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Žádost o podporu

Identifikace operace

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009054
Identifikace žádosti (Hash): qvUlvP
Zkrácený název projektu: Multidisciplinarita týmu terénní sociální rehabilitace

Typ podání: Automatické
Způsob jednání: Podepisuje jeden signatář

Projekt

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Číslo výzvy: 271/03_16_047/CLLD_15_01_099 
Název výzvy: MAS Podlipansko_Sociální práce

Název projektu CZ: Multidisciplinarita týmu terénní sociální rehabilitace
Název projektu EN:

Anotace projektu:
FOKUS Mladá Boleslav z.s. poskytuje dlouhodobou péči lidem s vážným duševním onemocněním. Tito 
lidé mají kromě psychiatrických obtíží i mnohá další omezení v sociální oblasti. Z tohoto důvodu je nutné 
rozšířit multidisciplinaritu týmu o: psychiatra konzultanta, peer konzultanta, rodiče na založení a vedení 
svépomocné skupiny pro rodiče. 

Typ integrovaného nástroje: Komunitně vedený místní rozvoj
Číslo integrované strategie: CLLD_15_01_099
Název integrované strategie: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na 
Podlipansku Společně 2014+

Fyzická realizace projektu
Předpokládané datum zahájení: 1. 9. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 8. 2020
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24
Skutečné datum zahájení: 1. 9. 2018

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

Doplňkové informace
Realizace zadávacích řízení na projektu:
Veřejná podpora: Ano
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Projekt je zcela nebo zčásti prováděn sociálními partnery nebo NNO: Ne
Režim financování: Ex-ante
Projekt je zaměřen na orgány veřejné správy a veřejné služby na 
celostátní, regionální nebo místní úrovni:

Atribut operace:
Integrovaný

Specifické cíle 

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

03.2.65 Strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje

Číslo, Název

03.2.65.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do 
řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských oblastech

Procentní podíl 100
Kategorie regionu:

Více rozvinuté 0
Méně rozvinuté 100

Opatření ITI/IPRÚ/CLLD
Specifický cíl integrované strategie: B. 6 Rozvoj sociálních služeb
Opatření integrované strategie: 2. 1 Sociální práce
Podopatření integrované strategie: 2. 1 Sociální práce-03.2.65.1
Procentní podíl aktivit na daném
podopatření integrované strategie:

100

Popis projektu 

Jaký problém projekt řeší?
Projekt řeší rozšíření spolupráce a komunikace mezi jednotlivými složkami multidisciplinárního týmu. 
Rozšíření týmu terénní sociální rehabilitace provozovaného předkladatelem projektu umožní posílení o 
pracovní pozice psychiatra konzultanta, peer konzultanta a rodiče a umožní plně rozvinout spolupráci 
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mezi týmy a zdravotními a sociálními službami v rámci komplexní psychosociální rehabilitace. Dosud 
nebylo možné spolupráci plně rozvinout z důvodu nedostatečného personální obsazení. 

Jaké jsou příčiny problému?
Příčinou problému na straně předkladatele je nedostatek času současných terénních pracovníků, kteří 
pro velké množství práce s klienty nejsou schopni realizovat pravidelná setkávání s členy 
multidisciplinárního týmu.
Obecnými příčinami je fragmentace péče o duševně nemocné v ČR a oddělené systémy zdravotnických a 
sociálních služeb.

Co je cílem projektu? 
Projekt je zaměřen na rozšíření multidisciplinární spolupráce v oblasti sociálních služeb, které se věnují 
péči o lidi s těžkým duševním onemocněním. Ze zkušeností vyplývá, že v rámci komplexní psychosociální 
rehabilitace osob s duševním onemocněním je velmi důležitým prvkem multidisciplinární spolupráce 
všech zainteresovaných osob. Cílem spolupráce by mělo být propojení terénní činnosti týmu sociální 
rehabilitace (case management) s ambulantními psychiatry, psychiatrickými nemocnicemi, obvodními 
lékaři, rodinami. Zlepšení komunikace, výměna informací, zkušeností, to vše pomáhá ke kvalitní 
psychosociální rehabilitaci a umožňuje lidem s duševním onemocněním prožívat plnohodnotně život. 
Zapojení rodinných příslušníku do multidisciplinární spolupráce pomáhá nejen klientovi s duševním 
onemocněním, ale samotné rodině. Cílem je posílení multidisciplinární spolupráce, především formou 
úzké a systematické spolupráce s psychiatrickými službami. Case management je metoda práce 
vycházející především z britských a nizozemských modelů. Je jádrem sociální rehabilitace dlouhodobě 
duševně nemocných, koordinuje další služby do účelného celku a umožňuje vytvořit individuální 
rehabilitační plán využívající většinu dostupných zdrojů (dalších zdravotních a sociálních služeb, 
příbuzných a přátel klienta). Case management je často jedinou volbou u klientů, kteří nezvládají nároky 
docházkových programů a také výrazně usnadňuje zapojení klientů do jiných programů, včetně 
programů pracovní rehabilitace. 
Dalším cílem je destigmatizace lidí s duševním onemocněním. Jedním z našich programů, které k tomu 
slouží je projekt ,,Blázníš? No a!" Jedná se o interaktivní vzdělávací program prevence duševního zdraví, 
který je postavený na otevřeném dialogu odborníků, lidí s vlastní zkušeností s psychickým 
onemocněním, žáků a jejich učitelů. Do multidisciplinárního týmu potřebujeme pracovníky, kteří budou 
speciálně proškolení (kurzy, výcviky). 

Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y? 
Projekt přispěje ke zkvalitnění poskytovaných služeb, jak z hlediska naplňování standardů sociálních 
služeb, tak z hlediska specifické odbornosti, zkušenosti, která u dané cílové skupiny nezbytně zahrnuje 
orientaci v problematice duševního zdraví. Inovativnost projektu spočívá ve zlepšení práce i znalostí s 
cílovou skupinou, tím bude zajištěna větší komplexnost služeb pro širší spektrum klientů. Rozšíření týmu 
o rodiče či peer konzultanta přináší nový úhel pohledu na péči o osoby s duševním onemocněním a 
pomáhá k úzdravě klientů. Současně pomáhá rodičům zvládat náročnou situace v rodině, porozumět 
onemocnění a předcházet hospitalizacím. Služby by tak měly být dostupné i klientele, která ze služeb 
většinou jinak vypadává. Konkrétně jde o osoby s duálními diagnózami, nediagnostikované klienty, 
klienty s velmi těžkým chronickým průběhem psychotického onemocnění a klienty ve vážných krizových 
situacích. Poskytované služby se tak více přiblíží osvědčeným zahraničním modelům (holandský, finský a 
anglický), které jsou známy svou komplexností a vysokou mírou efektivity práce s lidmi s těžkým 
duševním onemocněním. Projekt ,,Blázníš? No a!" přispěje k lepšímu porozumění  a boření mýtů o 
duševním onemocnění u mladé generace. 
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Jaké aktivity v projektu budou realizovány? 
1. Obsazení projektového týmu
2. Technické vybavení projektového týmu
3. Vzdělávání multidisciplinárního týmu
4. Činnost projektového týmu - multidisciplinární spolupráce

