Formulář žádosti
o poskytnutí účelové dotace na podporu cílů a opatření
Komunitního plánu sociálních služeb a prorodinných aktivit
na období 2015 -2018

Část A - Obecné údaje o projektu a předkladateli projektu
1 - Název projektu : POHODA - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Projekt naplňuje cíle a opatření platného Komunitního plánu č.:
PR/1.1 - Udržení a rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
2 - Předkladatel:
o. s. MOSTY – sociálně psychologické centrum
J. Skupy 202/2303
434 01 Most

3 - Statutární zástupce organizace – jméno, adresa, telefon, e-mail:
Mgr. Kateřina Malá
Most, J.Skupy 202/2303
774 680 013
os.mosty@seznam.cz

IČ:26661306
4 – číslo účtu, jméno banky

173561279/0600 GE MONEY

5 - Celkové náklady na projekt:

915 000 Kč

6 - Požadovaná částka – příspěvek od města Žatce: 80 000 Kč
Účel dotace (popište na co konkrétně peníze žádáte – co bude popř. ve smlouvě o příspěvku):
Účelem jsou:
a) částečné proplacení mzdy jednoho z pracovníků v sociálních službách - (včetně
odvodů) 50 000 Kč
b) vstupné, jízdné na vzdělávací akce a volnočasové aktivity pro sociálně
znevýhodněné děti (jízdenky, vstupenky apod.) 5 000 Kč
c) materiál pro volnočasové aktivity pro klienty (hry, výtvarné a sportovní pomůcky
vybavení aktivizačních dílen, apod.) 10 000 Kč
d) nábytek 15 000 Kč (nové prostory nejsou dosud funkčně vybaveny)

Část B – Popis projektu
1 – Obsah a cíle projektu, cílová skupina (popište váš projekt; uveďte, co projekt řeší a co
vás vede k jeho realizaci, zejména jak naplňuje cíle a opatření platného Komunitního plánu
města Žatce, popište skupinu, které je váš projekt určen především, popište přínos vašeho
projektu pro cílovou skupin)
Projekt naplňuje cíle a opatření platného Komunitního plánu:
PR/1.1 - Udržení a rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
Cílová skupina
Mladí lidé ve věku 6 – 25 let, kteří:
- tráví svůj volný čas pasivně, neorganizovaně, např. touláním na ulici, v parcích, s partou či
jinak,
- zažívají nepříznivé životní situace, omezující životní podmínky,
- kteří se nechtějí nebo nemohou účastnit běžných forem trávení volného času a ani jiné
institucionalizované formy pomoci a péče.
Posláním klubu je usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu
mladých lidí, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Těmto klientům nabízíme:
- bezpečný prostor, kde mohou trávit volný čas,
- potřebné informace, odbornou pomoc, podporu.
Cílem služeb NZDM je umožnit klientům zapojení do běžného života a ochránit je před
sociálním vyloučením. Celkem služeb využilo:
- v r. 2012 - 281 klientů, bylo realizováno 6 548 výkonů s uživateli služeb
- v r. 2013 – 273 klientů služeb, 9 646 výkonů.
- v r. 2014 – 259 klientů, 7215 výkonů
Pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí pořádáme výlety a zajišťujeme
aktivizační programy, hradíme vstupné na kulturní, vzdělávací a sportovní aj. akce.
V r. 2015 plánujeme rozšíření nabídky aktivizačních programů pro klienty ml. školního
věku – tématické výtvarné a keramické dílny, kurz vaření aj.
Prostředky na tyto potřeby cílové skupiny nelze hradit z prostředků z MPSV.
2 – plán realizace - časový harmonogram (kdy bude nebo byl projekt zahájen, jaké má fáze
a jak dlouho bude trvat)
Trvání projektu: 1.1.2015 – 31.12.2015
Plán aktivit na r.2014:
 MARKETING + REALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NZDM
(AMBULANTNÍ A TERÉNNÍ PRÁCE)
 LÉTO 2015 – PO DOBU 1 MĚSÍCE PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO SOCIÁLNĚ
ZNEVÝHODNĚNÉ DĚTI
3 – udržitelnost projektu po dobu jeho trvání (zejména zajištění jeho financování
v následujících obdobích trvání projektu)
 MPSV
 Město Žatec– financování v rámci komunitního plánu sociálních služeb

