer konzultanti na
stejnou mzdovou
jednotku

314 550,00

poradce pro pečující
3

VK: krácení z důvodu
obdobné činnosti jako
peer konzultanti na
stejnou mzdovou
jednotku

314 550,00

poradce pro pečující
4

VK: krácení z důvodu
obdobné činnosti jako
peer konzultanti na
stejnou mzdovou
jednotku

314 550,00

poradce pro pečující
5

VK: krácení z důvodu
obdobné činnosti jako
peer konzultanti na
stejnou mzdovou
jednotku

604 890,00
1.1.1.1.01

604 890,00
1.1.1.1.02

604 890,00
1.1.1.1.03

604 890,00
1.1.1.1.04

604 890,00
1.1.1.1.05

290 340,00

290 340,00

290 340,00

290 340,00

290 340,00

Krácení v
přímých
nákladech

2 679 160,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

6 625 717,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo

23

Registrační číslo

CZ. 03. 2.X/0.0/0.0/18_095/0011289

Žadatel

Cestou necestou, z.ú.

Název projektu

Vytvoření systému komplexní podpory pro děti vyrůstající v
náhradní rodině

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 138 040,88 Kč

Body z věcného hodnocení

79,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7/2

.

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

9

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:



VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a
výběru indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
VK navrhuje doplnit CS „Sociální pracovníci“.

Položka

Popis

1.1.3.2.2.13

Materiál pro
terapeutickou místnost

Rozpočet

Krácení VK

20 000,00

Krácení v
přímých
nákladech

Zůstatek na
položce VK

20 000,00

Odůvodnění

VK: Položka není
dobře popsána a
zřejmě se jedná o
0,00
nákup materiálu
mající povahu
nepřímých nákladů

20 000,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 113 040,88

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo

24

Registrační číslo

CZ. 03. 2.X/0.0/0.0/18_095/0011246

Žadatel

Adventor o. s.

Název projektu

Podpora osob na spektru Autismu a jejich Rodin Terapií a
poradenstvím ke společenskému začlenění A samostatnosti
(PARTA)

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 588 075,00 Kč

Body z věcného hodnocení

78,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7/2

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

9

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

VK doporučuje projekt k podpoře s následující připomínkou:


VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti
a výběru indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 588 075,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo

25

Registrační číslo

CZ. 03. 2.X/0.0/0.0/18_095/0011309

Žadatel

Městská část Praha-Ďáblice

Název projektu

Sociální pracovník na MČ Praha - Ďáblice a MČ Praha - Dolní
Chabry

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 693 125,00 Kč

Body z věcného hodnocení

78,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7/2

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

9

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následující připomínkou:


VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti
a výběru indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.

Závěr

3

Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 693 125,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí3

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Podmínky musí být splněny před podpisem právního aktu (např. úpravou žádosti).

Informace o žádosti
Pořadové číslo

26

Registrační číslo

CZ. 03. 2.X/0.0/0.0/18_095/0011293

Žadatel

Úsměv mámy, z.s.

Název projektu

Vybudování centra pro maminky ohrožené psychickými potížemi
spojenými s raným mateřstvím

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 797 250,00 Kč

Body z věcného hodnocení

77,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7/2

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

9

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:


VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti
a výběru indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů .

Rozpočet

Zůstatek
na
položce
VK

Krácení VK

Odůvodnění

Položka

Popis

1.1.3.2.2.1

Vybavení prostorů pro
cílovou skupinu - set
nábytku

60 000,00

0,00

1.1.3.2.2.2

Vybavení prostorů pro
cílovou skupinu dekorace, drobné
předměty (set)

20 000,00

20 000,00

0,00

1.1.4.10

kampaně na soc. sítích
(FB, Instagram)

40 000,00

40 000,00

VK: jedná se o nepřímý
0,00 náklad (propagace
centra), neefektivní výdaj

1.1.4.11

výlep plakátů

10 000,00

10 000,00

VK: jedná se o neefektivní
0,00 výdaj, lze řešit
dobrovolníky či klienty

39 000,00

39 000,00

0,00

VK: jedná se o nepřímý
náklad

12 000,00

12 000,00

0,00

VK: jedná se o nepřímý
náklad

1.1.4.12

1.1.4.13
Krácení v
přímých
nákladech

Závěr

náklady na energie
provoz telefonní linky
pro CS

121 000,00

VK: blíže specifikovat 60 000,00 rozepsat na jednotlivé
položky v rozpočtu
VK: jedná se o nepřímý
náklad

Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 646 000,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo

27

Registrační číslo

CZ. 03. 2.X/0.0/0.0/18_095/0011297

Žadatel

Sdružení pro integraci a migraci, o. p. s.

Název projektu

Praha integruje

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

7 991 437,50 Kč

Body z věcného hodnocení

77,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7/1

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

8

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:




VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti
a výběru indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
VK navrhuje snížit hodnotu indikátoru 67310 na 0, 67001 nastavit na 3
VK navrhuje opravit přílohu č. 5a v souvislosti s krácením rozpočtu

Položka

Popis

1.1.1.1.6

expert na komunikaci (PS,
úvazek 0,25, měsíční hrubá
mzda včetně odvodů 14070
Kč)

422 100,00

422 100,00

1.1.1.3.1.

interkulturní pracovník (DPP, více osob, celkem 50
hod./měsíc, 300 Kč/hod.)

450 000,00

VK: kráceno do limitu na
108 000,00 342 000,00 pozici soc. a terénní
pracovník

Odborná literatura pro členy
projektového týmu v
1.1.3.2.2.2
přímém kontaktu s cílovou
skupinou

4 000,00

0,00

24 000,00

24 000,00

1.1.4.03

Rozpočet

medializační výstupy
(rozhl.pořady, články v
tisku, FB kampaň, další 1000Kč/výstup)

Krácení v
přímých
nákladech

Krácení VK

Zůstatek
na
položce
VK

0,00

Odůvodnění

VK: jedná se o nepřímý
náklad

4 000,00 VK: oprava sazby a jednotek

0,00

VK: jedná se o nepřímý
náklad

554 100,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

7 298 812,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo

28

Registrační číslo

CZ. 03. 2.X/0.0/0.0/18_095/0011300

Žadatel

Letní dům, z.ú.

Název projektu

Assessment Letní dům

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

6 005 110,00 Kč

Body z věcného hodnocení

77,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

7/2
Pro

Proti

Zdrželo se

9

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:




VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a
výběru indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
VK navrhuje doplnit CS „Sociální pracovníci“
VK navrhuje stanovit hodnotu MI 80500 na 1, neboť výstupem projektu bude metodika
inovovaných služeb

Položka

Popis

Rozpočet

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

1.1.3.2.1.1

Kancelářský balík

19 500,00

650,00

18 850,00 VK: krácení vzhledem
k výši úvazků RT

1.1.3.2.2.3

Židle kancelářská pro
členy RT

21 816,00

10 908,00

10 908,00 VK: krácení vzhledem
k výši úvazků RT

Krácení v
přímých
nákladech

11 558,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 990 662,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo

29

Registrační číslo

CZ. 03. 2.X/0.0/0.0/18_095/0011278

Žadatel

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

Název projektu

Systematická podpora působení peer konzultantů v Psychiatrické
nemocnici Bohnice

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 835 363,75 Kč

Body z věcného hodnocení

77,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/2

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

8

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:



Položka

1.1.1.1.5

VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti
a výběru indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
VK navrhuje krátit klíčovou aktivitu č. 4 Podpora odborného růstu peer konzultantů v PNB
písm. c) zahraniční stáž z důvodu nehospodárnosti a písm. c) odborná literatura/nástroje pro
práci PK s pacienty z důvodu nedostatečného zdůvodnění potřebnosti a zejména efektivity

Popis

Zástupce peer
konzultantů (0,4
úvazku vč. odvodů)

Rozpočet

Krácení VK

Zůstatek
na
položce
VK

Odůvodnění

VK: pozice se jeví jako
nadbytečná vzhledem k
0,00
počtu dalších členů RT a
počtu peer pracovníků

270 144,00

270 144,00

546 720,00

VK: pozice se jeví jako
nadbytečná vzhledem k
počtu dalších členů RT
328 032,00 218 688,00 a počtu peer pracovníků,
vzhledem ke krácení KA
č. 4, krácení na 0,2
úvazku

1.1.1.1.2

Odborný asistent (0,5
úvazek vč. odvodů)

65 898,00

21 966,00

VK: kráceno na počet
43 932,00 jednotek dle pozice
1.1.4.06 na 84 hod.

