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ÚDAJE O PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ 

Registrační číslo projektu CZ.1.04/3.1.02/43.00059 

Název projektu Inovace služeb a posílení individuální podpory osobám 
s chronickým duševním onemocněním na jejich cestě 
k sociálnímu a pracovnímu začlenění 

Číslo monitorovací zprávy 3/2011 

Datum vypracování zprávy 4. 8. 2011 

Období: 1. 12. 2010 – 31. 5. 2011 

 
 
VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
REALIZOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY 

 

Číslo klíčové aktivity 2 

Název klíčové aktivity Vytvoření Operačního manuálu (OM) 

Období realizace klíčové aktivity VII.2010-II.2013 

Podrobně popište realizaci klíčové aktivity 

V tomto období se uskutečnila jedna porada s odborným konzultantem k první verzi OM, 6 porad 
KT a konzultace mezi projektovou manažerkou a vedoucí KT k revizi první verze OM. Byly 
provedeny obsahové úpravy OM (upřesnění dojezdové vzdálenosti KT, upřesnění odmítnutí 
zájemce o službu, upřesnění podpory týmu, do mapování vložení oblastí sociálního začlenění, 
vložení protikrizového plánování), které vyplynuly jak z připomínek odborného konzultanta, tak 
z tvůrčích setkání KT. Byla vytvořena 2. verze OM – leden 2011, dle původního harmonogramu. 
Tým začal pracovat na dalších aktualizacích této verze (vložení ukončení služby) 2. verze OM – 
květen 2011. V této fázi realizace klíčové aktivity jsme se rozhodli posunout termín dokončení 
finální III. verze na měsíc únor 2013, kdy bude provedena i konečná grafická úprava. Jedná se 
nepodstatnou změnu projektu, která nenaruší plnění monitorovacích indikátorů, vytvoří však 
prostor pro kvalitnější finální produkt.  

Zhodnoťte realizaci klíčové aktivity 

Klíčová aktivita č. 2 proběhla dle harmonogramu, na tvorbě OM se podíleli všichni členové 
komunitního týmu, sociální pracovnice a projektová manažerka. Byla vytvořena a vytištěna druhá 
verze OM – leden 2011, která je k dispozici pracovníkům KT, v elektronické verzi je k dispozici 
aktualizace z května 2011.  
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Číslo klíčové aktivity 3 

Název klíčové aktivity Vlastní činnost komunitního týmu 

Období realizace klíčové aktivity IX.2010 – V.2013 

Podrobně popište realizaci klíčové aktivity 

Pracovníci KT prováděli aktivní vyhledávání osob s duševním onemocněním (ve spolupráci 
s psychiatry, psychiatr. léčebnami a psychiatr. odd. Nemocnice ČB), navazují s nimi vztah 
spolupráce, poskytují jim podporu podle zmapovaných potřeb. Dílčí aktivita – aktivní vyhledávání 
osob s duševním onemocněním a jejich kontaktování  - probíhalo na základě dohod 
s psychiatrickými léčebnami Písek (6 návštěv) a PL Lnáře (2 návštěvy). Vedoucí KT navštívila  PL 
Dobřany a vyjednávala o zprostředkování informací pacientům léčebny s hlavní sociální 
pracovnicí. Následně jsme uzavřeli dohodu s psychiatrickou léčebnou Dobřany o zprostředkování 
informací pacientům. Probíhalo pravidelně kontaktování zájemců také na psychiatrickém odd. 
Nemocnice ČB (5 návštěv). Dále probíhala individuální jednání se zájemci o služby KT 
a případně i uzavření smlouvy o poskytování služby sociální rehabilitace a následně pak přímá 
práce v zájmu těchto osob. Pravidelně jsme distribuovali letáky do léčeben, na psychiatrické odd. 
Nemocnice, ambulantním psychiatrům do čekáren. Letáky jsme poskytli také poradnám 
v Českých Budějovicích a v Českém Krumlově, Úřadům práce v Českých Budějovicích 
a v Českém Krumlově a na odbor sociálních věcí v Českých Budějovicích a v Českém Krumlově. 
Zájemcům jsme nabízeli CD s prezentací projektu. Členové KT vedou evidenci monitorovacích 
indikátorů a evidenci uživatelů služeb KT, používají formuláře pro vedení průkazné evidence 
týkající se realizace projektu.  

