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 : Pracovně aktivizační dílny pro mládež bez kvalifikace
Projekt naplňuje cíle a opatření platného Komunitního plánu :
Cíl SP /1 ZAJIŠTĚNÍ SYSTÉMOVÝCH A PRŮŘEZOVÝCH OPATŘENÍ
SP/1.5.2 Podpora a rozvoj chráněných dílen, sociálně terapeutických dílen, aktivizačních
dílen a obdobných forem pracovišť
2 - Předkladatel:
o. s. MOSTY – sociálně psychologické centrum, J. Skupy 202/2303, 434 01 Most, IČ:26661306

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

4 – číslo účtu, jméno banky 173561279/0600 GE MONEY
5 - Celkové náklady na projekt: 100 000 Kč
6 - Požadovaná částka – příspěvek od města Žatce: 100 000 Kč
Účel dotace (popište na co konkrétně peníze žádáte – co bude popř. ve smlouvě o příspěvku):
- materiálové vybavení pro 3 druhy aktivizačních dílen
- odměny na DPP pro lektory

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:
Cíl SP /1 ZAJIŠTĚNÍ SYSTÉMOVÝCH A PRŮŘEZOVÝCH OPATŘENÍ
SP/1.5.2 Podpora a rozvoj chráněných dílen, sociálně terapeutických dílen, aktivizačních
dílen a obdobných forem pracovišť
Výchozí situace: CÍLOVÁ SKUPINA:

mladí lidé bez kvalifikace,
mládež ohrožená rizikovým chováním
Tito mladí lidé se ocitají v sociálním vyloučení z různých důvodů - někteří proto, že zanedbali
vlastní povinnosti, jiní prostě nedokázali uspět ve společnosti i přes snahu prosadit se v
konkurenci. Často jde o kombinaci těchto důvodů:

 mají nízké nebo na trhu nežádané vzdělání (v důsledku předčasného odchodu ze
systému vzdělávání - díky horším intelektovým předpokladům nebo osobnostním
zvláštnostem - chybí cílesměrnost, vytrvalost, v době školní docházky měli problémy
s respektováním autorit a pravidel). Výkonová motivace (studijní, pracovní) je
ovlivněna nízkými ambicemi a specifickými vzdělávacími potřebami.
 nejsou schopni uplatnit se na trhu práce (nízká míra orientovanosti, chybí potřebné
dovednosti, nedostatek sebedůvěry a absence sociální opory, vedení),
Popis řešeného problému: reagujeme na vysokou míru nezaměstnaných mladých lidí bez

kvalifikace (zejména věková skupina 15 – 25 let). Pro tuto mládež postrádáme nabídku
aktivizačních programů, které by umožnily systematicky rozvíjet pracovní návyky a smysl
pro povinnosti. Aktivizační dílny se nám jeví jako nezbytný prostředek ke získání
kompetencí pro vstup na trh práce.
CÍL PROJEKTU
- vybavit aktivizační dílny pro pracovní programy, které budou pro cílovou skupinu
atraktivní svým obsahem a umožní rozvoj jejich pracovních návyků a volních
vlastností
PŘÍNOS


mládež bude připojena k řízené aktivitě s neformálním vzděláváním a pracovním
tréninkem

 děti a mládež zapojená do tanečních dílen bude vedeni k vytváření návyků pro
systematickou práci, spolupráci a dodržování závazků (pravidelná docházka). Jedná se
o základní předpoklady pro budoucí pracovní uplatnění.
2 – plán realizace - časový harmonogram (kdy bude nebo byl projekt zahájen, jaké má fáze
a jak dlouho bude trvat)
Trvání projektu: 3/2015 – doba neurčitá
Plán aktivit na r.2015
Aktivita č. 1 (3 – 12 /2015) Truhlářská dílna – nákupy nářadí, vybavení, zřízení dílny,
zahájení pracovního programu (výroba nábytku z palet) Místo realizace – výrobní hala klubu
Pohoda
Aktivita č. 2 (3 – 12 /2015) Výroba šperků, vinutých korálků aj— vybavení dílny
nábytkem, nákup sklářské lampy aj. pomůcek - výrobní hala klubu Pohoda
Aktivita ř. 3 (3 – 12/2015) Cukrářská výrobna – vybavení dílny, cukrářské pomůcky,
suroviny – kavárna U šnečků, Husova 1200
3 – udržitelnost projektu po dobu jeho trvání (zejména zajištění jeho financování
v následujících obdobích trvání projektu)
 Úřad práce – APZ (SÚPM)
 MPSV (NZDM – klub POHODA)
4 - způsob medializace projektu
Typ propagace
Inzerce v tisku – min. 2 články
Publicita na webových stránkách po celou dobu realizace
projektu – min. 2 záznamy o donátorovi včetně odkazu na jeho
web.stránky

Médium
Regionální tisk
Internet

5 - konkrétní výstupy k hodnocení (v bodech popište kritéria, podle kterých budete
posuzovat, jestli projekt uspěl)
Výstupy:

1) Truhlářská dílna (vybavení, metodika práce, min. 10 klientů se zapojí v r.2015,
v dalších letech - cca 10 klientů/rok)
2) Výroba šperků - (vybavení, metodika práce, min. 10 klientů se zapojí v r.2015,
v dalších letech - cca 20 klientů/rok)
3) Cukrářská výroba – (vybavení, metodika práce, min. 15 klientů se zapojí v r. 2015,
v dalších letech cca 15 klientů/rok)

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 26.2.2015 (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 : 774 68 00 13.
V Mostě

dne: 26.2.2015

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
100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Na projekt
celkem, pokud byl
realizován
65 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

100 000

65 000

Rozpočet projektu (neinvestiční náklady) podle nákladových položek

Část 2.

A

Nákladová položka

Náklady na
rok 2015

1. Provozní náklady celkem

100 000

0

70.000
0
0
0
0
0

70 0000

1.1. Materiál celkem

z toho:

1.2. Energie celkem
1.3. Služby celkem (konkretizujte)
Nájemné
Ekonomické sl.
Školení, kurzy
1.4. Cestovní náklady celkem
1.5. Telefony, poštovné
1.6. Jiné celkem (konkretizujte)

B

C

Požadavek na
Poznámka - slovní
město Žatec
komentář
pro rok 2015

0
0
0
0

2. Mzdové náklady celkem

0

z toho:

Propagace, tisk, odpady

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

0

0
0
30 000
0

100 0000

30 0000
0

Lektoři v dílnách

