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FORMULÁŘ ZPRÁVY O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU 

(dále jako „ZZRP“) 
 

ZPRÁVA 
O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU 

(dále jako „ZZRP“) 
 

OPERAČNÍHO PROGRAMU 
LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST 

 

Zprávu o zahájení realizace projektu1 je třeba vyplnit ve formuláři ve formátu .doc, 
který naleznete na www.esfcr.cz. Poté ji vytiskněte a podepsanou zašlete 
poskytovateli podpory (kontaktní osobě). 

 
1. ÚDAJE O PROJEKTU  
1.1. Číslo oblasti podpory 3.1. 
1.2. Registrační číslo projektu CZ.1.04/3.1.02/43.00059 
1.3. Název projektu Inovace služeb a posílení individuální podpory 

osobám s chronickým duševním onemocněním na 
jejich cestě k sociálnímu a pracovnímu začlenění 

1.4. Celková výše finanční podpory 
v Kč 

4.716.964,64 

1.5. Skutečné datum zahájení 
realizace projektu 

01.06.2010 

1.6. Skutečné datum ukončení 
realizace projektu 

31.05.2013 

1.7. Sledované období Začátek 01.06.2010 Konec 31.07.2010 
1.8. Datum vypracování zprávy 1. 11. 2010 

 

2. ÚDAJE O PŘÍJEMCI A ZHOTOVITELI ZPRÁVY  
2.1. Název příjemce FOKUS České Budějovice, o.s. 
2.2. IČ 27023583 
2.3. Statutární zástupce (oprávněná 

osoba): jméno, příjmení, 
funkce 

Bc. Zdeňka Kuviková, ředitelka 

2.4. Jméno a příjmení zhotovitele 
zprávy 

Bc. Věra Švábová 

2.5. Telefonní číslo/Fax 776 725 212 
2.6. E-mail svabova.vera@centrum.cz 

 

                                                 
1 V případě individuálních projektů není Zpráva o zahájení realizace předkládána. První zprávou je průběžná monitorovací 

zpráva s číslem 01. 
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3. ZAHÁJENÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY 
3.1. Číslo klíčové aktivity 1 
3.2. Název klíčové aktivity Vytvoření komunitního týmu (KT) 
3.3. Období realizace klíčové 

aktivity 
VI.-XI.2010 

3.4. Popište realizaci klíčové aktivity 
 - vytvořili jsme pozici vedoucího KT a stanovili jsme jeho kompetence. 

- rozeslali jsme poptávky na notebooky pro KT, vybrali jsme dodavatele a nakoupili jsme 
 Zařízení pro členy KT  
- provedli jsme průzkum trhu (nábytek a telefony)  
- vypsali jsme výběrové řízení na pracovníky KT a udělali prvotní výběr ze zaslaných na- 
bídek 

3.5. Zhodnoťte realizaci klíčové aktivity 
 Klíčová aktivita č. 1 probíhá bez problémů.  Jako nepodstatnou změnu projektu se jeví  

nutnost prodloužit  dobu trvání realizace o 3 měsíce (tj. do listopadu 2010) z  důvodu, 
že v žádosti o poskytnutí dotace jsme opomněli skutečnost, že nelze zapracovat nové 
pracovníky KT, když nejsou  v pracovním poměru. Proto fáze zaškolení nových 
pracovníků  je posunuta na dobu od září do listopadu. 

   
3.1. Číslo klíčové aktivity 2 
3.2. Název klíčové aktivity Vytvoření Operačního manuálu (OM)  
3.3. Období realizace klíčové 

aktivity 
VII.2010-VI.2011 

3.4. Popište realizaci klíčové aktivity 
 V rámci přípravy na tuto aktivitu jsme sledovali odborné materiály týkající se  

psychosociální rehabilitace a operační manuály obdobných služeb. V měsíci červenci  
jsme si stanovili strukturu a obsah jednotlivých kapitol, přičemž jsme čerpali jak  
z externích materiálů, tak z vnitřních předpisů organizace.  
Předběžné tématické okruhy jsou: 