Zhodnoťte realizaci klíčové aktivity 

Klíčová aktivita č. 3 probíhá podle harmonogramu. Udržujeme dobrou spolupráci s psychiatrickými 
léčebnami v Písku a Lnářích a s psychiatrickým odd. Nemocnice ČB, podařilo se uzavřít dohodu 
o spolupráci s PL Dobřany. Na základě této spolupráce jsme kontaktovali potenciální zájemce 
a v některých případech uzavřeli smlouvu o poskytování služby (dle vnitřních předpisů 
organizace). Daří se naplňovat plánovaný počet podpořených osob. V tomto monitorovacím 
období bylo podpořeno KT 37 osob, uskutečnilo se 345 kontaktů v terénu, 431 ambulantních 
kontaktů. 

 
 

Číslo klíčové aktivity 5 

Název klíčové aktivity Program rozvoje – vytvoření informační brožury 

Období realizace klíčové aktivity VI/2010-X/2010; XII/2010-I/2011; XII/2011-I/2012; XII/2012-
I/2013 

Podrobně popište realizaci klíčové aktivity 

V průběhu měsíce prosince 2010 jsme zmapovali změny v legislativě platné od ledna roku 2011 
a tyto jsme zapracovali do 2. verze informační brožury. Jednalo se o změny v oblasti v uzavírání  
pracovních smluv kratších než 1 měsíc a uzavírání dohod o provedení práce, změny při souběhu 
evidence uchazeče o zaměstnání a přivýdělku, tzv. nekolidující zaměstnání. Vzhledem k tomu, že 
nebyla povolena podstatná změna projektu – přesun mezi kapitolami, nechali jsme informační 
brožuru vytisknout dodavatelsky v počtu 50ti kusů pro rok 2011.  

Zhodnoťte realizaci klíčové aktivity 

Aktivita č. 5 je z našeho pohledu plněna dle harmonogramu, proběhla plánovaná aktualizace těch 
částí brožury, kterých se týkaly změny v legislativě.  
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Číslo klíčové aktivity 6 

Název klíčové aktivity Program rozvoje - vlastní činnost 

Období realizace klíčové aktivity XI.2010 – V.2013 
s výjimkou letních prázdnin 

Podrobně popište realizaci klíčové aktivity 

V průběhu tohoto MO byl dokončen první cyklus Programu rozvoje, proběhl celý druhý cyklus a ze 
třetího cyklu 3  setkání.   
Dokončení prvního cyklu: Páté setkání se uskutečnilo 7. 12. 2010. Téma setkání bylo zaměřeno 
na komunikaci se zaměstnavatelem – teoretické seznámení s možným průběhem pohovoru, 
otázky, odpovědi. Způsob práce: informování, monolog, diskuse.  
Šesté setkání se uskutečnilo 14. 12. 2010. Téma nácvik komunikace se zaměstnavatelem – 
cvičný pohovor. Způsob práce: dialog, diskuse 
Sedmé setkání se uskutečnilo 21. 12. 2010. Téma první den v práci, povinnosti zaměstnavatelů 
a zaměstnanců, pracovní smlouvy, pracovně právní předpisy. Hodnocení průběhu celého cyklu – 
distribuce hodnotících dotazníků. Způsob práce: informování, diskuse. Prvního cyklu se zúčastnilo 
celkem 7 účastníků, z toho 4 absolvovali minimálně 6 ze 7 setkání. Jedna účastnice požádala 
o účast ve druhém cyklu, kde si doplní chybějící setkání, jedna účastnice má zájem absolvovat 
Program opakovaně.  
Druhý cyklus probíhal od 7. 2. 2011 do 21. 3. 2011, 4 osoby se zúčastnily jednoho setkání, 
4 osoby se zúčastnily minimálně 6 setkání, 2 osoby se zúčastnily 3 setkání.   
V rámci informování o aktivitách projektu jsme oslovili několik dalších poskytovatelů, kteří pracují 
s naší cílovou skupinou osob a ze strany Charity Kaplice vyplynul zájem o realizaci Programu 
rozvoje pro jejich uživatele. Třetí cyklus setkání tedy probíhá souběžně u nás a v Kaplici. 
Cestovné pro pracovnice, které jezdí na jednotlivá setkání do Kaplice, hradíme z nepřímých 
nákladů projektu. V současné době se do třetího cyklu přihlásilo po 5 účastnících v Českých 
Budějovicích a v Kaplici. Dosud proběhla 3 setkání v ČB a 2 setkání v Kaplici. Celkem se v rámci 
Programu rozvoje uskutečnilo 63 kontaktů.  
 

Zhodnoťte realizaci klíčové aktivity 

Aktivity probíhá v souladu s harmonogramem.  Na základě hodnotících dotazníků získaných od 
8 účastníků Programu rozvoje lze konstatovat, že účastníci jsou převážně spokojeni s průběhem 
a organizací Programu, s úrovní informační brožury, s místem a vybavením prostoru, i se 
způsobem výkladu pracovnic, které aktivitu vedou.  