Popis realizačního týmu projektu :
Pozice pracovníků realizačního týmu bude obsazena psychiatrem konzultantem, peer konzultantem - 
pracovníkem s vlastní zkušeností s nemocí, a rodičem duševně nemocného klienta, který založí a povede 
svépomocnou skupinu pro rodiče.  Psychiatr bude pracovat v týmu terénní sociální rehabilitace pod 
vedením jeho vedoucího a plnit následující úkoly: pravidelná komunikace s Psychiatrickou nemocnicí 
Kosmonosy - oddělení Sadská, s ambulantními psychiatry, obvodními lékaři a psychology, účast na 
poradách týmu, spolupráce při krizových intervencích. Peer konzultant bude pracovat v týmu terénní 
sociální rehabilitace pod vedením jeho vedoucího a plnit následující úkoly: přímá práce s klienty, účast 
na poradách a předávání informací ostatním členům týmu, účast na skupinách pro rodiče a na projektu 
,,Blázníš? No a!" Počet klientů u psychiatra a peer konzultanta bude omezen, aby bylo možné 
plnohodnotně vykonávat multidisciplinární spolupráci, což bude primární náplní jejich práce. Rodič 
klienta s duševním onemocněním založí svépomocnou skupinu pro rodiče a bude ji aktivně vést, bude 
pracovat v přímé péči s rodinou.

Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu? 
Na webových stránkách předkladatele bude zřízena samostatná stránka projektu, kde budou 
publikovány všechny významné skutečnosti o průběhu projektu. Zkušenosti s multidisciplinární 
spolupráce budou šířeny v odborné veřejnosti (konference sociální psychiatrie, regionální setkání 
poskytovatelů soc. služeb a podobně) formou prezentace nebo workshopu. Vzhledem k zaměření 
projektu není plánována publicita vůči široké veřejnosti.

V čem je navržené řešení inovativní? 
Ačkoliv existují regionální rozdíly, obvyklou situací v ČR je, že péče o duševně nemocné je 
fragmentovaná, odděleně fungují nejen systémy sociální a zdravotní péče, ale běžná je i izolovanost 
jednotlivých služeb a zařízení. Projekt umožní předkladateli vytvořit dostatečnou personální kapacitu pro 
komunikaci s dalšími (především psychiatrickými službami), která bude aktivně nabízena a která bude 
pro komunikační partnery znamenat malou zátěž.

Jaká existují rizika projektu? 
Neobsazení projektového týmu
Rizikem může být, že okamžitě po schválení projektu nebude možné vybrat uchazeče, který by splňoval 
požadavky výběrového řízení. 

Nezájem partnerů o multidisciplinární spolupráci
Nedostatečná multidisciplinarita a komunikace mezi službami je už dnes většinou poskytovatelů 
vnímána jako nevyhovující. Vzhledem k probíhajícímu procesu transformace psychiatrické péče, který by 
měl umožnit vznik nových zdravotně-sociálních služeb (Center duševního zdraví - CDZ). Je 
pravděpodobné, že potřeba vzájemné komunikace, sdílení péče a multidisciplinárního přístupu bude 
spíše narůstat. 

Nedostatečná kapacita týmu terénní sociální rehabilitace
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Plánované projektové aktivity nelze realizovat samostatně, jsou doplněním a rozšířením standardní 
sociální rehabilitace. Výrazné omezení základního provozního financování, které by vedlo k nutnosti 
redukovat kapacitu týmu sociální rehabilitace v Nymburce, by tak ohrožovalo i realizaci projektových 
aktivit. Služba je zařazena do krajské sítě sociálních služeb v kategorii služeb s nejvyšší prioritou, což je 
pravděpodobně maximum co lze při současném systému financování základního provozu sociálních 
služeb k omezení rizika učinit.

Cílová skupina 

Cílová skupina:
Osoby se zdravotním postižením
Popis cílové skupiny:
Cílovou skupinou projektu jsou dlouhodobě duševně nemocní. Tato skupina je velmi dobře vymezena. V 
zahraniční literatuře je označována jako SMI (Seriously Mentally Ill). Diagnosticky jde především o 
pacienty trpícími psychózami schizofrenního okruhu (F20-29), vážnějšími poruchami osobnosti - 
nejčastěji hraniční poruchou osobnosti (F60-69, F60.31) a část nemocných s diagnózou z okruhu 
afektivních poruch (F30-39). Skupina je vymezena nejen psychiatrickými diagnózami, ale také 
chronickým průběhem duševního onemocnění (2 roky a déle) a výrazným deficitem v sociálním 
fungování a tedy potřebou dlouhodobé a intenzivní podpory (GAF - skóre nižší než 70).

Subjekty projektu 

Typ subjektu: Žadatel/příjemce
Kód státu: CZE - Česká republika
Název subjektu: FOKUS Mladá Boleslav z.s.
IČ: 48678767
DIČ / VAT id:
Právní forma: Spolek
Je subjekt právnickou osobou?: ANO
Datum vzniku: 29. 12. 1992
Typ plátce DPH: Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na 

odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců: 231,000
Roční obrat (EUR): 2900000
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Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku: Střední podnik
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku: ANO
Datová schránka: fescv6v

Adresy subjektu 

Kód státu: CZE - Česká republika
Typ adresy: Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje: Středočeský kraj
Název okresu: Mladá Boleslav
Název ORP: Mladá Boleslav
Městská část:
Obec: Mladá Boleslav
Část obce: Mladá Boleslav IV
Ulice: Ptácká
PSČ: 293 01
Číslo orientační: 54
Číslo popisné/
evidenční:

138

Kód druhu čísla
domovního:

1

WWW: www.fokus-mb.cz

Osoby subjektu 

Titul před jménem: Mgr.
Jméno: Veronika 
Příjmení: Křičková
Titul za jménem: DiS.
Telefon:
Mobil: 775562026
Email: krickova@fokus-mb.cz
Hlavní kontaktní osoba: ANO
Statutární zástupce:

Titul před jménem: MUDr.
Jméno: Jan 
Příjmení: Stuchlík
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 608130099
Email: stuchlik@fokus-mb.cz
Hlavní kontaktní osoba: NE
Statutární zástupce: ANO
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Účty subjektu 

Název účtu příjemce: FOKUS Mladá Boleslav
Kód banky: 5500 - Raiffeisenbank a.s.
IBAN: CZ2055000000002277568001
Měna účtu: CZK
Stát: Česká republika
Předčíslí ABO:
Základní část ABO: 2277568001
Neplatný záznam účtu:

Účetní období 

CZ NACE 

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

Kód: 88.99
Název: Ostatní ambulantní nebo terénní sociální služby 

j. n.
Je součástí projektu?:

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

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

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

n.
Je součástí projektu?:
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Veřejná podpora 

Typ subjektu: Osoby v nichž má žadatel podíl
Kód státu: CZE - Česká republika
Název subjektu: Psychologie Mladá Boleslav s.r.o.
IČ: 29128854
DIČ / VAT id:
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Je subjekt právnickou osobou?: ANO
Datum vzniku: 28. 11. 2012
Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl: 99,9999
Počet zaměstnanců: 1,000
Roční obrat (EUR): 43000
Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku: Mikropodnik
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku: ANO
Datová schránka: spjnipv

Adresy subjektu 

Kód státu: CZE - Česká republika
Typ adresy: Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje: Středočeský kraj
Název okresu: Mladá Boleslav
Název ORP: Mladá Boleslav
Městská část:
Obec: Mladá Boleslav
Část obce: Mladá Boleslav IV
Ulice: Ptácká
PSČ: 293 01
Číslo orientační: 54
Číslo popisné/
evidenční:

138

Kód druhu čísla
domovního:

1

WWW:

Osoby subjektu 
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Účty subjektu 

Účetní období 

CZ NACE 

Veřejná podpora 

Umístění 

Dopad projektu:

CZ020 Středočeský kraj

Místo realizace:

CZ020 Středočeský kraj
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Klíčové aktivity 

Název klíčové aktivity: 1. Obsazení projektového týmu

Popis klíčové aktivity:
1. Pozice psychiatr konzultant - Pozice psychiatra bude obsazena od 1. měsíce po obdržení informace o 
podpoření projektu. Psychiatr bude pracovat v týmu terénní sociální rehabilitace pod vedením jeho 
vedoucího a plnit následující úkoly: pravidelná komunikace s Psychiatrickou nemocnicí Kosmonosy - 
oddělení Sadská, s ambulantními psychiatry, obvodními lékaři a psychology, účast na poradách týmu, 
spolupráce při krizových intervencích. Psychiatr bude konzultovat postupy, medikaci, dekompenzaci 
našich klientů. 
2. Pozice peer konzultant - Výběrové řízení na peer konzultanta bude vyhlášeno okamžitě po obdržení 
informace o podpoření projektu. Projektové pozice by tedy měly být obsazeny od 4. měsíce 
projektu.Peer konzultant je pracovník s vlastní zkušeností s nemocí. Bude pracovat v týmu terénní 
sociální rehabilitace pod vedením jeho vedoucího a plnit následující úkoly: přímá práce s klienty a podílí 
se na jejich úzdravě, účast na poradách a předávání informací ostatním členům týmu, účast na 
skupinách pro rodiče a na projektu ,,Blázníš? No a!" Počet klientů u peer konzultanta bude omezen, aby 
bylo možné plnohodnotně vykonávat multidisciplinární spolupráci, což bude primární náplní jejich práce. 
3. Pozice rodič konzultant - Výběrové řízení na rodiče konzultanta bude vyhlášeno okamžitě po obdržení 
informace o podpoření projektu. Projektové pozice by tedy měly být obsazeny od 4. měsíce projektu. 
Rodič klienta s duševním onemocněním založí svépomocnou skupinu pro rodiče a bude ji aktivně vést, 
bude pracovat v přímé péči s rodinou. Svépomocná skupina by pomohla rodičům vzájemně sdílet své 
problémy a zkušenosti. Rodič bude spolupracovat s terénním týmem sociální rehabilitace a bude v přímé 
péči s rodinami našich klientů. Bude účasten na poradách. 

Přehled nákladů:
Aktivita negeneruje přímé náklady.
Náklady na inzerci a výběr projektového týmu managementem spolku spadají do nepřímých nákladů.

Název klíčové aktivity: 2. Technické vybavení projektového týmu

Popis klíčové aktivity:
Zakoupení technického vybavení pro projektový tým. Pro efektivní fungování projektového týmu je 
zapotřebí zakoupit následující: 3 notebooky, 3 mobilní telefony, 3 kancelářské stoly, 3 kancelářské židle, 
3 kancelářský balík MS Office pro neziskový sektor. 

Přehled nákladů:
3 notebooky - 13310,- Kč x 3, celkem 39930,- Kč
3 mobilní telefony - 2420,-Kč x 3, celkem 7260,-Kč
3 kancelářské stoly - 6655,-Kč x 3, celkem 19965,-Kč
3 kancelářské židle - 2420,-Kč x 3, celkem 7260,-Kč
3 kancelářský balík MS Office pro neziskový sektor - 2420,-Kč x 3, celkem 7260,-Kč
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Název klíčové aktivity: 3. Vzdělávání multidisciplinárního týmu

Popis klíčové aktivity:
Doplňkové aktivity zaměřené na vzdělávání pracovníků, kteří vykonávají přímou práci s klienty.  V 
průběhu projektu absolvují pracovníci pro multidisciplinární spolupráci specializační vzdělávání: 
Motivační rozhovory, Kurz krizové intervence. 

Přehled nákladů:
Kurz krizové intervence - 20000,-Kč x 3, celkem 60000,-Kč
Motivační rozhovory - 10000,-Kč x 5, celkem 50000,-Kč. 

Název klíčové aktivity: 4. Činnost projektového týmu - multidisciplinární spolupráce

Popis klíčové aktivity:
1. Projekt ,,Blázníš? No a!" je interaktivní, destigmatizačně vzdělávací program prevence duševního 
zdraví, který je postaven na otevřeném dialogu odborníků, lidí s vlastní zkušeností s psychickým 
onemocněním, žáků a jejich učitelů. Tento projekt bude realizován na středních školách v regionu 
Nymburk. Lektoři projektu budou pracovníci multidisciplinárního týmu FOKUS Mladá Boleslav z.s.
2.  Psychiatr bude pracovat v týmu terénní sociální rehabilitace pod vedením jeho vedoucího a plnit 
následující úkoly: pravidelná komunikace s Psychiatrickou nemocnicí Kosmonosy - oddělení Sadská, s 
ambulantními psychiatry, obvodními lékaři a psychology, účast na poradách týmu, spolupráce při 
krizových intervencích.
3. Peer konzultant - Peer konzultant je pracovník s vlastní zkušeností s nemocí. Bude pracovat v týmu 
terénní sociální rehabilitace pod vedením jeho vedoucího a plnit následující úkoly: přímá práce s klienty 
a podílí se na jejich úzdravě, účast na poradách a předávání informací ostatním členům týmu, účast na 
skupinách pro rodiče a na projektu ,,Blázníš? No a!" Počet klientů u peer konzultanta bude omezen, aby 
bylo možné plnohodnotně vykonávat multidisciplinární spolupráci, což bude primární náplní jejich práce. 
4. Rodič konzultant - Rodič klienta s duševním onemocněním založí svépomocnou skupinu pro rodiče a 
bude ji aktivně vést, bude pracovat v přímé péči s rodinou. Svépomocná skupina by pomohla rodičům 
vzájemně sdílet své problémy a zkušenosti. Rodič bude spolupracovat s týmem terénní sociální 
rehabilitace a bude v přímé péči s rodinami našich klientů. Bude účasten na poradách. 