1.1.1.3.4

Vedení reflektujících
schůzek - peer
pracovník - 7 schůzek,
6 odd., 2 hodiny vč.
přípravy

1.1.4.01

Videospot (režie,
scénář, produkce,
postprodukce, kamera,
zvuk, střih ad.)

80 000,00

30 000,00

50 000,00

1.1.4.06

Vedení reflektujících
schůzek - profesionál;
7 schůzek, 6 odd., 2
hodiny

67 200,00

20 496,00

VK: Sazba není
zdůvodněna, kráceno na
46 704,00
horní hranici pozice
odb.konzultant/expert

1.1.4.07

Odměna zahraniční
organizaci za stáž v
zahraničí

70 000,00

70 000,00

1.1.4.08

Tlumočení na
zahraniční stáži včetně vedlejších
výdajů (letenka,
ubytování atd.)

95 000,00

95 000,00

1.1.4.09

Vzdělávání interní lektor odborník

24 000,00

8 430,00

VK: Nadhodnocené,
kalkulace nezdůvodněna

VK: kráceno z důvodu
0,00 krácení KA č. 4 c zahraniční stáž

0,00 VK: kráceno z důvodu
krácení KA č. 4 c zahraniční stáž
VK: kráceno na sazbu dle
15 570,00 tabulky obvyklých cen a
mezd

1.1.4.13

Překlad odborné
publikace

75 000,00

75 000,00

VK: kráceno z důvodu
0,00 krácení KA č. 4 c – odb.
literatura

1.1.4.14

Odborná korektura
překladu

25 000,00

25 000,00

VK: kráceno z důvodu
0,00 krácení KA č. 4 c – odb.
literatura

1.1.4.15

Grafická úprava
publikace

10 000,00

10 000,00

VK: kráceno z důvodu
0,00 krácení KA č. 4 c – odb.
literatura

15 000,00

15 000,00

VK: kráceno z důvodu
0,00 krácení KA č. 4 c – odb.
literatura
VK: kráceno z důvodu
0,00 krácení KA č. 4 c – odb.
literatura

1.1.4.16

Tisk publikace
10 000,00

10 000,00

1.1.4.17

Poplatek za autorská
práva - publikace

240 000,00

240 000,00

1.1.6.2.4

Ubytování pro
účastníky stáží - 5 nocí

VK: kráceno z důvodu
0,00 krácení KA č. 4 c zahraniční stáž

27 200,00

11 900,00

VK: kráceno z důvodu
15 300,00 krácení prac. úvazků
v projektu na 0,9

1.1.3.2.2.1.

notebook

1.1.6.2.1.

letenky pro účastníky
stáží

1.1.6.2.2.

místní cestovné pro
účastníky stáží

1.1.6.2.3.

zahraniční stravné pro
účastníky stáží - 6 dní,
45 GBP/den

1.1.6.2.5.

cestovní pojištění pro
účastníky stáží

60 000,00

12 000,00

97 200,00

3 000,00

Krácení v
přímých
nákladech

60 000,00

VK: kráceno z důvodu
krácení KA č. 4 c 0,00 zahraniční stáž

12 000,00

VK: kráceno z důvodu
krácení KA č. 4 c 0,00 zahraniční stáž

97 200,00

VK: kráceno z důvodu
krácení KA č. 4 c 0,00 zahraniční stáž

3 000,00

VK: kráceno z důvodu
krácení KA č. 4 c 0,00 zahraniční stáž

1 403 168,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 081 403,75

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo

30

Registrační číslo

CZ. 03. 2.X/0.0/0.0/18_095/0011274

Žadatel

Rozum a Cit, z. s.

Název projektu

Rozum a Cit pro školy v Praze

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 519 062,50 Kč

Body z věcného hodnocení

76,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/2

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

8

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:



VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a
výběru indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
VK navrhuje doplnit hodnotu MI 67001.

Položka
1.1.4.5

Popis
odborné konzultace
multioborového týmu

Rozpočet

Krácení VK

425 000,00

Krácení v
přímých
nákladech

212 500,00

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

212 500,00 VK:
Navrhuje krátit na
polovinu
požadovaného
rozsahu, neboť
v projektu působí dále
metodičtí pracovníci,
garanti a pedagogové,
což souhrnně tvoří
rozsah, který projektu
zajistí metodické a
odborné krytí.

212 500,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 253 437,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo

31

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011283

Žadatel

Prostor plus o.p.s.

Název projektu

Inovace programu Pilot

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

9 916 559,88 Kč

Body z věcného hodnocení

75,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/1

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:



VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a
výběru indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
VK navrhuje přidat CS „Sociální pracovníci“

Položka

Popis

Rozpočet

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

1.1.3.2.2.04

tiskárna běžná

10 000,00

10 000,00

0,00 VK: Vyřazení položky
pro nadbytečnost,
ponecháno
multifunkční zařízení.

1.1.3.2.2.10

židle do učebny

22 500,00

22 500,00

0,00 VK: Položka nemá
oporu v textu, žadatel
nevzdělává CS.

1.1.3.2.4

nájem/operativní
leasing

210 000,00

210 000,00

0,00 VK: V žádosti není
uvedeno, čeho se má
nájem/operativní
leasing týkat

Krácení v
přímých
nákladech

242 500,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

9 613 434,88

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo

32

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011285

Žadatel

Nadační fond pro předčasně narozené děti a jejich rodiny

Název projektu

Právo na život

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

9 954 000,00 Kč

Body z věcného hodnocení

75,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/2

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

8

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následující připomínkou:


VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti
a výběru indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

9 954 000,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo

33

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011306

Žadatel

Smysl života, z.s.

Název projektu

Mobilní dluhový poradce v Praze

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

7 375 550,00 Kč

Body z věcného hodnocení

75,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/2

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

8

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:

Položka

VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti
a výběru indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Popis

Rozpočet

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

1.1.1.2.2

Finanční a právní
analytik - specialista (2
specialisté na 0,5
úvazek, 21 měsíců,
zapojeni do KA č. 3, 4
a 5, rozdělení nákladů
je uvedeno v popisu
KA)

1 398
960,00

337 680,00

1.1.1.3.1

Asistent dluhového
poradce - specialisty
(počet zapojených
osob bude 4 až 6 dle
potřeb dluhových
poradců, 22 měsíců,
zapojeni do KA č. 3, 4
a 5, rozdělení nákladů
je uvedeno v popisu
KA

1 440
000,00

1 440 000,00

1.1.4.2

Služby
specializovaného
právního experta
(verifikace řešení
právně sporných
situací, KA č. 5,
počítáme 21 měsíců
cca 6 hodin při sazbě
3.000 Kč/hodina

385 000,00

Krácení v
přímých
nákladech

223 000,00

1 061 280,00 VK: Částka
přemrštěná, kráceno a
úroveň dluhového
poradce - jedná je
pouze o 1/2 úvazek! +
upravit název položky

0,00 VK: Činnost asistentů
se významně kryje k
náplní práce
dluhových poradců,
kteří mají v náplni
práce i terénní
fungování.

VK: Činnost asistentů
se významně kryje k
náplní práce
162 000,00 dluhových poradců,
kteří mají v náplni
práce i terénní
fungování.

2 000 680,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 874 700,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo

34

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011286

Žadatel

Anima-terapie, z.ú.

Název projektu

Rodinná terapie látkově a nelátkově závislých osob

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 625 610,00 Kč

Body z věcného hodnocení

75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/2

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

8

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:


VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti
a výběru indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.

Položka

Popis

Rozpočet

1.1.6.5.1

Stravování CS
(výjezdový pobyt
rodinné terapie na 4
dny/3 noci, plná penze
na 3 dny + 1 oběd pro
90 podpořených osob, 132 300,00
uplatnění v KA02, cena
1470 Kč/osoba, cena
stanovena vč. DPH na
základě průzkumu trhu,
viz příloha č. 5 nepovinná)

Krácení VK

Krácení v
přímých
nákladech

Zůstatek na
položce VK

132 300,00

Odůvodnění

0,00 VK: stravné je
nepřímý náklad

132 300,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

4 460 235,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo

35

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011287

Žadatel

Celesta Praha, z.ú.