 
 
PLÁNOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU 
 

Číslo klíčové aktivity 2 

Název klíčové aktivity Vytvoření  OM 

Období realizace klíčové aktivity VII.2010-II.2013 

Popište plánované klíčové aktivity a jejich cíl 

V následujícím období budou probíhat obsahové úpravy OM na základě odborných konzultací a 
tvůrčích setkání členů týmu. V tomto a dalších MO budeme pracovat na finální verzi OM KT. 
Průběžně budeme čerpat informace od odborného konzultanta a revidovat OM na základě těchto 
konzultací. V souladu s rozhodnutím posunout dokončení finální verze OM na konec realizace 
projektu, bude finální verze hotova ke konci měsíce února 2013. Změna v harmonogramu 
poskytne prostor pro vytvoření kvalitního produktu a neohrozí cíle stanovené v projektu.  
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Číslo klíčové aktivity 3 

Název klíčové aktivity Vlastní činnost komunitního týmu 

Období realizace klíčové aktivity IX.2010 – V.2013 

Popište plánované klíčové aktivity a jejich cíl 

Pracovníci KT budou i nadále aktivně vyhledávat osoby s duševním onemocněním (ve spolupráci 
s psychiatry, psychiatrickými léčebnami a psychiatrickým odd. Nemocnice ČB), navazovat s nimi 
vztah spolupráce, poskytovat podporu podle zmapovaných potřeb. Plánujeme i nadále motivovat 
uživatele k účasti v Programu rozvoje. Budou probíhat individuální jednání se zájemci o služby KT 
a další přímá práce s uživateli služby. Pravidelně budou členové KT distribuovat letáky pro cílovou 
skupinu. Plánujeme pravidelné porady KT týkající se podpořených osob.  

  

Číslo klíčové aktivity 6 

Název klíčové aktivity Program rozvoje - vlastní činnost 

Období realizace klíčové aktivity XI.2010 – V.2013 
s výjimkou letních prázdnin 

Popište plánované klíčové aktivity a jejich cíl 

V následujícím monitorovacím období plánujeme dokončit třetí cyklus Programu rozvoje, jak 
v Českých Budějovicích tak v Kaplici. Po prázdninách pak plánujeme začít další cyklus.  Opět 
nabídneme realizaci Programu poskytovatelům s obdobnou cílovou skupinou. Jeden cyklus 
plánujeme uspořádat pro uživatele ve středisku Český Krumlov.  

 
 
PROBLÉMY PŘI REALIZACI PROJEKTU 

Popište problémy, které jste měli při realizaci projektu, a které mají vliv na plnění jeho cílů 

Nepodařilo se naplnit maximální kapacitu setkání Programu rozvoje u všech cyklů. Dále se nedaří 
motivovat účastníky Programu rozvoje tak, aby absolvovali všechna setkání v rámci jednoho cyklu. 
V současné době však nelze konstatovat, že bychom nenaplnili stanovené monitorovací indikátory 
vzhledem k tomu, že při plánování této aktivity jsme počítali s maximální kapacitou jednotlivých 
setkání.  

Popište, jak jste tyto problémy odstranili/odstraníte  

Odborní pracovníci realizačního týmu budou v příštím monitorovacím období dále věnovat 
pozornost motivaci osob z cílové skupiny k účasti v tomto Programu a to na všechna setkání. 
Oslovíme i další poskytovatele služeb pro osoby z naší cílové skupiny a nabídneme jim účast 
v Programu rozvoje, v případě vyššího počtu osob od jednoho poskytovatele nabídneme realizaci 
u nich. Cestovné v tomto případě budeme hradit z nepřímých nákladů. Opětovně oslovíme ÚP 
s nabídkou pro osoby, které nemohou být zařazeny do jejich programů. Vzhledem k tomu, že 
počet podpořených osob je stanoven za celý projekt, o to větší budeme věnovat pozornost 
aktivnímu vyhledávání osob s duševním onemocněním a nabídneme jim  pomoc a podporu 
v rámci KT, abychom celkový indikátor naplnili.  

