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Ostrava, 16.9.2014 

„Efektivita procesu 

komunitního plánování 

sociálních služeb  

a souvisejících aktivit  

ve městě Ostrava“ 

Projekt je realizován z prostředků ESF prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 



Řízení projektu - administrace 

 
• Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OP LZZ-ZS 824/480/2012 
       přijato usnesením RM č. 4359/57 ze dne 24.4.2012 a usnesením ZM č. 1167/17 dne 27.6.2012 
 
• Zpráva o zahájení realizace projektu (1.9.2012 - 30.10.2012)  
 schválena dne 28.11.2012 
• Monitorovací zpráva č. 2 (1.11.2012 – 28.2.2013)   
 schválena dne 14.5.2013 
• Žádost o podstatnou změnu I   (změna účtu)    

 schválena dne 16.5.2013 
• Monitorovací zpráva č. 3 (1.3.2013 – 31.8.2013)   
 schválena dne 31.10.2013 
• Žádost o podstatnou změnu II  (přesuny v rozpočtu)    

 schválena dne 1.8.2013 
 

• Kontrola MPSV ČR v místě realizace projektu (27.11.2013) 
 

• Monitorovací zpráva č. 4  (1.9.2013 – 28.2.2014)   
 schválena dne 12.5.2014 
 

• Závěrečná monitorovací zpráva č. 5 (1.3.2014 – 31.8.2014) 
 

Rekapitulace průběhu realizace projektu 



Řízení projektu – finance 

 
• Rozpočet projektu/schválená dotace:  2 991 347,20 Kč   
       (85% ESF OP LZZ, 15% státní rozpočet) 

 

• Položky rozpočtu:  
- Osobní náklady  1 987 567 Kč  
- Zařízení a vybavení                19 924 Kč  
- Služby      462 530 Kč   
 

analýza potřeb                 387 200 Kč 
analýza procesu                 15 730 Kč                  

 vzdělávání                           59 600 Kč 
 
- Nepřímé náklady      444 604 Kč 
 
 

• Konečné náklady projektu :     2 914 625Kč  (97%) 

Rekapitulace průběhu realizace projektu 



Rekapitulace průběhu realizace projektu 
• 1.9.2012  zahájení realizace projektu 

• 2.1.2013  podpis smlouvy s firmou PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. 

• 20.-21.2.2013  vzdělávání I 

• 1.3. – 30.4.2013  průzkum potřeb veřejnosti a informovanosti 

• 1.3-30.4.2013  dotazníkové šetření u poskytovatelů sociálních služeb a souvisejících aktivit 

• 1.3.-24.4.2013  SWOT analýzy v PS na proces KP Ostrava 

• 1.4. – 30.5.2013 dotazníkové šetření mezi členy PS 

• 7.5.-30.5.2013 fokusní skupiny s uživateli služeb 

• 9.10.2013  workshop k výsledkům analýzy potřeb a analýzy procesu KP Ostrava 

• 23.-24.10.2013  vzdělávání II  

• 31.10.2013 předání dokumentů  Analýza potřeb občanů města Ostravy v kontextu 
  sociálních služeb 2013 a Analýza současné organizační struktury procesu KP  
  v Ostravě 2013 

• 11.2.2014 určení priorit a rozpracování priorit 4KP v PS 

• 6.3.2014  Konference „Budoucnost sociálních služeb v Ostravě aneb Kam směřujeme…“ 

• 7.7.-5.8.2014  veřejný proces konzultací  

• 18.8.2014  jednání Komisí RM  

• 26.8.2014 jednání RM 

• 31.8.2014  ukončení realizace projektu 



MONITOROVACÍ INDIKÁTOR 
plánovaná 

hodnota MI 

 dosažená 

hodnota MI 
rozpad MI na dílčí indikátory Hodnota 

07.41.00  

Počet podpořených osob  - celkem 
21 21 

   07.41.01  

   Počet podpořených osob – M 
 

8 

   07.41.02  

   Počet podpořených osob – Ž 13 

07.46.13  

Počet úspěšných absolventů 
42 51 

   07.46.14  

   Počet úspěšných absolventů kurzů - M  21 

   07.46.15  

   Počet úspěšných absolventů kurzů – Ž 
30 

07.45.00 

Počet podpořených organizací - celkem 
1 1 

  07.45.02  

  Počet podpořených organizací 1 

07.57.00 

 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 
1 1 

Plnění monitorovacích indikátorů projektu 

 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit  
ve městě Ostrava na období 2015-2018  

 

(usnesení č. 2760/ZM1014/34 ze dne 10.9.2014) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Děkujeme za spolupráci 
 
 

Ing. Jana Stará                                 Mgr. Michal Mariánek 

manažer projektu                            koordinátor KP Ostrava 

 
 

www.ostrava.cz 
www.kpostrava.cz 