 cílová skupina 

 zásady KT  
 hranice služby  

 jednání se zájemcem o službu  

 uzavření smlouvy o poskytnutí služby  

 práce s uživatelem  

 pracovní postupy KT  

 zjišťování spokojenosti uživatelů se službami  

 hodnocení služby  
 mimořádné situace 

 
Zahájili jsme jednání s konzultanty. 
V současné době pracujeme na vytváření konceptu. 
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3.5. Zhodnoťte realizaci klíčové aktivity 
 Klíčová aktivita č. 2 probíhá bez problémů. Praxe ukázala, že i tato klíčová aktivita 

vyžaduje změnu v harmonogramu. Jedná se o nepodstatnou změnu. V původním  
harmonogramu bylo na vytvoření OM vymezeno období 3 měsíců. Na konzultaci  
s partnerem projektu nám bylo doporučeno, aby se na tvorbě OM podíleli i nově přijatí 
zaměstnanci, kteří budou podle něj dále pracovat. Navrhl nám jít cestou třífázového  
procesu. VII.-IX.2010 vytvoření struktury OM a základní metodiky poskytování služeb.  
V období od X.2010-I.2011 poběží tzv. zkušební provoz, kdy budeme stávající OM  
doplňovat  o zkušenosti z praxe, konzultací a stáží. V odobí II.-VI.2011 proběhnou konečné 
úpravy. 

3.1. Číslo klíčové aktivity 3 
3.2. Název klíčové aktivity Vlastní činnost komunitního týmu 
3.3. Období realizace klíčové 

aktivity 
IX.2010 – V.2013 

3.4. Popište realizaci klíčové aktivity 
 Tato aktivita se ve sledovaném období nerealizuje. 
3.5. Zhodnoťte realizaci klíčové aktivity 
 Tato aktivita se ve sledovaném období nerealizuje. 
3.1. Číslo klíčové aktivity 4 
3.2. Název klíčové aktivity Program rozvoje – příprava procesů 
3.3. Období realizace klíčové 

aktivity 
VI.-X.2010 

3.4. Popište realizaci klíčové aktivity 
 I tato aktivita se úspěšně rozběhla. Stanovili jsme osnovu Programu rozvoje a určili 

náplň jednotlivých setkání. Jako konzultant k Příručce a k Programu rozvoje nám náš  
partner doporučil paní Nelu Beranovou.  
Dále jsme provedli poptávku na zařízení a vybrali tu optimální. 

3.5. Zhodnoťte realizaci klíčové aktivity 
 I tato klíčová aktivita vyžaduje nepodstatnou změnu v projektu. V harmonogramu dojde  

K prodloužení realizace o 2 měsíce (IX.,X.2010). Vzhledem k velikosti real. týmu na  
všech aktivitách pracují pouze 3 osoby, dále byla nutná konzultace s externistou. 
Potřebujeme delší dobu na dopracování metodiky programu rozvoje, ostatní dílčí  
činnosti byly splněny. 

  
3.1. Číslo klíčové aktivity 5 
3.2. Název klíčové aktivity Program rozvoje – vytvoření informační brožury 
3.3. Období realizace klíčové 

aktivity 
VII.-X.2010 

3.4. Popište realizaci klíčové aktivity 
 Odborní pracovníci realizačního týmu pracují na vytvoření informační brožury pro klienty 

Programu rozvoje. Máme vytvořen předběžný koncept brožury a vybrané konzultanty k 
dané problematice. 

3.5. Zhodnoťte realizaci klíčové aktivity 
 Realizace klíčové aktivity zatím bez problémů. 
  
3.1. Číslo klíčové aktivity 6 
3.2. Název klíčové aktivity Program rozvoje - vlastní činnost  
3.3. Období realizace klíčové 

aktivity 
XI.2010 – V.2013 
s výjimkou letních prázdnin 
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3.4. Popište realizaci klíčové aktivity 
 Tato aktivita se ve sledovaném období nerealizuje.  
3.5. Zhodnoťte realizaci klíčové aktivity 
 Tato aktivita se ve sledovaném období nerealizuje.  
  

4.1. Uveďte místo, kde je Váš projekt realizován.  

České Budějovice a okolí 

 

5. INFORMACE O UZAVŘENÍ SMLUV O PARTNERSTVÍ S PROJEKTOVÝMI PARTNERY 
5.1. Uveďte kdy a s jakými partnery byly uzavřeny smlouvy o partnerství. 