Název projektu

Centrum pro rodinné pečující v Praze

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 390 375,00 Kč

Body z věcného hodnocení

74,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/2

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

8

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následující připomínkou:


VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti
a výběru indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 390 375,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo

36

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011295

Žadatel

Asociace občanských poraden

Název projektu

Komplexní program podpory prevence a řešení zadluženosti

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 976 218,75 Kč

Body z věcného hodnocení

74,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/2

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

8

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:



VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti
a výběru indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
VK navrhuje nastavit monitorovací indikátor 67001 na 1

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 976 218,75

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo

37

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011264

Žadatel

Česká asociace pečovatelské služby, zapsaný spolek

Název projektu

Nejste na to sami - podpora neformálních pečujících v Praze

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 409 875,00 Kč

Body z věcného hodnocení

73,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/1

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:




VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti
a výběru indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
VK navrhuje nastavit monitorovací indikátor 67010 na 180, 67001 na 1, snížit 80500 na 1
VK navrhuje upravit klíčovou aktivitu č. 3 a monitorovací indikátor 80500 v souvislosti
s krácením položky 1.1.4.6. zpracování analýzy potřebnosti, funkčnosti a efektivity
podpůrných skupin z důvodu nehospodárnosti

Položka

Popis

1.1.4.6

Zpracování analýzy
potřebnosti,
funkčnosti a efektivity
podpůrných
skupin

1.1.4.7

Pronájem konferenčních
prostor závěrečná konference

Rozpočet Krácení VK

90 000,00

90 000,00

30 000,00

30 000,00

Zůstatek na
Odůvodnění
položce VK
VK: V rámci podporovaných
činností výzvy je zejména
podporována přímá práce s
cílovou skupinou. Tvorba
0,00 dokumentu je ve vztahu k
realizovaným aktivitám, jejich
popisu a potřebnosti
neekonomická a neefektivní.
Kráceno v plné výši.
VK: chybí bližší popis
0,00 konference

35 000,00

35 000,00

1.1.1.3.6

expert pro oblast sociální
práce

VK: neodůvodněná pozice,
není jasné, co nad rámec
0,00
ostatních garantů, konzultantů
a zkušených lektorů přináší

1.1.4.8

tvorba a provoz webové
stránky projektu pro CS

40 000,00

40 000,00

0,00

Krácení v
přímých
nákladech

195 000,00

VK: nepřímý náklad

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 166 125,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo

38

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011311

Žadatel

RomPraha, z. s.

Název projektu

Neformálně pečuji a pracuji

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

9 986 275,00 Kč

Body z věcného hodnocení

73,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

6/2

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

8

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:


VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti
a výběru indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.

Položka

1.1.1.1.1

1.1.1.1.2

Popis

Odborník na telefonu
(0,6 úvazku x 3 osoby,
66 osoboměsíců)

Odborný evaluátor 0,6
úvazek

Rozpočet

3 102 000,00

1 200 000,00

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

714 120,00

hrubá mzda
pracovníka na plný
úvazek by byla
58.209 Kč (78.000
Kč včetně odvodů).
Neodpovídá obvyklé
2 387 880,00
praxi v oboru, VK:
krátit na max.
45.000 Kč hrubé
mzdy/úvazek
(60.300 Kč
s odvody).

800 000,00

Neadekvátní
úvazková kapacita.
400 000,00 Úvazek zkrácen na
0,2 (průměrně 1 celý
pracovní den týdně

by měl potřeby
evaluace projektu
tohoto typu pokrýt).
1.1.1.1.3

Koordinátor
dobrovolníků 0,6
úvazku

1.1.1.2.2

1 078 000,00

726 000,00

352 000,00 snížit úvazek na 0,2

Sociální pracovník
(KA4)

283 500,00

91 350,00

Maximální limit DPČ
192 150,00 dle OPZ je 305
Kč/hod.

1.1.1.2.3

Odborník na
problematiku romské
menšiny (KA5)

112 000,00

23 040,00

Maximální limit DPČ
88 960,00 experta je 556
Kč/hod.

1.1.1.2.4

Psycholog (KA6, KA7,
KA9)

599 200,00

123 264,00

Maximální limit DPČ
475 936,00 experta je 556
Kč/hod.

1.1.1.3.5

Ergoterapeut (KA6,
KA9)

220 000,00

66 000,00

Přemrštěná částka,
154 000,00 VK: na DPP max.
350 Kč/hod.

1.1.1.3.6

Zdravotní sestra (KA6,
KA9)

220 000,00

66 000,00

Přemrštěná částka,
154 000,00 VK: na DPP max.
350 Kč/hod.

Telefonické služby neomezený tarif (KA3)

46 200,00

46 200,00

0,00 Nepřímé náklady

80 000,00

Nedostatečně
vysvětlen
70 000,00
požadavek na
úhradu a četnost

1.1.4.1

1.1.6.2.1

Příspěvek na úhradu
cestovného (KA11)

150 000,00

Krácení v
přímých
nákladech

2 735 974,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

6 566 307,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo

39

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011282

Žadatel

Cochem.cz, z.s.

Název projektu

Multidisciplinární specialista v praxi

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 565 633,00 Kč

Body z věcného hodnocení

73,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů
Výsledek hlasování

6/2
Pro

Proti

Zdrželo se

8

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
















Žadatel nesmí ani v dohodě se státní správou soudu ovlivňovat soud při jmenování kolizního
opatrovníka dítěti; pravidla výběru konkrétního subjektu, který bude kolizním opatrovníkem
dítěte jmenován, určuje přímo zákon a soud je povinen je respektovat (k tomu viz čl. 95 odst.
Ústavy ČR)
Žadatel důsledně zajistí, že jednání kolizního opatrovníka nebude v rozporu s principem
nezávislosti soudu a rovnosti účastníků řízení.
Žadatel zajistí, že kurz multidisciplinární vzdělávání pro kolizní opatrovníky bude respektovat
a vycházet z obsahu institutu opatrovnictví a oprávnění i povinností opatrovníka, která jsou
upravena především v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku (případně ve vztahu k
procesnímu opatrovnictví dítěte ve věcech péče soudu o nezletilé též v čl. 10 Evropské
úmluvy o výkonu práv dětí a v § 20 odst. 4 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních
soudních).
Žadatel zajistí, že setkání interdisciplinárního týmu při obvodním soudu bude zaměřeno vždy
tak, aby jeho předmětem nebyly konkrétní individuální případy, o nichž je vedeno soudní
řízení ve věcech péče soudu o nezletilé.
Žadatel vypustí požadavek, podle něhož v případě, že soud provádí pohovor s dítětem
přímo, bude se tohoto pohovoru vždy účastnit kolizní opatrovník, jakož i požadavek na to,
aby pohovor s dítětem prováděl primárně kolizní opatrovník, a nikoli soud.
Žadatel nebude zpracovanou metodiku nikde zveřejňovat, výstupy budou řešeny pouze s
MPSV a budou podléhat další evaluaci ze strany MPSV, proto dochází ke změně –
nastavení indikátorů a krácení rozpočtu.
VK požaduje nastavit MI 60000 na hodnotu 2.
VK požaduje nastavit MI 67001 na hodnotu 1 (podpora jedné osoby, případně jedné rodiny).
VK požaduje nastavit MI 67010 na hodnotu 9 (tj. 5 osob v rámci 1 multidisciplinárního týmu,
1 rodina x 2 = 2 děti a 1 rodiny x 2 = 2 rodiče).
VK navrhuje upravit název položky 1.1.4.6 v souvislosti s jejím krácením

Položka

1.1.4.6.

1.1.4.6.

Popis
Tisk knihy pro CS

Evaluace projektu (500
Kč/hodina x 500 hodin)

Krácení v
přímých
nákladech

Rozpočet

Krácení VK

600,00

600,00

250 000,00

125 000,00

Zůstatek na
položce VK

0,00 VK: Výdaj není
relevantní
v návaznosti na
připomínky VK
k projektu.
125 000,00 VK: Kráceno z důvodu
neveřejné
dokumentace.

125 600,00

Závěr
Vhodný k financování

Odůvodnění

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 408 633,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo

40

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011217

Žadatel

Nová škola, o.p.s.