Přehled nákladů:
1. Projekt ,,Blázníš? No a!" DPP lektoři 2000,-Kč/lektor, počet lektorů na den 3, počet školských dnů 10, 
celkem 60000,-Kč
2. Pozice psychiatr konzultant: Úvazek 0,1, nominální plat 60000,- Kč, zdravotní a sociální 1,34, počet 
měsíců  23, celkem 184920,- Kč
3. Pozice peer konzultant: Úvazek 0,5, nominální plat 22000,-Kč, zdravotní a sociální 1,34, počet měsíců 
20, celkem 294800,-Kč
4. Pozice rodič konzultant: úvazek 0,5, nominální plat 22000,-Kč, zdravotní a sociální 1,34, počet měsíců 
20 celkem 294800,-Kč.
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Rozpočet jednotkový

Kód Název Cena jednotky Počet 
jednotek

Částka celkem Procento Měrná 
jednotka 
(přednastavena 
ŘO)

Měrná 
jednotka (z 
číselníku)

Měrná 
jednotka 
(individuální)

 1 Celkové způsobilé výdaje 0 0 1160512,50 125  
 1.1 Přímé náklady 0 0 928410 100  
 1.1.1 Osobní náklady 0 0 774520 83,42  
 1.1.1.1 Pracovní smlouvy 0 0 774520 83,42  
 1.1.1.1.1 Pracovní smlouva Psychiatr 8040 23 184920 19,92 osoboměsíc  
 1.1.1.1.2 Pracovní smlouva peer konzultant 14740 20 294800 31,75 osoboměsíc  
 1.1.1.1.3 Pracovní smlouva peer rodič 14740 20 294800 31,75 osoboměsíc  
 1.1.1.2 Dohody o pracovní činnosti 0 0 0 0  
 1.1.1.3 Dohody o provedení práce 0 0 0 0  
 1.1.1.3.1 Lektoři projektu ,,Blázníš? No a!" 0 0 0 0 Počet hodin  
 1.1.2 Cestovné 0 0 0 0  
 1.1.2.1 Zahraniční cesty místního personálu 0 0 0 0  
 1.1.2.2 Cesty zahraničních expertů 0 0 0 0  
 1.1.3 Zařízení a vybavení, včetně 

pronájmu a odpisů
0 0 43890 4,73  

 1.1.3.1 Investiční výdaje 0 0 0 0  
 1.1.3.1.1 Pořízení odpisovaného nehmotného 

majetku
0 0 0 0  

 1.1.3.1.2 Pořízení odpisovaného hmotného 
majetku

0 0 0 0  

 1.1.3.2 Neinvestiční výdaje 0 0 43890 4,73  
 1.1.3.2.1 Neodpisovaný nehmotný majetek 0 0 7150 0,77  
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 1.1.3.2.1.1 Kancelářský balík MS Office pro 
neziskový sektor

6500 1,10 7150 0,77 ks  

 1.1.3.2.2 Neodpisovaný hmotný majetek 0 0 36740 3,96  
 1.1.3.2.2.1 Notebook 17000 1,10 18700 2,01 ks  
 1.1.3.2.2.2 Mobilní telefon 5000 1,10 5500 0,59 ks  
 1.1.3.2.2.3 Kancelářský stůl 7000 1,10 7700 0,83 ks  
 1.1.3.2.2.4 Židle kancelářská 4400 1,10 4840 0,52 ks  
 1.1.3.2.3 Spotřební materiál 0 0 0 0  
 1.1.3.2.4 Nájem/operativní leasing 

odpisovaného majetku
0 0 0 0  

 1.1.3.2.5 Odpisy majetku 0 0 0 0  
 1.1.4 Nákup služeb 0 0 110000 11,85  
 1.1.4.1 Kurz Krizová intervence 20000 3 60000 6,46 Kurzy  
 1.1.4.2 Kurz Motivační rozhovory 10000 5 50000 5,39 Kurzy  
 1.1.5 Drobné stavební úpravy 0 0 0 0  
 1.1.6 Přímá podpora cílové skupiny 0 0 0 0  
 1.1.6.1 Mzdové příspěvky 0 0 0 0  
 1.1.6.2 Cestovné a ubytování 0 0 0 0  
 1.1.6.3 Příspěvek na péči o dítě a další 

závislé osoby
0 0 0 0  

 1.1.6.4 Příspěvek na zapracování 0 0 0 0  
 1.1.6.5 Jiné 0 0 0 0  
 1.1.7 Křížové financování 0 0 0 0  
 1.2 Nepřímé náklady 0 0 232102,50 25  
 2 Celkové nezpůsobilé výdaje 0 0 0 0  
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Přehled zdrojů financování

Fáze přehledu financování: Žádost o podporu - změna - návrh IS KP
Měna: CZK
Celkové způsobilé výdaje: 1160512,50
CZV bez příjmů: 1160512,50
Příspěvek Unie: 986435,62
Národní veřejné zdroje 
 (bez vlastního zdroje financování): 174076,88
Jiné peněžní příjmy (JPP): 0
Vlastní zdroj financování: 0
Zdroj financování vlastního podílu: Národní soukromé zdroje
% vlastního financování: 0

Finanční plán 

Pořadí finančního plánu: 1
Datum předložení: 1. 9. 2018
Zálohová platba: ANO
Záloha - plán: 348153,75
Záloha - Investice: 0
Záloha - Neinvestice: 0
Vyúčtování - plán:
Vyúčtování - Investice:
Vyúčtování - Neinvestice:
Vyúčtování - očištěné o příjmy: 0
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 0
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: 0
Závěrečná platba: NE

Pořadí finančního plánu: 2
Datum předložení: 1. 3. 2019
Zálohová platba: NE
Záloha - plán: 174076,88
Záloha - Investice: 0
Záloha - Neinvestice: 0
Vyúčtování - plán: 248681,25
Vyúčtování - Investice: 0
Vyúčtování - Neinvestice: 0
Vyúčtování - očištěné o příjmy: 248681,25
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 0
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: 0
Závěrečná platba: NE
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Pořadí finančního plánu: 3
Datum předložení: 1. 9. 2019
Zálohová platba: NE
Záloha - plán: 232102,50
Záloha - Investice: 0
Záloha - Neinvestice: 0
Vyúčtování - plán: 331575
Vyúčtování - Investice: 0
Vyúčtování - Neinvestice: 0
Vyúčtování - očištěné o příjmy: 331575
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 0
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: 0
Závěrečná platba: NE

Pořadí finančního plánu: 4
Datum předložení: 1. 3. 2020
Zálohová platba: NE
Záloha - plán: 232102,50
Záloha - Investice: 0
Záloha - Neinvestice: 0
Vyúčtování - plán: 331575
Vyúčtování - Investice: 0
Vyúčtování - Neinvestice: 0
Vyúčtování - očištěné o příjmy: 331575
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 0
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: 0
Závěrečná platba: NE

Pořadí finančního plánu: 5
Datum předložení: 30. 8. 2020
Zálohová platba: NE
Záloha - plán: 174076,87
Záloha - Investice: 0
Záloha - Neinvestice: 0
Vyúčtování - plán: 248681,25
Vyúčtování - Investice: 0
Vyúčtování - Neinvestice: 0
Vyúčtování - očištěné o příjmy: 248681,25
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 0
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: 0
Závěrečná platba: ANO

Kategorie intervencí 

Tematický cíl



Sestava vytvořena v MS2014+ NZSTUJAN 4.5.2018 8:26

17

Oblast intervence

Kód: 114
Název: Strategie místního rozvoje se zapojením 

místních komunit
Název specifického cíle: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 

problémů nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských oblastech

Procentní podíl: 100
Indikativní alokace: 986435,62
Koeficient klimatické změny: 0
Podskupina:
Skupina: Podpora sociálního začleňování a boj proti 

chudobě a jakékoliv diskriminaci

Vedlejší téma ESF

Kód: 08
Název: Nepoužije se
Název specifického cíle: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 

problémů nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských oblastech

Procentní podíl: 100
Indikativní alokace: 986435,62
Koeficient klimatické změny: 0

Forma financování

Kód: 01
Název: Nevratný grant
Procentní podíl: 100
Indikativní alokace: 986435,62

Ekonomická aktivita

Kód: 24
Název: Jiné nespecifikované služby
Procentní podíl: 100
Indikativní alokace: 986435,62

