
      
 

Odborný posudek  

 

Výzva MAS č. 936/03_16_047/CLLD_15_01_037 

Projekt č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014013 

Název projektu Klubko 

Název žadatele Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy 

Právní forma žadatele Evidované církevní právnické osoby 

 

 

Skupina kritérií Kritérium Hlavní otázka 

Maximální 
počet bodů 
(součet max. 
100 bodů) 

Deskriptor 
Bodové 
odhodnocení 

Odůvodnění 

Potřebnost pro 
území MAS 

Vymezení problému a cílové 
skupiny 

Zaměřuje se projekt na 
problém/nedostatky, 
který/které je skutečně 
potřebné řešit s ohledem 
na cíle strategie CLLD a je 
cílová skupina adekvátní 
náplni projektu? 

35 Velmi dobré 35 

 
 Projekt se zaměřuje na řešení 
problému s ohledem na strategii 
CLLD. Vytváří další nástroj k řešení 
problémům cílové skupiny (CS), 
osob z regionu MAS Blaník, se 
kterými žadatel denně pracuje. 
Zná tudíž problémy a potřeby CS. 
Navrhovaný nástroj vychází 
z praxe. Doplňuje postupy sociální 
práce, které vymezuje Zákon 
108/2006.  

 

Účelnost 
Cíle a konzistentnost 
(intervenční logika) projektu 

Je cíl projektu nastaven 
správně a povedou zvolené 
klíčové aktivity a jejich 
výstupy k jeho splnění? 

25 Velmi dobré 25 

Cíl projektu je nastaven logicky a 
vychází z potřeb CS. Je měřitelný  
Zvolené klíčové aktivity jsou 
provázány. 



      

Způsob ověření dosažení cíle 
projektu 

Jak vhodný způsob pro 
ověření dosažení cíle 
žadatel projektu nastavil? 
 

5 Velmi dobré 5 Evaulace je dostatečně nastavena 

Efektivnost a 
hospodárnost 

Efektivita projektu, rozpočet 
 

S ohledem na plánované a 
potřebné výstupy je 
navrženo efektivní a 
hospodárné využití zdrojů? 
 

15 
Dobré 
 

11,25 
 

Zdroje, které žadatel požaduje, 
nepokryjí dle mého zjištění celkové 
náklady. Náklady na mzdy. Vycházím 
z toho, že se při snížených úvazcích 
odvádí odvody ne ze základu, ale 
z minimální mzdy. Tudíž ne 
z 32.000,- Kč/ 0,25 úvazku = 8000 Kč, 
ale 13.350,- Kč, požadavek na 
notebook je uveden v rozpočtu pod 
kódem 1.1.3.2.2.1. za cenu jednotky 
17.000,- Kč. V souladu s 0,25 
úvazkem koordinátora cílové skupiny 
žadatel požaduje proplacení pouze 
0,25 jeho ceny. Domnívám se, že 
notebook bude potřebovat žadatel  i 
při vedení případových konferencí a 
psaní evaulačních zpráv a měl 
požádat o proplacení v plné výši.  

Adekvátnost indikátorů 
 

Jak jsou nastaveny cílové 
hodnoty indikátorů 

5 Velmi dobré 5 
Indikátory jsou nastaveny logicky dle 
znalosti lokality a CS.  

Proveditelnost 

Způsob zapojení cílové 
skupiny 

Jak adekvátně je cílová 
skupina zapojena 
v průběhu projektu? 

5 Dobré 3,75 
CS má omezené znalosti a 
kompetence. Žadatel zná její 
možnosti. Zapojení je adekvátní  

Způsob realizace aktivit a 
jejich návaznost 

Jak vhodně byl zvolen 
způsob realizace aktivit a 
jejich vzájemná návaznost? 

10 Velmi dobré 10 
Aktivity jsou prakticky nastaveny tak, 
aby se vzájemně doplňovaly a 
navazovaly na sebe.  

Závěrečný komentář (včetně případných podmínek realizace projektu) 

Žadatel je dlouhodobým poskytovatelem sociálních služeb pro cílovou skupinu. Z toho plyne, že zná potřeby cílové skupiny i své možnosti dle Zákona 108/2006 Sb.  Díky 
projektu získá nástroj mimo rámec tohoto zákona, který přinese koordinaci účastníků, kteří se podílí na řešení problémů cílové skupiny. Projekt se jeví jako smysluplný a 
přínosný.  



      
K rozpočtu: 
Žadatel nezmiňuje, zda bude koordinátor vybrán z osob, za které odvádí pojistní stát. Pokud tomu tak není, tak je požadavek na mzdu koordinátora cílové skupiny 
podhodnocen. Dle mého názoru by mel být požadavek položky rozpočtu 1.1.1.1.1.   32 000,- Kč /0,25  x 1,35 (odvody na sociální a zdravotní bez zahrnutí odvodu z výše 
minimální mzdy) =  10 800,- x 24 měsíců = 259 200 Kč  
Žadatel : položka rozpočtu 1.1.1.1.1.  =  9 920 x 24 měsíců = 238 080 Kč  
 

Požadavek na notebook je uveden v rozpočtu pod kódem 1.1.3.2.2.1. za cenu jednotky 17.000,- Kč. V souladu s 0,25 úvazkem koordinátora cílové skupiny 
žadatel požaduje proplacení pouze 0,25 jeho ceny. Domnívám se, že notebook bude potřebovat žadatel i při vedení případových konferencí a psaní 
evaulačních zpráv a měl požádat o proplacení v plné výši. 
 
Bodový zisk 95 

 

Výsledek 
věcného 
hodnocení 

Žádost o podporu splnila 
podmínky věcného 
hodnocení s výhradou 

 

 

Volba 
Velmi dobré Dobré Dostatečné Nedostatečné 

100 % 75 % 50 % 25 % 
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