Název projektu

Nevzdáme to! : Podpora ohrožených dětí a jejich školní
úspěšnosti prostřednictvím odpoledních klubů ve škole a
intervence v rodině

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

9 273 167,50 Kč

Body z věcného hodnocení

72,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5/2

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
 VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti
a výběru indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů

Položka

1.1.3.2.2.4

1.1.3.2.2.5

Popis

notebook s
instalovaným OS

myš k notebooku

Krácení v
přímých
nákladech

Rozpočet

20 000,00

500,00

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

3 000,00

500,00

3 500,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Odůvodnění

VK: dodržet
doporučenou
jednotkovou cenu pro
17 000,00 OP Z, kdy zařízení
obsahuje jak OS, tak
myš, krátit na Kč
17.000,-viz výše zdůvodnění
krácení položky
0,00 1.1.3.2.2.4 a popis
obvyklých cen u
notebooku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

9 268 792,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo

41

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011302

Žadatel

Městská část Praha 3

Název projektu

Rozvoj terénní sociální práce a sociálních služeb na MČ Praha 3

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

6 668 625,00 Kč

Body z věcného hodnocení

71,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5/2

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:



VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti
a výběru indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
VK navrhuje převést pozice na DPČ (1.1.1.2.1.-3) na pracovní smlouvy (1.1.1.1.6.-8)
a zároveň u jednotlivých pozic stanovit výši úvazku na 1 celý úvazek

Položka

Popis

1.1.4.5

mobilní připojení
pro terénní práci

1.1.1.2.1

Metodik sociální
terénní práce

1.1.1.2.2

Sociální terénní
pracovník 1

1.1.1.2.3

Sociální terénní
pracovník 2

Krácení v
přímých
nákladech

Rozpočet
67 200,00

Krácení VK
67 200,00

Zůstatek na
Odůvodnění
položce VK
0,00 VK: jedná se o nepřímý náklad

1 848 000,00

VK: kráceno na částku uvedenou v
žádosti 44000,- hrubá mzda (v
79 200,00 1 768 800,00
žádosti chybný výpočet odvodů) +
převést do prac.smluv na 1 úvazek

1 285 200,00

VK: kráceno na částku uvedenou v
žádosti 34000,- hrubá mzda (v
55 080,00 1 230 120,00
žádosti chybný výpočet odvodů) +
převést do prac.smluv na 1 úvazek

1 285 200,00

VK: kráceno na částku uvedenou v
žádosti 34000,- hrubá mzda (v
55 080,00 1 230 120,00
žádosti chybný výpočet odvodů) +
převést do prac.smluv na 1 úvazek

256 560,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

6 347 925,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo

42

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011315

Žadatel

Diakonie ČCE - Středisko celostátních programů a služeb

Název projektu

Pečuj doma v Praze

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

7 661 375,00 Kč

Body z věcného hodnocení

71,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5/2

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
 VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti
a výběru indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
 VK navrhuje stanovení kvalifikačních požadavků na obsazení jednotlivých pozic.
 VK navrhuje stanovit hodnotu MI 67001.
Položka

Popis

Rozpočet

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

1.1.4.5.

Dotisk 8 publikací

80 000,00

80 000,00

0,00 VK: Nepřímé náklady.

1.1.4.6.

Výroba šanonů na
publikace

17 500,00

17 500,00

0,00

Krácení v
přímých
nákladech

97 500,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt doporučený k financování

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

7 539 500,00

VK: Nepřímý náklad.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo

43

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011301

Žadatel

Občanské sdružení Smíšek, spolek

Název projektu

Ucelená podpora rodičů s předškolními dětmi v krizových
situacích na cestě k dětskému úsměvu

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

9 544 475,00 Kč

Body z věcného hodnocení

70,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5/2

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
 VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti
a výběru indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
 VK navrhuje opravit výši výchozí hodnoty MI 67010 na 0
 VK navrhuje opravit výši cílové hodnoty MI 67401 na 0
 VK navrhuje doplnit CS „Sociální pracovníci“
Položka

Popis

1.1.1.1.3

Speciální pedagog 1

1.1.1.1.4

1.1.1.1.6

Rozpočet

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

1085
400,00

325 620,00

759 780,00 VK: Plánovaný úvazek
neodpovídá rozsahu
aktivit popsaných v
projektu, doporučuji
0,7, dá se rozdělit
mezi dva pracovníky

Speciální pedagog 0,5
úvazek

542 700,00

542 700,00

0,00 VK: Vyřazení celé
položky, není
prokázána nezbytnost
úvazku speciálního
pedagoga nad 1,0
(položka 1.1.1.1.3)

Asistent pro práci s
cílovou skupinou 0,5
úvazek

522 600,00

104 520,00

418 080,00 VK: Snížení úvazku
na 0,4, aby to bylo v
souladu s popisem
realizačního týmu;
úvazek 0,4 je
dostačující i vzhledem
k velikosti úvazku
dalších pozic pro
přímou práci s CS.

281 400,00 VK: Snížení úvazku
na 0,2, což je (i
vzhledem k době
zapojení) dostačující
úvazek pro garanci
projektu a vytvoření
metodických
materiálů,
administrativní práce
patří do NN

1.1.1.1.8

Metodik a garant
projektu 0,4 úvazek

562 800,00

281 400,00

1.1.1.3.1

Odborní lektoři

175 000,00

87 500,00

87 500,00 VK: Snížení počtu
hodin na polovinu, což
je dostačující pro
realizaci 2 přednášek
měsíčně včetně jejich
přípravy; navíc není
zřejmé, zda se
některá témata
nebudou opakovat

1.1.3.2.1.1

Software - Office,
Antivir, databáze

17 500,00

1 050,00

16 450,00 VK: Snížení počtu
jednotek na 4,2, což
odpovídá celkové výši
úvazků realizačního
týmu hrazeného z
přímých nákladů po
navrhovaném krácení

1.1.3.2.2.1

Vybavení - PC

80 000,00

4 800,00

75 200,00 VK: Snížení počtu
jednotek na 4,2, což
odpovídá celkové výši
úvazků realizačního
týmu hrazeného z
přímých nákladů po
navrhovaném krácení

1.1.3.2.2.2

Multifunkční zařízení standart

12 000,00

6 000,00

6 000,00 VK: Pro realizaci
projektu v
plánovaném rozsahu
je dostačující 1
multifunkční zařízení
se standardní
využitím, z žádosti
nevyplývá např.
potřeba tisku
materiálů pro CS
apod.

1.1.3.2.2.3

Multifunkční zařízení intenzivní

17 000,00

17 000,00

0,00 VK: Pro realizaci
projektu v
plánovaném rozsahu
je dostačující 1
multifunkční zařízení
se standardní
využitím, z žádosti
nevyplývá např.
potřeba tisku
materiálů pro CS
apod.

1.1.3.2.2.4

Fotoaparát dokumentace

9 000,00

9 000,00

0,00 VK: Vyřazení celé
položky, její
potřebnost není
zdůvodněna a
prokázána

1.1.3.2.2.5

Mobilní telefon

1.1.4.1

Pracovník pro práci s
veřejností

17 500,00

1 050,00

900 000,00

900 000,00

Krácení v
přímých
nákladech

16 450,00 VK: Snížení počtu
jednotek na 4,2, což
odpovídá celkové výši
úvazků realizačního
týmu hrazeného z
přímých nákladů po
navrhovaném krácení
0,00 VK: Vyřazení celé
položky, svou
povahou spadá do
nepřímých nákladů;
potřeba této pozice
nevyplývá z
požadavků výzvy

2 280 640,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

6 693 675,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo

44

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011268

Žadatel

Sociální služby Praha 9, z.ú.

Název projektu

Nejsme na to sami

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

9 879 325,00 Kč

Body z věcného hodnocení

69,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5/2

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:




VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti
a výběru indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
VK navrhuje u monitorovacího indikátoru 60000 doplnit slovní komentář
VK navrhuje zařadit položku 1.1.3.2.2.09 aktivní trenažér svalstva do investičních výdajů
projektu

Položka

1.1.1.1.2

Popis

Koordinátor
projektu

Rozpočet

Krácení VK

900 000,00

450 000,00

85 000,00

14 960,00

Notebook včetně
software a
1.1.3.2.2.01
příslušenství
Krácení v
přímých
nákladech

Zůstatek na
Odůvodnění
položce VK
VK: Rozsah úvazku koordinátora je
nadhodnocený vzhledem činnostem
450 000,00
(v rámci přímých nákladů), které bude
zajišťovat, kráceno na 0,25 úvazku
70 040,00

VK: kráceno vzhledem k počtu
úvazků na 4,12

464 960,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

9 298 125,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo

45

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011239

Žadatel

Lata - programy pro mládež a rodinu, z.ú.

Název projektu

Rodina v centru - rodinné konference jako nástroj prevence

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

2 296 975,00 Kč

Body z věcného hodnocení

69,38

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5/2

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
 VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a
výběru indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.