Mechanismus územního plnění
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Kód: 06
Název: Iniciativy pro místní rozvoj se zapojením 

místních komunit
Procentní podíl: 100
Indikativní alokace: 986435,62

Lokalizace

Kód: CZ020
Název: Středočeský kraj
NUTS2: Střední Čechy
NUTS1: Česká republika
Procentní podíl: 100
Indikativní alokace: 986435,62

Typ území

Kód: 01
Název: Velké městské oblasti (hustě obydlené > 50 000 

obyvatel)
Procentní podíl: 0,08
Indikativní alokace: 789,15
Kód: 02
Název: Malé městské oblasti (střední hustota > 5000 

obyvatel)
Procentní podíl: 8,30
Indikativní alokace: 81874,16
Kód: 03
Název: Venkovské oblasti (řídce osídlené)
Procentní podíl: 91,62
Indikativní alokace: 903772,32

Indikátory 

Kód indikátoru: 10212
Název indikátoru: Počet podpořených již existujících sociálních podniků.
Výchozí hodnota: 0,000
Cílová hodnota: 0,000
Datum cílové hodnoty: 30. 8. 2020
Měrná jednotka: Organizace
Typ indikátoru: Výstup
Definice indikátoru:
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Sociálním podnikem se rozumí -subjekt sociálního podnikání-, tj. právnická osoba založená dle 
soukromého práva nebo její součást, nebo fyzická osoba, které naplňují veřejně prospěšný cíl 
formulovaný v zakládacích dokumentech a které splňují principy sociálního podniku (ekonomický 
prospěch, sociální prospěch a environmentální prospěch). Sociální podnikání jsou podnikatelské 
aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Zisk je z větší části použitý pro další rozvoj 
sociálního podniku (TESSEA 2011:14-16). V jednotlivých výzvách bude definována specifická sada 
rozpoznávacích znaků (ukazatelů) specificky vymezující sociální podnik dle zaměření a účelu výzvy. 
 
Hodnoty indikátoru mohou být zjišťovány od příjemců a / nebo na základě evaluace, která bude 
muset stejně proběhnout pro zjištění hodnot výsledkového indikátoru ""Počet sociálních podniků 
vzniklých díky podpoře, které fungují i po ukončení podpory.""
Popis hodnoty:
Nerelevantní 

Kód indikátoru: 10213
Název indikátoru: Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře
Výchozí hodnota: 0,000
Cílová hodnota: 0,000
Datum cílové hodnoty: 30. 8. 2020
Měrná jednotka: Organizace
Typ indikátoru: Výstup
Definice indikátoru:
Sociálním podnikem se rozumí -subjekt sociálního podnikání-, tj. právnická osoba založená dle 
soukromého práva nebo její součást, nebo fyzická osoba, které naplňují veřejně prospěšný cíl 
formulovaný v zakládacích dokumentech a které splňují principy sociálního podniku (ekonomický 
prospěch, sociální prospěch a environmentální a místní prospěch). Sociální podnikání jsou 
podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Zisk je z větší části použitý pro 
další rozvoj sociálního podniku (TESSEA 2011:14-16). V jednotlivých výzvách bude definována 
specifická sada rozpoznávacích znaků (ukazatelů) specificky vymezující sociální podnik dle zaměření a 
účelu výzvy. 
 
""Vzniklých díky podpoře"" znamená, že subjekt, který získal podporu (dotaci nebo služby ze strany 
podpořených podpůrných institucí), neprovozoval podpořenou činnost sociálního podniku v jakkoli 
srovnatelném rozsahu před tím, než dotaci získal. 
 
Hodnoty indikátoru mohou být zjišťovány od příjemců a / nebo na základě evaluace, která bude 
muset stejně proběhnout pro zjištění hodnot výsledkového indikátoru ""Počet sociálních podniků 
vzniklých díky podpoře, které fungují i po ukončení podpory.""
Popis hodnoty:
Nerelevantní 

Kód indikátoru: 50001
Název indikátoru: Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo 
vzdělávacích zařízení
Výchozí hodnota: 0,000
Cílová hodnota: 0,000
Datum cílové hodnoty: 30. 8. 2020
Měrná jednotka: Osoby
Typ indikátoru: Výstup
Definice indikátoru:



Sestava vytvořena v MS2014+ NZSTUJAN 4.5.2018 8:26

20

Počet uživatelů, kteří mohou využít nově vybudovaná nebo inovovaná dětská nebo vzdělávací 
zařízení, což představuje nové nebo renovované budovy nebo nové vybavení, dodávané projektem.  
"Uživatelé" jsou děti, žáci nebo studenti (to znamená vzdělávané osoby), nikoliv učitelé, rodiče nebo 
jiní lidé, kteří mohou tyto budovy také využívat. Indikátor měří nominální kapacitu (počet možných 
uživatelů, který je obyčejně vyšší nebo rovný počtu  skutečných uživatelů).
Popis hodnoty:
Nerelevantní 

Kód indikátoru: 50105
Název indikátoru: Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce
Výchozí hodnota: 0,000
Cílová hodnota: 0,000
Datum cílové hodnoty: 30. 8. 2020
Měrná jednotka: Podniky
Typ indikátoru: Výstup
Definice indikátoru:
Zaměstnavatelé nabízející alespoň jednu z těchto forem práce: 
- práce konaná alespoň z 50 % fondu pracovní doby doma, resp. mimo stálou provozovnu 
- zkrácený pracovní úvazek s plnou přítomností na pracovišti nebo kombinující práci z domova s prací 
v zaměstnání 
o a) pravidelný (např. 5x týdně 4 hodiny) 
o b) flexibilní (20 hodin týdně) 
- stlačený pracovní týden (např. 20-40 hodin týdně ve 3-4 dnech v průběhu týdne) 
- sdílené pracovní místo (částečný úvazek a sdílení pracovního místa s další osobou) 
- práce na dohodu o pracovní činnosti nebo na dohodu o provedení práce s docházkou do zaměstnání 
dle dohody se zaměstnavatelem (na pracovišti, kde tato forma doposud nebyla zavedena) 
Zaměstnavatel se počítá pouze tehdy, pokud alespoň jednu z forem práce před zahájením projektu 
nevyužíval.
Popis hodnoty:
Nerelevantní 

Kód indikátoru: 50110
Název indikátoru: Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního 
věku
Výchozí hodnota: 0,000
Cílová hodnota: 0,000
Datum cílové hodnoty: 30. 8. 2020
Měrná jednotka: Osoby
Typ indikátoru: Výsledek
Definice indikátoru:
Počet uživatelů, kteří využívají zařízení pečující o děti předškolního věku, tj. zařízení vybudovaná či 
provozovaná v rámci projektu.  "Uživatelé" jsou rodiče využívající zařízení pro děti předškolního věku, 
které mají z umístění dítěte přínos. Za jedno umístěné dítě je počítán jeden rodič jako osoba, která 
může jít díky tomu, že je dítě v předškolním zařízení umístěno, do práce.
Popis hodnoty:
Nerelevantní 

Kód indikátoru: 50120
Název indikátoru: Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let
Výchozí hodnota: 0,000
Cílová hodnota: 0,000
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Datum cílové hodnoty: 30. 8. 2020
Měrná jednotka: Osoby
Typ indikátoru: Výsledek
Definice indikátoru:
Počet uživatelů, kteří využívají zařízení pečující o děti do tří let, tj. zařízení vybudovaná či 
provozovaná v rámci projektu.  "Uživatelé" jsou rodiče využívající zařízení pro děti do tří let, které 
mají z umístění dítěte přínos. Za jedno umístěné dítě je počítán jeden rodič jako osoba, která může jít 
díky tomu, že je dítě v předškolním zařízení umístěno, do práce. Indikátor je podřazený indikátoru 
Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku.
Popis hodnoty:
Nerelevantní 