 V této fázi zatím proběhla e-mailová, telefonická i osobní komunikace s partnerem o 
návrhu smlouvy. Byla uzavřena smlouva s partnerem. 
Partnerem je FOKUS, sdružení pro péči o duševně nemocné. Smlouva byla uzavřena  
23.7.2010. 

5.2. Pokud jste uzavřeli smlouvu s partnerem/ry, doložte kopie smluv v příloze, pokud 
již nebylo přiloženo dříve.  

 

6. INFORMACE O OBSAZENÍ REALIZAČNÍHO TÝMU PRACOVNÍKY 
 

6.1. 
Jméno a 
příjmení 
pracovníka 

Funkce pracovníka 
v projektu 

Druh pracovně 
právního vztahu 

Úvazek 
Datum vzniku 
pracovně právního 
vztahu  

1. Bc. Zdeňka 
Kuviková 

Managerka projektu Pracovní poměr 0,5 1.6.2010 

2. Bc. Věra Švábová Finanční managerka  Pracovní poměr 0,5 1.6.2010 
3. Katarína 

Wienerová 
Vedoucí komunitního 
týmu - sociální 

pracovník  

Pracovní poměr 0,5 1.6.2010 

4. Tomáš Trajer Sociální pracovník  Pracovní poměr 0,2 1.6.2010 

      

 

7. PLÁNOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU 
7.1. Číslo klíčové aktivity 1 
7.2. Název klíčové aktivity Vytvoření komunitního týmu (KT) 
7.3. Období realizace klíčové 

aktivity 
VI.-XI.2010 

7.4. Popište plánovanou klíčovou aktivitu a její cíl 
 Cílem této aktivity je vytvořit fungující odborný tým, který bude základní podmínkou 

úspěšné realizace projektu. Na jeho kvalitách bude záviset plnění všech bodů klíčových 
aktivit i naplánovaných indikátorů projektu. V nejbližším období bude KT doplněn o 2 nové 
pracovníky, jejichž výběr již byl zahájen. Dále bude nutno dokončit poptávání vybavení pro 
komunitní tým a nákup nábytku, telefonů.  Nejdůležitější fází této aktivity je rychlé a 
efektivní seznámení nových pracovníků s provozem organizace, jejich zapracování a 
zapojení se do tvůrčí práce. 
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7.1. Číslo klíčové aktivity 2 
7.2. Název klíčové aktivity Vytvoření  OM 
7.3. Období realizace klíčové 

aktivity 
VII.2010-VI.2011 

7.4. Popište plánovanou klíčovou aktivitu a její cíl 
 V rámci této aktivity musíme v dohledné době domluvit konzultace k vytvořenému 

návrhu OM, provést obsahovou úprava manuálu na základě konzultací  a manuál 
nechat vytisknout. V období od X.2010-I.2011 poběží tzv. zkušební provoz, kdy budeme 
stávající OM doplňovat  o zkušenosti z praxe, konzultací a stáží. 

7.1. Číslo klíčové aktivity 3 
7.2. Název klíčové aktivity Vlastní činnost komunitního týmu 
7.3. Období realizace klíčové 

aktivity 
IX.2010 – V.2013 

7.4. Popište plánovanou klíčovou aktivitu a její cíl 
 Od  září 2010, kdy budou přijati noví členové, začne komunitní tým vyvíjet vlastní činnost. 

Pracovníci budou provádět aktivní vyhledávání osob s duševním onemocněním (ve 
spolupráci s psychiatry, psychiatr. léčebnami a psychiatr. odd. Nemocnice ČB)  a 
navazovat s nimi vztah – spolupráci. Členové KT budou poskytovat podporu vytypovaným 
klientům přímo v terénu s takovou intenzitou, která odpovídá jejich individuálním potřebám, 
a to i mimo město ČB. 

7.1. Číslo klíčové aktivity 4 
7.2. Název klíčové aktivity Program rozvoje – příprava procesů 
7.3. Období realizace klíčové 

aktivity 
VI.-X.2010 

7.4. Popište plánovanou klíčovou aktivitu a její cíl 
 V nejbližší době musíme do Programu rozvoje zapracovat především připomínky 

konzultantů a pak se již budeme soustředit na vytipování účastníků prvního cyklu a určit 
přesné termíny setkávání v prvním cyklu.  Dále musíme připravit místnost pro konání 
Programu rozvoje a zpracovat Dohody a Osvědčení pro účastníky Programu rozvoje.  