Položka

Popis

Rozpočet

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

1.1.3.2.2.4

USB flash

4 800,00

4 800,00

0,00

Odůvodnění
VK: nepřímý náklad

1.1.3.2.3.2

občerstvení

15 000,00

15 000,00

0,00

1.1.4.03

akreditované
kurzy

24 000,00

4 800,00

19 200,00

VK: kurzy jsou na 8 hod., nikoliv
10 hod.

tisk letáků

8 000,00

7 000,00

1 000,00

1.1.4.06

VK: není zdůvodněna nezbytnost
počtu

1.1.3.2.2.2

tiskárna

2 000,00

5 000,00

VK: kráceno do cen obvyklých

1.1.3.2.3.1

kancel.potřebypapíry

8 000,00

0,00

7 000,00

8 000,00

Krácení v
přímých
nákladech

VK: nepřímý náklad

VK: nepřímý náklad

41 600,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

2 244 975,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo

46

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011192

Žadatel

SERENDIPITY z.s.

Název projektu

Akcelerátor snížení romské zadluženosti a předluženosti v hl.
městě Praha

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

6 219 500,00 Kč

Body z věcného hodnocení

68,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5/2

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:


VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti
a výběru indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů - uvést
hodnotu 0 u MI 62500.

Položka

Popis

Rozpočet

1.1.1.1.1

Lektor dluhového
vzdělání

912 000,00

1.1.1.1.2

Dluhový poradce partner s FP

1 536
000,00

Psychosociální
pracovník

1.1.1.2.1

1.1.1.2.2

1.1.6.1.1

Vedoucí dluhového
poradenství - partner s
FP

Komunikační pracovník
- osoba z CS

720 000,00

672 000,00

648 000,00

Krácení v
přímých
nákladech

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

364 800,00

VK: nedostatečně
odůvodněná výše
úvazku, u popisu pro
danou pozici se
547 200,00 vyskytují i činnosti,
které spadají do NN.
Krácení z 0,5 úvazku
na 0,3 úvazku tj.
22800,-/měsíčně.

192 000,00

VK: stanovená mzda
je nadhodnocená.
1 344 000,00
Kráceno na 56000,/měsíčně)

720 000,00

VK: není konkrétně
popsaná činnost
pracovníka, výsledky
0,00 a cíle jeho činnosti.
Zapojení není
nezbytné pro naplnění
cíle projektu.

336 000,00

VK: nedostatečně
odůvodněná výše
úvazku pro danou
336 000,00 pozici, která zahrnuje i
činnosti hrazené z NN.
Krácení na polovinu, tj.
zapojení na 0,25.

648 000,00

VK: není relevantně
odůvodněno, s
ohledem na cíl a
výsledky projektu.
Prostředník v
0,00
komunikaci mezi
poradcem a lektory
není účelný, podpora
je poskytovaná
individuálně.

2 260 800,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 393 500,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo

47

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011198

Žadatel

Romodrom o.p.s.

Název projektu

Odborné sociální poradenství Praha

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

9 364 825,00 Kč

Body z věcného hodnocení

68,13

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5/2

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:


VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti
a výběru indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.

Položka

Popis

Rozpočet

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

1.1.1.1.2

Sociální pracovník 2
(1,0)

1 378
860,00

689 430,00

VK: není dostatečně
689 430,00 odůvodněno, krácení
na úvazek 0,5

1.1.1.1.4

Sociální pracovník 4
(1,0)

1 378
860,00

689 430,00

VK: není dostatečně
689 430,00 odůvodněno, krácení
na úvazek 0,5

1.1.1.1.5

Evaluátor (0,4)

546 720,00

273 360,00

VK: není dostatečně
273 360,00 odůvodněno, krácení
na úvazek 0,2

1.1.3.2.1.1

kancelářský balík pro
každého člena RT

26 000,00

5 200,00

VK: kráceno na 3,2
20 800,00 jednotek v souvislosti
s krácením úvazků

1.1.3.2.2.1

Mobilní telefony pro RT
v přímé práci

20 000,00

4 000,00

VK: kráceno na 3,2
16 000,00 jednotek v souvislosti
s krácením úvazků

1.1.3.2.2.2

Notebooky pro členy
RT (notebooky
vzhledem k práci v
terénu)

68 000,00

13 600,00

VK: kráceno na 3,2
54 400,00 jednotek v souvislosti
s krácením úvazků

1.1.4.3

Supervize pro každého
pracovníka - 1x za
měsíc (1 supervize pro
1 pracovníka= 1000 Kč)

120 000,00

75 000,00

45 000,00

Krácení v
přímých
nákladech

1 750 020,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

7 177 300,00

VK: není dostatečně
odůvodněno.

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo

48

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011235

Žadatel

Zajíček na koni, o.p.s.

Název projektu

Zajíček na koni nabízí více služeb pro duševně nemocné a
pečovatele

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 986 887,50 Kč

Body z věcného hodnocení

67,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5/2

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:


VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti
a výběru indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů

Položka

1.1.1.3.2

Popis

Rozpočet

Konzultant právní
poradenství

Krácení VK

84 000,00

32 640,00

Zůstatek na
Odůvodnění
položce VK
51 360,00 krácení podle tabulky OPZ na sazbu
právník DPP 428 Kč/hod.

79 200,00

V rozpočtu žadatel uvádí 416 hod na
pozici, ale u KA3 je uvedeno 240 hodin,
108 000,00
což je s ohledem na popis činnosti
reálnější. Krácení dle zdůvodnění u KA3.

54 600,00

Kurz barista

zahrnuto 14 asistentů, nejde o
zaměstnance projektu, jejich činnost
109 200,00 není konkrétně zdůvodněná, nejsou
cílovou skupinou, krácení o náklady na
jejich proškolení

79 800,00

26 600,00

1.1.4.3

Kurz vaření

zahrnuto 14 asistentů, nejde o
zaměstnance projektu, jejich činnost
53 200,00 není konkrétně zdůvodněná, nejsou
cílovou skupinou, krácení o náklady na
jejich proškolení

144 000,00

34 560,00

1.1.1.3.5

Konzultant sociální
poradenství

187 200,00
1.1.1.3.3

Evaluátor

163 800,00
1.1.4.2

Krácení v
přímých
nákladech

109 440,00 krácení podle tabulky OPZ na sazbu
sociální pracovník DPP 228 Kč/hod.

227 600,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 702 387,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo

49

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011234

Žadatel

Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s.

Název projektu

Podpora cizinců v Praze

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

6 931 912,50 Kč

Body z věcného hodnocení

67,50

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5/2

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:



VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti
a výběru indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů
VK navrhuje položku rozpočtu 1.1.1.2. dohody o pracovní činnosti konkrétně specifikovat
Krácení
VK

Zůstatek na
Odůvodnění
položce VK

Položka

Popis

1.1.1.2

VK: Žadatel uvádí různé plánované
počty klientů- 50 nebo 60. Podle
popisu KA01 bude individuálně 40
osob po 50 hod. výuky+0,5 hod.
2 568 750,00 256 875,00 2 311 875,00 přípravy na každou hodinu výuky.
K tomu 5 skupin po 2 až 4 osobách
* 50hod. výuky+0,5 hod. přípravy.
Správně tedy maximálně 3 375
Dohody o
hodin. Dále je potřeba položku
pracovní činnosti
konkrétně specifikovat.

Rozpočet

Krácení v
přímých
nákladech

256 875,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

6 610 818,75

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo

50

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011236

Žadatel

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

Název projektu

Realizace a metodická podpora asistovaných kontaktů s
terapeutickým přesahem v preventivní sociální práci s ohroženými
dětmi a rodinami

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 525 300,00 Kč

Body z věcného hodnocení

66,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5/2

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.

Položka

Popis

Rozpočet

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

30 000,00

30 000,00

0,00 nepřímý náklad

1.1.4.0.1

Komunikační nástroje
webu - IT služby,
webmaster

50 000,00

30 000,00

1.1.4.05

Výroba metodické
pomůcky pro děti 3 10 let (grafika,
zpracování, výroba)

snížení nevysvětlené,
20 000,00 duplicitní a
nepřiměřené položky

Facilitátor - manažer
kvality

64 000,00

64 000,00

zrušení nevysvětlené,
0,00 duplicitní a
nepřiměřené položky

1.1.4.11
Krácení v
přímých
nákladech

124 00,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 370 300,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo

51

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011260

Žadatel

Cesta integrace, o.p.s.

Název projektu

Cesta z dluhů v Praze

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 809 425,00

Body z věcného hodnocení

65

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5/2

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění

VK doporučuje projekt k podpoře s následující připomínkou:


VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti
a výběru indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 809 425,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo

52

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011267

Žadatel

Zdravotní ústav Most k domovu, z.ú.