Kód indikátoru: 50130
Název indikátoru: Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce
Výchozí hodnota: 0,000
Cílová hodnota: 0,000
Datum cílové hodnoty: 30. 8. 2020
Měrná jednotka: Osoby
Typ indikátoru: Výsledek
Definice indikátoru:
Osoba pracující na jednu z těchto forem práce: 
- práce konaná alespoň z 50 % fondu pracovní doby doma, resp. mimo stálou provozovnu 
- zkrácený pracovní úvazek s plnou přítomností na pracovišti nebo kombinující práci z domova s prací 
v zaměstnání 
o a) pravidelný (např. 5x týdně 4 hodiny) 
o b) flexibilní (20 hodin týdně) 
- stlačený pracovní týden (např. 20-40 hodin týdně ve 3-4 dnech v průběhu týdne) 
- sdílené pracovní místo (částečný úvazek a sdílení pracovního místa s další osobou) 
- práce na dohodu o pracovní činnosti nebo na dohodu o provedení práce s docházkou do zaměstnání 
dle dohody se zaměstnavatelem (na pracovišti, kde tato forma doposud nebyla zavedena) 
Osoba se započítává pouze tehdy, byla-li před vstupem do projektu nezaměstnaná, neaktivní, nebo 
měla nižší úvazek.
Popis hodnoty:
Nerelevantní 

Kód indikátoru: 55102
Název indikátoru: Počet podpořených komunitních center
Výchozí hodnota: 0,000
Cílová hodnota: 0,000
Datum cílové hodnoty: 30. 8. 2020
Měrná jednotka: Zařízení
Typ indikátoru: Výstup
Definice indikátoru:
Komunitním centrem se rozumí veřejně přístupné zařízení, které vzniklo za účelem uskutečňování 
aktivit komunitní sociální práce. Aktivity realizované v rámci komunitního centra naplňují hodnoty a 
principy komunitní sociální práce, které jsou formulované v zakládacích dokumentech komunitního 
centra či jinak veřejně deklarované (principy aktivizace, participace, uschopňování, zplnomocnění, 
kolektivní spolupráce, sdílení zodpovědnosti atd.). Aktivity musí mít přímou vazbu na sociální 
začleňování nebo prevenci sociálního vyloučení osob. Konkrétní podobu aktivit v komunitním centru 
utváří cílová skupina podle vlastních potřeb a zájmů s cílem zlepšit sociální situaci nejen jednotlivců, 
ale i komunity jako celku. 
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Popis hodnoty:
Nerelevantní 

Kód indikátoru: 60000
Název indikátoru: Celkový počet účastníků
Výchozí hodnota: 0,000
Cílová hodnota: 10,000
Datum cílové hodnoty: 30. 8. 2020
Měrná jednotka: Osoby
Typ indikátoru: Výstup
Definice indikátoru:
Celkový počet osob/účastníků (zaměstnanců, pracovníků implementační struktury, osob cílových 
skupin apod.), které v rámci projektu získaly jakoukoliv formu podpory, bez ohledu na počet 
poskytnutých podpor. Každá podpořená osoba se v rámci projektu započítává pouze jednou bez 
ohledu na to, kolik podpor obdržela. Podpora je jakákoliv aktivita financovaná z rozpočtu projektu, ze 
které mají cílové skupiny prospěch, podpora může mít formu např. vzdělávacího nebo 
rekvalifikačního kurzu, stáže, odborné konzultace, poradenství, výcviku, školení, odborné praxe apod.
Popis hodnoty:
Peer konzultant a rodič během projektu získají specializační vzdělání pro práci s dlouhodobě duševně 
nemocnými. Specializační vzdělávání a dvouletá praktická zkušenost s multidisciplinární spoluprací je 
bude kvalifikovat jako vhodné pracovníky budoucích center duševního zdraví, jejichž vznik 
předpokládá reforma psychiatrické péče v ČR. 

Kód indikátoru: 62500
Název indikátoru: účastníci v procesu vzdělávání / odborné přípravy po 
ukončení své účasti
Výchozí hodnota: 0,000
Cílová hodnota: 0,000
Datum cílové hodnoty: 30. 8. 2020
Měrná jednotka: Osoby
Typ indikátoru: Výsledek
Definice indikátoru:
Účastníci intervence ESF, kteří jsou nově zapojení do vzdělávání (celoživotní učení, formální 
vzdělávání) či odborné přípravy (jak v rámci práce, tak mimo ni, odborné vzdělávání, atp.). Indikátor 
započítává účastníky ihned po ukončení jejich účasti v projektu. -Po ukončení své účasti- znamená do 
doby čtyř týdnů od data ukončení účasti na projektu.
Popis hodnoty:
Nerelevantní 

Kód indikátoru: 62600
Název indikátoru: účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti
Výchozí hodnota: 0,000
Cílová hodnota: 0,000
Datum cílové hodnoty: 30. 8. 2020
Měrná jednotka: Osoby
Typ indikátoru: Výsledek
Definice indikátoru:
Účastníci, kteří získali potvrzení o kvalifikaci v rámci účasti na ESF projektu. Potvrzení o kvalifikaci je 
udíleno na základě formálního prověření znalostí, které ukázalo, že účastník získal kvalifikaci dle 
předem nastavených standardů. V rámci výzev může být specifikováno, jaké druhy kvalifikací a 
potvrzení kvalifikací jsou přípustné pro naplňování indikátoru v dané výzvě. Účastník je v indikátoru 
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započítán pouze jednou bez ohledu na počet získaných kvalifikací.-Po ukončení své účasti- znamená 
do doby čtyř týdnů od data ukončení účasti na projektu.
Popis hodnoty:
Nerelevantní 

Kód indikátoru: 62800
Název indikátoru: Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají 
zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, 
a to i OSVČ**
Výchozí hodnota: 0,000
Cílová hodnota: 0,000
Datum cílové hodnoty: 30. 8. 2020
Měrná jednotka: Osoby
Typ indikátoru: Výsledek
Definice indikátoru:
Účastníci, kteří jsou při vstupu do projektu identifikováni jako znevýhodnění účastníci a zároveň po 
ukončení účasti v projektu jsou vykazováni alespoň v jednom z indikátorů C/ESF/24, C/ESF/25, 
C/ESF/26 a C/ESF/27.Znevýhodnění účastníci jsou definováni v rámci indikátorů - C/ESF/12 -účastníci 
žijící v domácnostech, jejichž žádný člen není zaměstnán- - C/ESF/14 -účastníci žijící v domácnostech, 
mezi jejímiž členy je pouze jedna dospělá osoba a jejichž členy jsou i vyživované děti-- C/ESF/15 -
migranti, lidé, kteří jsou původem cizinci, menšiny (včetně marginalizovaných společenství, jako jsou 
Romové)-- C/ESF/16 -Osoby se zdravotním postižením-- C/ESF/17 -Jiné znevýhodněné osoby--Po 
ukončení své účasti- znamená do doby čtyř týdnů od data ukončení účasti v projektu.-hledají 
zaměstnání- je definováno dle indikátoru C/ESF/24 -Neaktivní účastníci, kteří znovu začali hledat 
zaměstnání po ukončení své účasti--jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy- je definováno dle 
indikátoru C/ESF/25 -účastníci v procesu vzdělávání / odborné přípravy po ukončení své účasti--
rozšiřují si kvalifikaci- je definováno dle indikátoru C/ESF/26 -účastníci, kteří získali kvalifikaci po 
ukončení své účasti--jsou zaměstnaní, a to i OSVČ- je definováno dle indikátoru C/ESF/27 -Zaměstnaní 
účastníci, včetně OSVČ, po ukončení své účasti-
Popis hodnoty:
Nerelevantní 