7.1. Číslo klíčové aktivity 5 
7.2. Název klíčové aktivity Program rozvoje – vytvoření informační brožury 
7.3. Období realizace klíčové 

aktivity 
VII.-X.2010 

7.4. Popište plánovanou klíčovou aktivitu a její cíl 
 Protože koncept brožury je již z větší části zpracován, budeme v další fázi této aktivity 

konzultovat  materiál s partnerem projektu a jím doporučenými odborníky.  Po zapracování 
připomínek bude následovat grafické zpracování a formální úprava brožury. Vytipujeme a 
oslovíme tiskárnu, která nám informační brožuru vytiskne.  

7.1. Číslo klíčové aktivity 6 
7.2. Název klíčové aktivity Program rozvoje - vlastní činnost 
7.3. Období realizace klíčové 

aktivity 
XI.2010 – V.2013 
s výjimkou letních prázdnin 

7.4. Popište plánovanou klíčovou aktivitu a její cíl 
 Vlastní start této aktivity je naplánován na listopad 2010. Jedná se o skupinová setkání v 

rámci ambulantní formy služby soc. rehabilitace, jejichž cílem je získání, rozvoj a upevnění 
dovedností potřebných pro komunikaci se zaměstnavateli. Plánováno bylo 6 setkání 
v jednom cyklu, ale upřesněním  osnovy Programu jsme rozšířili každý kurz o jedno 
setkání na celkový počet 7. 
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8. VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 
8.1. Výběrová řízení 

vyhlášená ve sledovaném 
období 

Ano    X Ne  

8.2. Popište vyhlášená výběrová řízení  

 Poptáváme převážně počítačové vybavení KT. Celková hodnota poptávky nedosahuje 
hranice 200.000,- Kč a proto dle příručky D9 je dostačující výzva k předložení nabídky 
jednomu vhodnému dodavateli k podání cenové nabídky (s vymezením požadovaného 
plnění a případně dalšími podmínkami plnění) příp. zaslání objednávky takovému 
dodavateli. Přesto jsme oslovili 3 dodavatele a to 
ARAKIS&BELLEVILLE, s.r.o. Branišovská 9, České Budějovice 
LAN SYSTÉM, s.r.o. U Sirkárny 250/1, České Budějovice  
DUAL Software, s. r. o. Na Zlaté stoce, České Budějovice  

9. NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU 
9.1. Uveďte, jaké formální změny proběhly ve sledovaném období 
 9.1.1. V době zaškolení nových členů KT bude z důvodu motivačního faktoru snížen 

mzdový základ. Jedná se o dlouhodobější snížení jednotkové ceny na dobu 6 měsíců. 
Proto jsme položku 01.01.03.01 upravili tak, že jsme délku působení v real. týmu snížili 
z 33 měsíců na 27 měsíců a vytvořili další pozici v rozpočtu (01.01.03.02) se stejným 
názvem na dobu 6 měsíců s nižšími průměrnými měsíčními náklady. Na nově 
vytvořenou položku jsme převedli peníze z původní položky  01.01.03.01. Ušetřené 
prostředky byly přesunuty do jiné kapitoly mzdových nákladů - 01.04.02 Jiné osobní 
náklady. Budou využity pro doplacení odměn na konci etapy (projektu).  

9.1.2. Sociální pracovník bude do projektu zapojen po dobu 36 měsíců (místo původních 
32). Rozsah jeho práce byl znovu posouzen a jeho zapojení je vzhledem k charakteru 
jeho práce nutné po celou dobu trvání projektu. Jednotková cena bude snížena , 
z 5.400,-Kč na 4.800,- Kč tak, že celkové náklady na danou pozici se nezmění. S touto 
změnou nesouvisí požadavek na zvýšení finančních prostředků v kapitole osobní 
náklady. Po třech měsících běhu projektu dojde k personálním změnám, kdy původní 
pracovník na pozici 01.01.06.01 bude převeden na jinou práci, na jeho pozici bude na 
dobu 6 měsíců přijat nový pracovník se sníženým mzdovým základem (01.01.06.02) 
z motivačních důvodů (4.690,-Kč) - viz. bod 9.1.1. a po uplynutí této zkušební doby mu 
bude plat navýšen na původní průměrné měsíční náklady 4.800,- Kč (01.01.06.01). 
Ušetřené prostředky byly přesunuty do jiné kapitoly mzdových nákladů - 01.04.02 Jiné 
osobní náklady. Budou využity pro doplacení odměn na konci etapy (projektu).  