Název projektu

(095) Podpora paliativní péče v přirozeném prostředí klienta

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 459 062,50

Body z věcného hodnocení

63,75

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

7/2– hlasování per rollam

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

8

0

1

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:


VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti
a výběru indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů

Rozpočet

Popis

1.1.3.1.2.1

Osobní
automobil pro 520 000,00 260 000,00
paliativní tým

není prokázána nezbytnost pořízení
2 automobilů, ve zdůvodnění chybí
260 000,00
potřebné podrobnosti, nahradit lze
vůz starý 7 let, tj. krácení o 1 ks

1.1.6.1.3

Náhrady
mezd pro
sociálního
pracovníka v 54 000,00
době
supervize (1
osoba)

0,00

Krácení v
přímých
nákladech

Krácení VK

Zůstatek
na
položce
VK

Položka

54 000,00

Odůvodnění

nelze čerpat současně dotaci na
mzdu a náhradu mzdy u stejného
pracovníka

314 000,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 145 062,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo

53

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011273

Žadatel

VOLONTÉ CZECH, o.p.s.

Název projektu

VOL Pomoc v Praze

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

5 696 562,50 Kč

Body z věcného hodnocení

62,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5/2

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:


VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti
a výběru indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů

Položka

1.1.1.3.5

Popis

Pracovník
věznice

1.1.1.3.4

Osoba s
vyřešenou
minulostí

Reintegrační
mentor

276 000,00

277 725,00

94 185,00 183 540,00

44 850,00

441 600,00

15 210,00

89 700,00

30 420,00

Romský mentor
120 600,00

120 600,00

1.1.6.1.1

tréninková
pracovní místa

20 000,00

20 000,00

1.1.4.4

Náklady na
ověření
podkladů od CS
Hygienické a
potravinové
baličky

Krácení v
přímých
nákladech

VK: Snížení na 228 Kč/hod. dle limitu
pozice soc. pracovník tabulky OPZ.
Jedná se o soc. pracovníka věznice,
mzda je nadhodnocená.

VK: Snížení na 228 Kč/hod. dle limitu
pozice soc. pracovník tabulky OPZ.
29 640,00
Mzda je nadhodnocená, neodpovídá
náplni práce.

VK: Snížení na 228 Kč/hod. dle limitu
pozice sociální pracovník tabulky OPZ.
149 760,00 291 840,00
Mzda je nadhodnocená, neodpovídá
náplni práce.

1.1.1.3.8

1.1.6.5.1

Odůvodnění

VK: Nesoulad s celkovou výší hodin na
několika místech. V Příloze č.4 RT je
uvedeno, že v KA5 bude mít poradce
10 350,00 265 650,00 pro TP 150 hod., v příloze č. 3 - popis
KA jde o 180 hod. Celkový součet hod.
je tedy 770 resp. 800 hod. Kráceno na
770 hod.

Poradce pro trh
práce (více
osob)

1.1.1.3.3

1.1.1.3.7

Rozpočet

Zůstatek
na
Krácení VK
položce
VK

VK: Snížení na 228 Kč/hod. dle limitu
pozice soc. pracovník tabulky OPZ.
59 280,00
Mzda je nadhodnocená, neodpovídá
náplni práce.
VK: Tréninková pracovní místa nejsou
0,00 podporovanou aktivitou výzvy, aktivita
nepřispívá k naplnění cíle projektu.
0,00
VK: Položka není zdůvodněna.

35 000,00

35 000,00

VK: Položka je v rámci projektu
neefektivní. Podporu je možné zajistit
0,00
prostřednictvím dalších spolupracujících
organizací.

475 525,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

5 102 156,25

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo

54

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011270

Žadatel

Městská část Praha 7

Název projektu

Systém podpory neformálních pečujících a osob ohrožených
sociálním vyloučením v Praze 7

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

8 336 612,50 Kč

Body z věcného hodnocení

61,88

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5/2

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:


VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů

Položka

1.1.1.1.4

1.1.1.1.6

Rozpočet

Popis

Ergoterapeut

Krácení
VK

Zůstatek
na
položce
VK

Odůvodnění

488 832,00 244 416,00 244 416,00 VK: naddimenzovaný RT –
kráceno na 0.25 úvazku

Koordinátor vzdělávání 714 000,00 357 000,00 357 000,00 VK: naddimenzovaný RT – kráceno
cílových skupin
na 0.25 úvazku

1.1.2.1.1

Zpáteční letenka
(Nizozemí) metodik

4 500,00

4 500,00

0,00

1.1.2.1.2

Ubytování (Nizozemí)
metodik

8 500,00

8 500,00

0,00

1.1.2.1.3

Diety (Nizozemí)
metodik

6 500,00

6 500,00

0,00

1.1.6.2.1

Zpáteční letenka
(Nizozemí)

9 000,00

9 000,00

0,00

1.1.6.2.2

Ubytování (Nizozemí)

17 000,00

17 000,00

0,00

Diety (Nizozemí)

13 000,00

13 000,00

0,00

1.1.6.2.3

26 000,00

3 575,00

22 425,00 VK: kráceno v souvislosti
s krácením pozic v RT na 3,45

68 000,00

9 350,00

58 650,00 VK: kráceno v souvislosti
s krácením pozic v RT na 3,45

20 000,00

2 750,00

17 250,00 VK: kráceno v souvislosti
s krácením pozic v RT na 3,45

1.1.3.2.1.1

Kancelářský balíček

1.1.3.2.2.1

Notebook

1.1.3.2.2.2

Mobilní telefon

Krácení v
přímých
nákladech

VK: Neodůvodněná položka

VK: Neodůvodněná položka

VK: Neodůvodněná položka

VK: Neodůvodněná položka

VK: Neodůvodněná položka

VK: Neodůvodněná položka

675 591,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

7 492 123,75

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo

55

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011243

Žadatel

Městská část Praha 4

Název projektu

Terénní pracovník Prahy 4

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

3 656 500,00 Kč

Body z věcného hodnocení

61,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5/2

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícími připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 656 500,00 Kč

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo

56

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011191

Žadatel

Národní ústav pro autismus, z.ú.

Název projektu

PAS - live, podpůrné služby pro osoby s PAS a pečující personál

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 087 750,00 Kč

Body z věcného hodnocení

60,63

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5/2

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.



VK navrhuje škrtnout celou KA3 z důvodu, že je realizována po ukončení projektu; a celou KA5
z důvodu, že nemá oporu v identifikovaných potřebách CS.

Položka

Rozpočet

Popis

Krácení VK

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

VK: kráceno na
polovinu, tj. 0,1 úv.,
120 600,00 náklady související
s nezpůsobilou KA3 a
KA5

1.1.1.1.3

Koordinátor/ka pro CS
0,2 úvazku

241 200,00

120 600,00

1.1.1.3.1

Lektor - pobyt pro
pečující personál
4pobytyx2
lektořix8hx5dní

160 000,00

160 000,00

VK: náklady
0,00 související
s nezpůsobilou KA5

1.1.1.3.2

Lektor - Výjezdní
terapeutické pobyty pro
klienty s autismem a
problémovým chováním
(nad 15 let) 2pobyty x
40hodin

20 000,00

20 000,00

VK: náklady
0,00 související
s nezpůsobilou KA3

1.1.3.2.1.1

Kancelářský balík

4 840,00

242,00

VK: kráceno na 1,9
4 598,00 jednotek v souvislosti
s krácením úvazku

1.1.3.2.2.1

Notebook

34 000,00

1 700,00

VK: kráceno na 1,9
32 300,00 jednotek v souvislosti
s krácením úvazku

1.1.3.2.2.3

Mobilní telefon

10 000,00

500,00

VK: kráceno na 1,9
9 500,00 jednotek v souvislosti
s krácením úvazku

1.1.4.4

Pronájem prostor školící místnost pobyty
pro pečující

40 000,00

40 000,00

VK: náklady
0,00 související s
nezpůsobilou KA5

1.1.4.5

Pronájem objektů Výjezdní terapeutické
pobyty pro klienty s
autismem a
problémovým chováním
(nad 15 let)

50 000,00

50 000,00

VK: náklady
0,00 související s
nezpůsobilou KA3

1.1.6.2.1

Ubytování - pobyty pro
pečující personál 2
pobyty x 25 osob x 5 dní

250 000,00

250 000,00

VK: náklady
0,00 související s
nezpůsobilou KA5

1.1.6.2.2

Cestovné - pobyty pro
pečující personál 2
pobyty x 25osob

15 000,00

15 000,00

VK: náklady
0,00 související s
nezpůsobilou KA5

1.1.6.2.3

Cestovné - Výjezdní
terapeutické pobyty pro
klienty s autismem a
problémovým chováním
(nad 15 let)

3 600,00

3 600,00

VK: náklady
0,00 související s
nezpůsobilou KA3

1.1.6.3.1

Osobní asistent Výjezdní terapeutické
pobyty pro klienty
s autismem a
problémovým chováním
(nad 15 let) - 2 pobyty x
4 asistenti x56hodin

67 200,00

67 200,00

VK: náklady
0,00 související s
nezpůsobilou KA3

Krácení v
přímých
nákladech

728 842,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 176 697,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo

57

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011281

Žadatel

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

Název projektu

Terapeuticko-edukativní skupinová podpora sociálně ohrožených
rodin s dětmi

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

4 045 525,00 Kč

Body z věcného hodnocení

57,5

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5/2

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a výběru
indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.