Kód indikátoru: 67001
Název indikátoru: Kapacita podpořených služeb
Výchozí hodnota: 0,000
Cílová hodnota: 3,000
Datum cílové hodnoty: 30. 8. 2020
Měrná jednotka: Místa
Typ indikátoru: Výstup
Definice indikátoru:
""Kapacita"" je maximální počet osob, které může podpořená služba v danou chvíli obsloužit. Toto 
číslo bývá omezeno velikostí personálu či fyzickým místem. 
 
""Služba"" je poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální či zdravotní 
situaci. 
 
""Podpořené"" znamená že dostaly finanční podporu z ESF.
Popis hodnoty:
Okamžitá kapacita služeb zajišťovaných členy projektového týmu. 

Kód indikátoru: 67010
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Název indikátoru: Využívání podpořených služeb
Výchozí hodnota: 0,000
Cílová hodnota: 0,000
Datum cílové hodnoty: 30. 8. 2020
Měrná jednotka: Osoby
Typ indikátoru: Výsledek
Definice indikátoru:
Počet osob, které využijí podpořenou službu či program během trvání projektu. ""Služba"" je 
poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v 
nepříznivé sociální či zdravotní situaci. 
 
Využíváním je myšleno být doložitelně klientem (tj. každá osoba je uvedená pouze jednou) dle 
standardů využívaných pro danou službu. 
 
osoby uvedené v tomto indikátoru nejsou účastníky, neboť nemají přímý prospěch z investice ESF, ale 
prospěch nepřímý. 
 
""Podpořené"" znamená že dostaly finanční podporu z ESF. 
Využíváním je myšleno být doložitelně klientem (tj. každá osoba je uvedená pouze jednou) dle 
standardů využívaných pro danou službu. 
 
osoby uvedené v tomto indikátoru nejsou účastníky, neboť nemají přímý prospěch z investice ESF, ale 
prospěch nepřímý. 
 
""Podpořené"" znamená že dostaly finanční podporu z ESF.
Popis hodnoty:
Nerelevantní 

Kód indikátoru: 67310
Název indikátoru: Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální 
práce naplnila svůj účel
Výchozí hodnota: 0,000
Cílová hodnota: 0,000
Datum cílové hodnoty: 30. 8. 2020
Měrná jednotka: Osoby
Typ indikátoru: Výsledek
Definice indikátoru:
Počet účastníků, kterým jsou poskytovány intervence sociální práce, mají uzavřen individuální plán a 
jeho kladné vyhodnocení svědčí o kvalitativní změně v životě.  Příjemce provede do 1 měsíce po 
ukončení podpory zhodnocení splnění cílů intervencí sociální práce zaměřených na  řešení klientovy 
nepříznivé sociální situace. Indikátor je nadřazený indikátoru Bývalí účastníci projektů v oblasti 
sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel. 
Popis hodnoty:
Nerelevantní 

Kód indikátoru: 67315
Název indikátoru: Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž 
služba naplnila svůj účel
Výchozí hodnota: 0,000
Cílová hodnota: 0,000
Datum cílové hodnoty: 30. 8. 2020
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Měrná jednotka: Osoby
Typ indikátoru: Výsledek
Definice indikátoru:
Počet účastníků, jež mají uzavřenou smlouvu o poskytování sociálních služeb, individuální plán a jeho 
kladné vyhodnocení o kvalitativní změně v životě.  Příjemce provede do 1 měsíce po ukončení 
podpory zhodnocení splnění cílů poskytované služby u klienta. Indikátor je podřazený indikátoru 
Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel.
Popis hodnoty:
Nerelevantní 

Kód indikátoru: 67401
Název indikátoru: Nové nebo inovované sociální služby týkající se bydlení
Výchozí hodnota: 0,000
Cílová hodnota: 0,000
Datum cílové hodnoty: 30. 8. 2020
Měrná jednotka: Služby
Typ indikátoru: Výstup
Definice indikátoru:
Sociální služby a jiné podpůrné aktivity, které nově vznikly, nebo zkvalitnily svou stávající činnost v 
souběhu s řešením potřeb bydlení svých uživatelů. 
1.Podpora vzniku a rozvoje nových i stávajících druhů sociálních služeb, jejichž cílem je řešení potřeb 
bydlení svých uživatelů, které nelze řešit pomocí stávajících nástrojů sociální politiky (např. 
prostřednictvím pouze dávkové podpory pro OZP, dávky v hmotné nouzi apod. ). 
2. Sociální práce, která je zaměřena na prevenci ztráty bydlení, dále na krizovou intervenci v případě 
ztráty bydlení, rozvíjení kompetencí k samostatnému bydlení a  všech činností, které vedou ke tvorbě 
podkladů pro rozhodování o nárok na pomoc ze systému sociálního bydlení (systém soc. bydlení - viz 
Koncepce sociálního bydlení 2015 - 2025) 

Popis hodnoty:
Nerelevantní 

Kód indikátoru: 80500
Název indikátoru: Počet napsaných a zveřejněných analytických a 
strategických dokumentů (vč. evaluačních)
Výchozí hodnota: 0,000
Cílová hodnota: 0,000
Datum cílové hodnoty: 30. 8. 2020
Měrná jednotka: Dokumenty
Typ indikátoru: Výstup
Definice indikátoru:
Počet napsaných a zveřejněných analýz, evaluací (interních i externích), koncepcí, strategií, studií, 
závěrečných zpráv z výzkumů a obdobných dokumentů, které byly vytvořeny za finanční podpory ESI 
fondů. 
-Napsaný- znamená vytvoření obsahu materiálu (tj. nejedná se o počet kopií, které byly vytisknuty). -
Zveřejněný- znamená, že jsou zveřejněné/či z důvodu citlivých informací částečně zveřejněné na 
centrálních stránkách relevantních fondů, na stránkách příjemce, popř. na jiných úložištích k tomu 
určených (např. http://www.databaze-strategie.cz/ a nebo www.strukturalni-fondy.cz/Knihovna-
evaluaci) a NEBO jsou dohledatelné pomocí obvyklých internetových vyhledávačů. 
K tomu, aby byl dokument započítán do indikátoru jako jedna jednotka, je třeba, aby byl jak napsaný, 
tak zveřejněný. V případě více samostatných výstupů je možno započítat každý výstup samostatně. 
Započítávají se dokumenty vytvořené interně i externě.
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Popis hodnoty:
Nerelevantní 

Horizontální principy 

Typ horizontálního principu: Rovné příležitosti a nediskriminace
Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:
FOKUS Mladá Boleslav z.s. poskytuje služby lidem s duševním onemocněním, kteří jsou kvůli svému 
onemocnění často stigmatizováni. Z tohoto důvodu má sdružení dlouholeté zkušenosti s 
problematikou rovných příležitostí. Pracovníci se ve sdružení učí, jak osoby s těžkým duševním 
onemocněním podporovat v jejich právech ve společnosti.