9.1.3.   Praxe při realizaci projektu ukázala, nutnost pořízení mobilního počítačového  
vybavení pro manažerku projektu. Vzhledem k náročnosti práce projektové managerky, 
která často pracuje i mimo své pracoviště např. doma, na služebních cestách nebo na  
nově zřizované pobočce v Českém Krumlově je pořízení nezbytné. V původním rozpočtu 
nebylo s pořízením NTB pro manažerku projektu počítáno, ale vzhledem k tomu, že se  
nám podařilo zakoupit ostatní zařízení za nižší jednotkovou cenu, rozhodli jsme se za 
zbylé finanční prostředky  zakoupit ještě jeden notebook vč. Programového vybavení pro  
projektovou manažerku. V rozpočtu jsme snížili jednotkové ceny u položek 03.01.01.01,  
03.01.01.02, 03.01.01.04, 03.01.01.05, 03.02.01.03 a finanční prostředky převedli na  
nově vytvořenou položku 03.01.01.07 a položky stávající, kde byl navýšen též  počet kusů 
03.02.01.01 a 03.02.01.02. Uvedené změny nebudou mít vliv na náklady v rámci kapitoly 
03, ani na celkový rozpočet projektu. 
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9.2. Uveďte, jaké věcné změny proběhly ve sledovaném období 
 9.2.1. Na základě doporučení partnera a konzultace s  poskytovatelem dotace došlo 

k úpravě harmonogramu a rozsahu klíčových aktivit tak, jak je uvedeno v této zprávě a 
v přiloženém harmonogramu plnění klíčových aktivit. Viz přiložený harmonogram. 

9.3. Uveďte, jaké změny rozpočtu proběhly ve sledovaném období 
 9.3.1. V rozpočtové kapitole 01 dojde vzhledem ke snížení nákladů na mzdové 

prostředky členů KT (důvod uveden v bodě 9.1.1) k přesunu prostředků do kapitoly 1.4. – 
ostatní os.náklady)  
9.3.2.  V rozpočtové kapitole 03 došlo k přesunům z důvodu nutnosti zakoupení NTB pro 
manažerku projektu. (důvod uveden v bodě 9.1.3) Rozpočet kapitoly nebude překročen 
 

10. PODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU 
 V případě podstatných změn projektu se postupuje podle platné verze Příručky pro 

příjemce, pokud není v Právním aktu o poskytnutí podpory stanoveno jinak. 

10.1. Uveďte, zda byla ve sledovaném období podána žádost o podstatnou změnu 
projektu 

 Ve sledovaném období nedošlo k žádné podstatné změně projektu. 
10.2 Uveďte, zda byla podstatná změna ve sledovaném období odsouhlasena 
 Ve sledovaném období nedošlo k žádné podstatné změně projektu. 
10.3. Uveďte, čeho se podstatné změny týkaly  
 Ve sledovaném období nedošlo k žádné podstatné změně projektu. 

11. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU 

Informace o zahájení projektu jsme umístili na webové stránky organizace a na stránky ESF. 
Tiskovou zprávu o zahájení projektu jsme rozeslali do regionálních deníků. Komunikovali jsme 
o projektu s redaktorkou Radia Blaník. Projekt jsme prezentovali také na výstavě pořádané 
Statutárním městem České Budějovice NA PROBLÉMY NEJSTE SAMI. Prostory jsme označili 
logy povinné publicity. Nadále vyvíjíme úsilí o to, abychom o projektu informovali, připravujeme 
prezentaci pro odbornou veřejnost (psychiatry a psychology) o cílech a aktivitách projektu.    

 
 
12. Čestné prohlášení  

 
Jako příjemce finanční podpory z OP LZZ prohlašuji, že: 
 

1. všechny informace uvedené v předložené ve Zprávě o zahájení realizace projektu (ZZRP) 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. 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 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 
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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.) 

4. 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 

5. 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. 

Jméno a příjmení statutárního 
zástupce/oprávněné osoby příjemce 

Bc. Zdena Kuviková 

Funkce v organizaci ředitelka 
Místo a datum 3. 11..2010 
Podpis a razítko 
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