Položka

1.1.1.3.1

Popis

Terapeut - práce s CS
růstových skupin (2
osoby)

Rozpočet

160 000,00

Krácení VK

100 000,00

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

60 000,00

Plánováno je 10
setkání po 90
minutách, tj. 15 hodin
na jednoho a 30
hodin na 2 osoby
celkem, přičemž
žádná další činnost u
této pozice v žádosti
uvedena není. V
rozpočtu je uveden
úvazek 320 hodin, VK:
snížení na 120 hodin
(3 hodiny přípravy na

každou hodinu
setkání).
Krácení v
přímých
nákladech

100 000,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

3 920 525,00

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo

58

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011296

Žadatel

Komunikujeme o.p.s.

Název projektu

Podpora neformální péče a sdílené péče v Praze

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

9 987 887,50 Kč

Body z věcného hodnocení

52,50

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5/2

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:



VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti
a výběru indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů
VK navrhuje krátit klíčovou aktivitu č. 3 Vypracování metodiky (praktické rady, tipy pro CS) –
1. část – v bodu 1 – 7. Nezbytnost realizace KA č. 3 v celém navrženém rozsahu není zdůvodněna.
Žadatel nezohlednil existenci metodik pro neformální pečovatele, které jsou veřejně dostupné
a obsahují podstatnou část témat v KA č. 3, bodu 1.-7.

Položka

Popis

Rozpočet

432 000,00

1 210 000,00

566 148,00

VK: Sazba je nadhodnocená,
kráceno na sazbu odpovídající
643 852,00 soc.a terénnímu pracovníkovi dle
limitů OPZ; při úvazku 0,6 činí
sazba po krácení 29 266 Kč.

126 000,00

126 000,00

Evaluátor - 0,6
úvazek

1.1.1.1.3

Zdravotní sestra 0,6 úvazku

1.1.1.2.3

Metodik (KA3)

Zůstatek
na položce Odůvodnění
VK
VK: výše úvazku pozice je s
ohledem na popis jeho náplně
432 000,00 nadhodnocená. S ohledem na
rozsah činnosti v KA15 kráceno na
celkovou výši 0,3 úvazku

864 000,00
1.1.1.1.2

Krácení VK

1 100 000,00

563 464,00

0,00 VK: pozice krácena z důvodu
krácení KA č. 3, odst. 1.-7.
VK: Sazba mzdy je
nadhodnocená, kráceno na sazbu
odpovídající sazbě soc.a
536 536,00
terénního pracovníka dle limitů
OPZ; při úvazku 0,5 činí sazba po
krácení 24 388 Kč.

1.1.1.2.4

Ergoterapeut - 0,5
úvazku
Odborník v oblasti
sociální (KA3)

15 000,00

15 000,00

1.1.1.3.2

0,00 VK: pozice krácena z důvodu
krácení KA č. 3, odst. 1.-7.

Odborník v oblasti
zdravotní (KA3)

15 000,00

15 000,00

1.1.1.3.3

0,00 VK: pozice krácena z důvodu
krácení KA č. 3, odst. 1.-7.

15 000,00

15 000,00

1.1.1.3.4

Odborník v oblasti
ergoterapie
(KA3)

0,00 VK: pozice krácena z důvodu
krácení KA č. 3, odst. 1.-7.

1.1.1.3.5

Odborník v oblasti
psychiatrie (KA3)

15 000,00

15 000,00

0,00 VK: pozice krácena z důvodu
krácení KA č. 3, odst. 1.-7.

15 000,00

15 000,00

1.1.1.3.6

Odborník v oblasti
psychologie
(KA3)

0,00 VK: pozice krácena z důvodu
krácení KA č. 3, odst. 1.-7.

120 000,00

60 000,00

VK: není zřejmé, na základě čeho
60 000,00 byl proveden odhad počtu 300
hodin, krácení jednotek o 50%

46 200,00

46 200,00

0,00 VK: telefonické služby patří do
nepřímých nákladů

40 000,00

VK: není dostatečně zdůvodněno,
aktivity budou probíhat na území
0,00
příslušné městské části v blízkosti
CS nebo přímo v domácnosti

140 000,00

140 000,00

VK: není zřejmé, koho se hlídání
má týkat, z popisu vyplývá
0,00 zaměření na pečující o seniory.
Položka není odůvodněná a není
jasné, jakého okruhu osob se týká

12 000,00

12 000,00

VK: nemá vazbu na výstupy, cíle
0,00 projektu, není vymezeno, jakého
okruhu osob se týká.

1.1.1.3.9

Tlumočník (KA16)

1.1.4.1

Telefonické služby
– neomezený tarif
3x (KA4)

1.1.6.2.1

Příspěvek na
úhradu
cestovného

1.1.6.3.1

Příspěvek na
hlídání dětí
(KA16)

1.1.6.5.1

Úhrada nákladů
na zdravotní
prohlídku

40 000,00

4 000,00
1.1.6.5.2

VK: nemá vazbu na konkrétní
výstupy činnosti s CS, žadatel v
0,00 příslušných KA neuvádí, kolik
osob z CS se bude ucházet o
(nové) zaměstnání

4 000,00

Úhrada výpisu z
rejstříku trestů

Krácení v
přímých
nákladech

2 064 812,00

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

7 406 872,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

Informace o žádosti
Pořadové číslo

59

Registrační číslo

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011294

Žadatel

Navšechnočas, z. s.

Název projektu

Zdravý rodič, zdravý sourozenec, zdravá rodina

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

1 999 775,00 Kč

Body z věcného hodnocení

51,25

Shrnutí projednání žádosti
Střet zájmů

NE

Počet přítomných členů /
náhradníků členů

5/2

Výsledek hlasování

Pro

Proti

Zdrželo se

7

0

0

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění
VK doporučuje projekt k podpoře s následujícím krácením rozpočtu a připomínkami:
 VK navrhuje před vydáním rozhodnutí provést revizi indikátorů ohledně relevantnosti a
výběru indikátorů ve vztahu k aktivitám a nastavení správných hodnot indikátorů.
Položka

Rozpočet

Popis

Krácení VK

1.1.1.3.3

Evaluátor

59 850,00

150,00

1.1.1.3.4

Speciální pedagog

114 000,00

45 600,00

Krácení v
přímých
nákladech

45 750,00

Zůstatek na
položce VK

Odůvodnění

59 700,00 VK: Překračuje limit
OPZ, kráceno na limit
68 400,00 VK: Překračuje limit
OPZ pro sociálního
pracovníka, kráceno
na limit

Závěr
Vhodný k financování

Projekt zařazen do zásobníku

Maximální celkové způsobilé
výdaje projektu v Kč

1 942 587,50

Podmínky poskytnutí podpory
stanovené výběrovou komisí

Uvedeno ve stanovisku VK – projekt doporučen k podpoře
s doplněním

V.

Přehled projektů doporučených k financování:

Č.

Registrační číslo

Název projektu

Žadatel

Max. celkové
způsobilé
výdaje
projektu v Kč

1

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011223

Jsme v Praze doma

EKS, z.s.

7 105 061,25

2

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011206

Psychoterapeutická
podpora v Anabell
Praha

Centrum Anabell,
4 650 425,00
z. ú.

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011226

MIKULÁŠ DĚTEM Síť podpory dítěte a
rodiny v náročné
životní situaci

Mikuláš 365,
o.p.s.

4

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011220

Podpora neformálních
pečovatelů o osoby s
Meridiem o.p.s.
Alzeimerovou nemocí
v Praze II.

7 649 808,65

5

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011215

Jak na dluhy a
oddlužení

RUBIKON
Centrum, z.ú.

9 501 574,38

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011238

Komplexní systém
podpory o
nejzranitelnější a
nejohroženější
uživatele návykových
látek v souladu s
principy reformy
psychiatrické péče

SANANIM z. ú.