 
 
NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU 

Uveďte, jaké věcné změny proběhly ve sledovaném období 

Rozhodli jsme se pro další prodloužení klíčové aktivity č. 2. Vzhledem k tomu, že OM je živý 
dokument, obsahuje pravidla, která vycházejí z praxe, teorie a odborných konzultací, rozhodli jsme 
se jej dál doplňovat a upravovat i v dalších obdobích realizace projektu. Uvědomili jsme si 



 

Strana 5  

a potvrdila to i naše dosavadní praxe, že při poskytování podpory a pomoci uživatelům služby KT 
dochází k situacím, jejichž způsob řešení by měl OM KT reflektovat. Oproti v minulém období 
upravenému harmonogramu, se realizace této aktivity prodlouží do února 2013.  
Provedli jsme změnu v harmonogramu klíčové aktivity č. 5 tak, aby odrážel jednotlivé etapy, jak 
budou probíhat úpravy těch částí informační brožury, kterých se dotknou případné změny 
legislativy v průběhu projektu. Poslední aktualizace proběhne na přelomu roku 2012/2013 
v případě změn v legislativě bude poslední verze brožury hotova v průběhu měsíce ledna 2013. 
Cílem je, aby informační brožura obsahovala informace, které odpovídají aktuálnímu znění zákonů 
a vyhlášek. 
Došlo ke změně v RT, vzhledem k tomu, že pozice 01.01.03 byla obsazena až od dubna 2011, je 
délka působení pracovníka v RT zkrácena z 27 na 26 měsíců.  

 

 
DALŠI INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU 

Spolupráce s partnerem probíhá podle dohody – uskutečnila se dvě společná setkání pracovní 
skupiny, která se týkala zveřejňování informací o projektu a vytipování konzultanta pro OM. Na 
webových stránkách partnera je projekt prezentován formou vkládání schválených monitorovacích 
zpráv. Vedoucí KT se zúčastnila 3 společných rehabilitačních porad na půdě Fokusu – Sdružení 
pro péči o duševně nemocné.   
O projektu informujeme na webových stránkách organizace a na stránkách ESF. Tiskovou zprávu 
o průběhu realizace projektu jsme rozeslali do regionálních deníků, článek byl publikován ve 
Zpravodaji Český Krumlov. Prostory jsme označili logy povinné publicity. Vytvořili jsme informační 
letáky a tabule, které jsou umístněné u ambulantních psychiatrů, Nemocnici ČB, psychiatrické 
léčebně Písek, Lnáře, Dobřany, v OP České Budějovice, Poradně Eva České Budějovice, ICOSu 
Český Krumlov. Tyto jsou pravidelně doplňovány, aby se informace o projektu dostali 
k potenciálním uživatelům.  
DPP paní Beranové, která byla realizována v 1. MO v měsíci září a říjen, byla vyplacena až 
v prosinci 2010 a tudíž je nárokována až v 2. MO.  

 
 
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE 
 
Jako příjemce finanční podpory z OP LZZ prohlašuji, že: 
 
1. všechny informace uvedené v předložené Monitorovací zprávě a jejích přílohách jsou pravdivé 

a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých 
nebo neúplných údajů; 

2. projekt je realizován v souladu s Právním aktem o poskytnutí podpory z OP LZZ; 

3. při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání všech 
výběrových řízení, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších 
předpisů; 

4. projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, a rovných 
příležitostí; 

5. na aktivity tohoto projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU 
ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Právním aktu o poskytnutí podpory; 

6. při vytváření projektových produktů (např. brožura vytvořená v rámci projektu apod.) dodržuji 
práva duševního vlastnictví; 

7. k dnešnímu dni 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 
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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 nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., 
o správě daní a poplatků, 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). 

8. nejsem v likvidaci ve smyslu zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku;  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); nebyl na můj majetek prohlášen 
konkurz, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro 
nedostatek majetku, dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání; 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; nebyl na mě vydán 
inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Komise (ES) prohlašujícím, že poskytnutá 
podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem; 

9. jsem nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin podvodu, 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 návaznosti na 
nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002; v případě, že příjemce je právnickou osobou, 
prohlašuji, že tuto podmínku splňují všichni členové statutárního orgánu příjemce. 

10. cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro danou 
prioritní osu programu OP LZZ; 

11. požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními Právního aktu 
o poskytnutí podpory z OP LZZ; 

12. žádost o platbu na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně 
doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Právního aktu 
o poskytnutí podpory z OP LZZ; 

13. všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní 
a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky; 

14. kopie účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce a přiložené k soupisce odpovídají 
originálům účetních dokladů, které jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce; 

15. jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Právního aktu o poskytnutí 
podpory z OP LZZ nebo v případě nesprávně nárokovaných finančních prostředků v žádosti 
o platbu je možné, že mi finanční podpora nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu 
požádán/a o navrácení neoprávněně vynaložených prostředků; 

16. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu) 
prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet 
DPH na vstupu, která byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých výdajů, vrátím 
dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých výdajů ve výši vrácené DPH na účet, 
z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet 
u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty); 

Jméno a příjmení statutárního 
zástupce/oprávněné osoby příjemce 

Zdeňka Kuviková 

Funkce v organizaci Ředitelka  
Místo a datum České Budějovice, 18. 2. 2011 
Podpis a razítko 
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