4 - způsob medializace projektu
- letáky o službě – 500 ks
- webové stránky o.s.Mosty http://www.osmosty.cz/
- sociální síť FCB – o.s.Mosty
- informace o kofinancování bude uvedena v záhlaví tiskovin
- min. 1x článek v regionálním tisku
5 - konkrétní výstupy k hodnocení (v bodech popište kritéria, podle kterých budete
posuzovat, jestli projekt uspěl)
- vybavení klubu
- v r.2015 – 250 uživatelů služeb
- 1x příměstský tábor pro sociálně znevýhodněné děti – 1 měsíc (léto 2015)

Část C – Prohlášení o pravdivosti údajů a bezdlužnosti, souhlas se
zveřejněním umožňující dálkový přístup
1 - Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.
2 - Prohlašujeme, že ke dni 10.2.2015 (datum podání žádosti o projekt) nemá naše organizace
ani její statutární zástupce žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči Městu Žatec a jím zřízeným
a založeným organizacím.

3 – Svým podpisem dáváme souhlas ke zveřejnění žádosti způsobem umožňujícím dálkový
přístup (internetové stránky Města Žatce)
4- Souhlasím ze zasílám informačních SMS MěÚ Žatec na tel. číslo : 774680013.
V Mostě

dne: 10.2.2015

Jméno, podpis a razítko statutárního zástupce žádajícího subjektu:
Mgr.Kateřina Malá

Předkladatel projektu:
Rozpočet projektu na rok 2015
A

B

Rozpočet projektu na rok 2015
Neinvestiční (běžné)

Projekt v r. 2014

Část 1.

Požadavek na finanční prostředky
od:
Město Žatec
1
Jiné město, obec
2
MŠMT
3
MZ
4
MV
5
MPSV
6
Mezirezortní rady vlády
7
Kraj
8
Úřady práce
9
Fondy zdrav. pojišťoven
10
Nadace zahraniční i
11
tuzemské
Sbírky
12
Sponzorské dary
13
Příjmy od klientů
14
Ostatní (uveďte jaké)
15
Celkové náklady
16

Celkem
80.000
0
0
0
0
0
0
749.000
86.000
0

Na projekt
celkem, pokud byl
realizován
40.000
0
0
0
0
787.144
0
0
178.000
0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

915 000

1 005 144

Rozpočet projektu (neinvestiční náklady) podle nákladových položek

Část 2.

A

Nákladová položka

Náklady na
rok 2015

1. Provozní náklady celkem

419.380

30.000

45.000
126.000
216.000
156.000
48.000
12.000

25.000

1.1. Materiál celkem

z toho:

1.2. Energie celkem
1.3. Služby celkem (konkretizujte)
Nájem
Ekonomické sl.
Školení, kurzy

z toho:

1.4. Cestovní náklady celkem
1.5. Telefony, poštovné
1.6. Jiné celkem (konkretizujte)
úklid
propagace, tisk, SW
Vstupné, jízdné

2. Mzdové náklady celkem
2.1. Hrubé mzdy zaměstnanců
celkem
2.2. Ostatní osobní náklady celkem
z toho:

- dohody o provedení práce
- dohody o pracovní činnosti
2.3. Odvody soc. a zdr. pojištění
celkem
Celkové náklady na realizaci
projektu

B

C

Požadavek na
Poznámka - slovní
město Žatec
komentář
pro rok 2015

1.380
11.000
20.000
10.000
5.000
5.000

5.000

495.620

50.000

343.000

50.000

36.000

0

36.000
0
116.620

0

915.000

80.000