9 815 522,50

7

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011303

Krok za korkem
oddlužením - Praha

Buď klíčem
obecně
prospěšná
společnost

5 198 150,00

8

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011263

Dítě a rodina - pilot
programu

Člověk v tísni,
o.p.s.

9 002 225,00

9

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011266

Nebojme se zbytečně

Cesta domů, z.ú. 6 828 038,75

10

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011233

Podpora péče o děti- Organizace pro
cizince v hostitelských pomoc
rodinách
uprchlíkům, z.s.

3

6

3 849 354,28

2 114 010,00

11

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011275

Mediace - cesta k
posilování rodinných
kompetencí

"Komora
zapsaných
mediátorů?

1 986 250,00

12

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011290

Vzdělávání
pracovníků OSPOD v
mediaci

"Komora
zapsaných
mediátorů?

1 587 500,00

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011258

Podpora osob s
poruchou osobnosti
formou rozvoje
svépomocných aktivit
a zapojením peer
konzultantů

Kaleidoskop centrum terapie a 2 334 167,60
vzdělávání, z. ú.

14

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011252

Rodina jako základ
péče o osoby s
duševním
onemocněním

A DOMA z. s.

15

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011249

Pečující osoby, jak na Dejme si šanci,
to
z.s.

1 885 390,13

16

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011240

Metoda diagnostiky a
posílení rodičovských
kompetencí rodičů
dětí s hendikepem

ALKMEON z.s.

1 998 585,00

17

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011261

Člověk na cestě k
oddlužení

Člověk v tísni,
o.p.s.

5 691 268,75

18

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011250

Fenomén Nová půda

Centrum pro
integraci cizinců,
o.p.s.

3 004 235,00

19

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011244

Rozchodem rodina
nekončí: podpora dětí
ohrožených rozvodem
či rozchodem rodičů v
Praze

APERIO Společnost pro
zdravé
rodičovství, z.s.

8 349 272,50

20

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011247

Naděje pro rodinu Praha

Via Cordis, z.ú.

5 302 118,75

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011305

InBáze, z. s. Podpora integrace
cizinců na území hl.
m. Prahy

InBáze, z. s.

9 895 623,75

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011272

Podpůrná síť pro
neformální pečující o
osoby po ZPM

CEREBRUM Sdružení osob se
získaným
6 625 717,50
poškozením
mozku a jejich
rodin, z.s.

23

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011289

Vytvoření systému
komplexní podpory
pro děti vyrůstající v
náhradní rodině.

Cestou necestou,
3 113 040,88
z.ú.

24

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011246

Podpora osob na
spektru Autismu a

Adventor o. s.

13

21

22

5 210 012,50

3 588 075,00

jejich Rodin Terapií a
poradenstvím ke
společenskému
začlenění A
samostatnosti
(PARTA)

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011309

Sociální pracovník na
MČ Praha - Ďáblice a
MČ Praha - Dolní
Chabry

Městská část
Praha-Ďáblice

1 693 125,00

26

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011293

Vybudování centra
pro maminky
Úsměv mámy,
ohrožené psychickými
z.s.
potížemi spojenými s
raným mateřstvím

1 646 000,00

27

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011297

Praha integruje

Sdružení pro
integraci a
migraci, o. p. s.

7 298 812,50

28

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011300

Assessment Letní
dům

Letní dům, z.ú.

5 990 662,50

29

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011278

Systematická podpora
působení peer
konzultantů v
Psychiatrické
nemocnici Bohnice

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

2 081 403,75

30

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011274

Rozum a Cit pro školy Rozum a Cit, z.
v Praze
s.

3 253 437,50

31

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011283

Inovace programu
Pilot

Prostor plus
o.p.s.

9 613 434,88

25

32

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011285

Právo na život

Nadační fond pro
předčasně
9 954 000,00
narozené děti a
jejich rodiny

33

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011306

Mobilní dluhový
poradce v Praze

Smysl života, z.s. 4 874 700,00

34

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011286

Rodinná terapie
látkově a nelátkově
závislých osob

Anima-terapie,
z.ú.

4 460 235,00

35

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011287

Centrum pro rodinné
pečující v Praze

Celesta Praha,
z.ú.

3 390 375,00

36

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011295

Komplexní program
podpory prevence a
řešení zadluženosti

Asociace
občanských
poraden

1 976 218,75

37

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011264

Česká asociace
Nejste na to sami pečovatelské
podpora neformálních
služby, zapsaný
pečujících v Praze
spolek

2 166 125,00

38

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011311

Neformálně pečuji a
pracuji

6 566 307,50

RomPraha, z. s.

39

40

41

42

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011282

Multidisciplinární
specialista v praxi

Cochem.cz, z.s.

2 408 633,00

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011217

Nevzdáme to! :
Podpora ohrožených
dětí a jejich školní
úspěšnosti
prostřednictvím
odpoledních klubů ve
škole a intervence v
rodině

Nová škola,
o.p.s.

9 268 792,50

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011302

Rozvoj terénní
sociální práce a
sociálních služeb na
MČ Praha 3

Městská část
Praha 3

6 347 925,00

Pečuj doma v Praze

Diakonie ČCE Středisko
celostátních
programů a
služeb

7

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011315

539
500,00

VI. Přehled projektů zařazených do zásobníku projektů:
Č.

Registrační číslo

43

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011301

44

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011268

45

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011239

46

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011192

47

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011198

48

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011235

49

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011234

50

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011236

Název projektu

Žadatel

Max. celkové
způsobilé
výdaje
projektu v Kč

Ucelená podpora rodičů s
předškolními dětmi v Občanské
krizových situacích na sdružení
6 693 675,00
cestě
k
dětskému Smíšek, spolek
úsměvu
Sociální služby
Nejsme na to sami
9 298 125,00
Praha 9, z.ú.
Rodina v centru - rodinné Lata - programy
konference jako nástroj pro mládež a 2 244 975,00
prevence
rodinu, z.ú.
Akcelerátor
snížení
romské zadluženosti a SERENDIPITY
3 393 500,00
předluženosti v hl. městě z.s.
Praha
Odborné
sociální
Romodrom o.p.s. 7 177 300,00
poradenství Praha
Zajíček na koni nabízí
Zajíček na koni,
více služeb pro duševně
3 702 387,50
o.p.s.
nemocné a pečovatele
Organizace pro
Podpora cizinců v Praze pomoc
6 610 818,75
uprchlíkům, z.s.
Realizace a metodická
podpora
asistovaných
kontaktů s terapeutickým HoSt - Homepřesahem v preventivní Start
Česká 5 370 300,00
sociální
práci
s republika, z.ú.
ohroženými
dětmi
a
rodinami

51

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011260

52

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011267

53

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011273

54

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011270

55

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011243

56

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011191

57

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011281

58

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011296

59

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011294

Cesta integrace,
1 809 425,00
o.p.s.
(095) Podpora paliativní Zdravotní ústav
péče
v
přirozeném Most k domovu, 3 145 062,50
prostředí klienta
z.ú.
VOLONTÉ
VOL Pomoc v Praze
5 102 156,25
CZECH, o.p.s.
Systém
podpory
neformálních pečujících
Městská
část
a
osob
ohrožených
7 492 123,75
Praha 7
sociálním vyloučením v
Praze 7
Terénní pracovník Prahy Městská
část
3 656 500,00
4
Praha 4
PAS - live, podpůrné Národní
ústav
služby pro osoby s PAS a pro
autismus, 3 176 697,50
pečující personál
z.ú.
Terapeuticko-edukativní
HoSt - Homeskupinová
podpora
Start
Česká 3 920 525,00
sociálně
ohrožených
republika, z.ú.
rodin s dětmi
Podpora neformální péče Komunikujeme
7 406 872,50
a sdílené péče v Praze o.p.s.
Zdravý rodič, zdravý
Navšechnočas,
sourozenec,
zdravá
1 942 587,50
z. s.
rodina
Cesta z dluhů v Praze

VII. Přehled projektů nedoporučených k financování
Č.

Registrační číslo

Název projektu

Žadatel

1.
2.

Důvody nedoporučení projektů k financování jsou k projektům v řádcích č. ….. až ….. uvedeny
v části IV. tohoto zápisu (Závěry z projednávání žádostí). U ostatních řádků byla důvodem
nedoporučení k financování 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 listina / prezenční listiny
Soulad zápisu s průběhem a výsledky jednání potvrzuje:
Zástupce sekretariátu výběrové komise

Předseda / místopředseda výběrové
komise

Datum

Datum

Jméno

Kateřina

Jméno

Šárka

Příjmení

Jechová

Příjmení

Müllerová

Podpis

Podpis