Typ horizontálního principu: Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)
Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:
FOKUS Mladá Boleslav z.s. je seznámen s principy udržitelného rozvoje a dlouhodobě se těmito 
principy řídí. Informace čerpá např. z kampaní pořádaných nestátními organizacemi jako je Arnika a 
Český svaz ochránců přírody. FOKUS Mladá Boleslav z.s. již dlouhý čas zajišťuje třídění odpadu ve 
všech provozovaných službách. Plánované aktivity projektu nepředstavují zátěž z hlediska spotřeby 
energií a vody. Přesto však FOKUS Mladá Boleslav z.s. dlouhodobě dbá na efektivní spotřebu 
materiálu, a to jak z ekonomického hlediska, tak i z hlediska udržitelného rozvoje. FOKUS Mladá 
Boleslav z.s. bude v rámci projektu dbát na efektivní a úsporné využívání všech zdrojů. Např. 
používáním recyklovaného papíru. Pracovníci budou motivováni k ekologicky šetrnému způsoby 
dopravy. Předmětem činnosti sdružení nejsou aktivity, které by byly v rozporu se zásadami ochrany 
životního prostředí. 

Typ horizontálního principu: Rovné příležitosti mužů a žen
Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:
FOKUS Mladá Boleslav z.s. poskytuje služby lidem s duševním onemocněním, kteří jsou kvůli svému 
onemocnění často stigmatizováni. Z tohoto důvodu má dlouholeté zkušenosti s problematikou 
rovných příležitostí. Činnost je od svého založení postavena na rovných příležitostech jak mezi muži a 
ženami, tak i mezi zdravými a duševně nemocnými.
V každodenní praxi poskytovaných služeb není uplatňována žádná genderová diskriminace. V 
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sociálních službách převažují ženy a organizace uplatňuje mechanismy umožňující pracovnicím 
skloubit zaměstnání s rodinným životem (například částečné úvazky při rodičovské dovolené).

Čestná prohlášení 

Název čestného prohlášení:
Čestné prohlášení o bezdlužnosti a bezúhonnosti a vylučující dvojí financování projektu
Text čestného prohlášení:
Prohlašuji, že k níže uvedenému dni:
1. nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě 
splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné 
zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z 
jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které 
prostředky z těchto fondů poskytují;
(Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno 
posečkání daně, popřípadě rozložení její úhrady na splátky dle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový 
řád, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na 
sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).
2. nejsem v likvidaci ve smyslu zákona č. 89/2012, občanský zákoník;
3. nejsem v úpadku, v hrozícím úpadku, ani proti mně není vedeno insolvenční řízení ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon);
4. není proti mně veden výkon rozhodnutí dle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ani 
proti mně není vedeno exekuční řízení dle zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu;
5. mi nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce 
podle § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;
6. nebyl na mě vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Komise (ES) prohlašujícím, že 
poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem;
7. jsem nebyl pravomocně odsouzen podle zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, resp. podle 
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, za trestný čin 
podvodu (vč. úvěrového či dotačního), podplácení, účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z 
trestné činnosti nebo za jinou nezákonnou činnost poškozující finanční zájmy Společenství dle 
nařízení Komise (ES, Euratom) č. 1302/2008; v případě, že je příjemce právnickou osobou, prohlašuji, 
že tuto podmínku splňují rovněž všichni členové statutárního orgánu příjemce;
Případné změny výše uvedených skutečností neprodleně oznámím poskytovateli podpory.
Dále prohlašuji, že na způsobilé výdaje výše identifikovaného projektu, které mají být financovány z 
Operačního programu Zaměstnanost ze zdrojů mimo vlastní zdroje žadatele, žadatel nečerpá 
prostředky z jiných finančních nástrojů EU, národních programů či programů územních samospráv, s 
výjimkou těch prostředků, které přímo souvisejí se spolufinancováním projektu a jako takové budou 
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zahrnuty do přehledu zdrojů financování v právním aktu o poskytnutí podpory z Operačního 
programu Zaměstnanost.

Název čestného prohlášení:
OPZ - čestné prohlášení v žádosti o podporu
Text čestného prohlášení:
Statutární orgán, resp. osoba oprávněná jednat za žadatele (dále jen "statutární orgán") stvrzuje, že:
- žadatel/partner s finančním příspěvkem není v likvidaci ve smyslu zákona č. 89/2012, 
občanský zákoník, v úpadku, hrozícím úpadku či proti němu není vedeno insolvenční řízení ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon);
- žadatel/partner s finančním příspěvkem nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky 
nebo nemá nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na 
sociálním zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (pozn.: za splněné podmínky 
bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo 
placení daně ve splátkách dle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, nebo placení pojistného a 
penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti);
- na žadatele/partnera s finančním příspěvkem nebyl vydán inkasní příkaz po předcházejícím 
rozhodnutí Evropské komise prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se 
společným trhem;
- žadateli/partnerovi s finančním příspěvkem nebyla v posledních třech letech pravomocně 
uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;
- proti statutárnímu orgánu žadatele/partnera s finančním příspěvkem nebo jakémukoli jeho členovi 
není zahájeno nebo vedeno trestní řízení a nebyl(i) odsouzen(i) pro trestný čin, jehož skutková 
podstata souvisela s předmětem činnosti organizace nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný 
čin proti majetku;
- na výdaje, u kterých se dle této žádosti o podporu předpokládá poskytnutí financování z příspěvku 
Unie nebo státního rozpočtu ČR, žadatel/partner s finančním příspěvkem nečerpá a nenárokuje 
prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů;
- žadatel má zajištěny vlastní prostředky na realizaci projektu dle pravidel financování 
operačního programu (platí pouze v případě povinné finanční spoluúčasti);
- souhlasí s uchováním dat žádosti v monitorovacím systému;
- souhlasí se zařazením údajů o projektu a subjektů do jeho realizace zapojených v seznamu 
operací vedeném a zveřejňovaném na základě čl. 115 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1303/2013;
- v žádosti o podporu nejsou uvedeny žádné citlivé osobní údaje, žádné skutečnosti zakládající 
obchodní tajemství a že žádost neobsahuje informace chráněné autorským právem (pozn.: citlivým 
údajem je osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických 
postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za 
trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; 
citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci 
subjektu údajů (tedy např. fotografie);
- žadatel má aktivní datovou schránku a zavazuje se ji mít aktivní po celou dobu, po kterou 
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bude u žádosti o podporu probíhat proces hodnocení a výběru, případně - pokud bude žádost 
podpořena - až do konečného finančního vypořádání projektu, kterým se rozumí veškeré vyrovnání 
závazků a pohledávek mezi ním a poskytovatelem podpory;
- souhlasí s provedením případné ex ante kontroly ze strany vyhlašovatele výzvy a bere na 
vědomí, že neumožnění takové kontroly je důvodem pro vyřazení žádosti z procesu hodnocení a 
výběru žádostí o podporu; 
- se seznámil/a s obsahem žádosti;
- všechny informace v žádosti jsou pravdivé a úplné a že si je vědom/a možných následků a 
sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů.
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