Město Žatec
nám. Svobody 1, 438 01 Žatec, tel. 415 736 111, http://mesto-zatec.cz, epodatelna@mesto-zatec.cz, ID DS: q7ebuu4

Žádost o poskytnutí účelové dotace
na podporu cílů a opatření III. Komunitního plánu sociálních služeb a prorodinných aktivit na období 2020 -2023
Název projektu

Vzdělávání třetího věku 2021

Termín realizace projektu

březen - prosinec 2021

Projekt naplňuje cíle a opatření
platného Komunitního plánu č.:

Požadovaná výše
87 000,00
dotace
Cíl 4/SP PODPORA PREVENTIVNÍCH, VOLNOČASOVÝCH, POHYBOVÝCH A VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT
Opatření 4.1 Udržení, rozvoj a podpora preventivních, volnočasových , pohybových a vzdělávacích
aktivit napříč cílovými skupinami

Identifikace žadatele
Titul. jméno a příjmení FO/ přesný
název PO, popř. obchodní firma

Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.

Právní forma:
např. o.s., o.p.s., FO )

zapsaný spolek - z.s.

adresa bydliště/Sídlo žadatele

Masarykova 745, 438 01 Žatec

Datum narození/ IČO

26548691 DIČ

číslo bankovního účtu

78-6654610227/0100

datová schránka

szccgxk

bankovní ústav

Komerční banka

korespondenční adresa (pokud je
jiná než sídlo)
Kontaktní osoba
titul, jméno, příjmení

Mgr.Eva Kapicová

e-mail

kapicova.e@seznam.cz

telefon

604556236

seznam příloh:
Projektová část - Příloha č. 1
Nákladový rozpočet -Příloha č. 3
Rozpočtová tabulka -Příloha č. 3
Čestné prohlášení žadatele-Příloha č. 4
Další přílohy:

V Žatci, dne 6.1.2021
Podpis oprávněné osoby, razítko: _______________________________________________
Tato Žádost o poskytnutí dotace vychází z Dotačního programu pro realizaci cílů a opatření III. Komunitního plánu sociálních služeb a

prorodinných aktivit na období 2020 -2023, který je zveřejněn na webových stránkách Města Žatce

Příloha č.1 Žádosti

Město Žatec
nám. Svobody 1, 438 01 Žatec, tel. 415 736 111, http://mesto-zatec.cz, epodatelna@mesto-zatec.cz, ID DS: q7ebuu4

Projektová část - popis projektu
Název projektu:

Vzdělávání třetího věku 2021

Doba realizace projektu:
(časový harmonogram)

Požadovaná výše dotace:

Účel projektu:
(hlavní cíle, popis projektu)

březen - prosinec 2021
87 000

Požadovaný finanční příspěvek od města Žatec bude použit na větší část mzdových nákladů pro
lektory výuky anglického jazyka, německého jazyka, výuky základů výpočetní techniky, na část
mzdových nákladů administrativního a účetního zpracování projektu.
Dále finanční prostředky budou použity na kopírování (zakoupení toneru, papírů) potřebných
materiálů pro výuky anglického jazyka, německého jazyka, výuky základů výpočetní techniky, popř.
literatury, zajištění dopravy na výjezdy do okolí v rámci kurzu Regionální dějiny.
Obsah jednotlivých vzdělávacích kurzů:
1) Kurz anglického jazyka pro začátečníky - rozsah 45 hodin
2) Kuzr anglického jazyka pro pokročilé - rozsah 45 hodin
3) Kurz německého jazyka pro pokročilé - rozsah 45 hodin
4) Kurz základů výpočetní techniky pro začátečníky - rozsah 45 hodin
5)Kurz základů výpočetní techniky pro pokročilé - rozsah 45 hodin
6) Regionální dějiny a kulturní památky Žatce - rozsah 40 hodin
Účastníkům během výuky v kurzech AJ, NJ a PC budou předávány nakopírované výukové materiály.
Na závěr každého kurzu budou účastníkům předána osvědčení o absolvování daného kurzu.

Popis cílové skupiny, pro kterou
je projekt určen:
senioři ze Žatce a okolí

Odůvodnění žádosti:

Územní působnost, místo
realizace projektu:

Způsob zajištění publicity:

Žadatel dlouhodobě pracuje se zvolenou cílovou skupinou (od roku 2002) v oblasti vzdělávání a
reaguje na její potřeby a zájmy. V letech 2009 – 2020 byly pro tuto cílovou skupinu s finančním
příspěvkem města Žatec realizovány tyto projekty „Klub aktivních seniorů“, „Klub aktivních seniorů
pokračuje“, „Klub aktivních seniorů pro pokročilé“, "Vzdělávání třetího věku“, "Vzdělávání třetího
věku 2014“, "Vzdělávání třetího věku 2015“, "Vzdělávání třetího věku 2016", "Vzdělávání třetího věku
2017", "Vzdělávání třetího věku 2018", "Vzdělávání třetího věku 2019" a "Vzdělávání třetího věku
2020". Ze strany seniorů se tyto projekty setkaly s velkým ohlasem a mají zájem o pokračování již
zavadených kurzů. Dále má žadatel mnohaleté zkušenosti se vzděláváním seniorů v oblasti výpočetní
techniky. Od roku 2007 – 2014 jsme pro seniory odborně zajišťovali a vedli celkem 31 kurzů v rámci
projektu Senioři komunikují, které byly financovány z Nadace Lívie a Václava Klausových.
Cílem předkládaného projektu je pokračovat v budování základů „Univerzity třetího věku" a navázat
na již realizované projekty. Žadatel dále za podpory města Žatec realizoval pro cílovou skupinu i
projekty "Péče o duševní a fyzické zdraví seniorů 2016", "Péče o duševní a fyzické zdraví seniorů
2017", "Péče o duševní a fyzické zdraví seniorů 2018" a "Péče o duševní a fyzické zdraví seniorů
2019". V roce 2020 zkomplikovala realizaci projektu "Vzdělávání třetího věku 2020" situace ohledně
pandemie COVID -19 jak na jaře, tak i na podzim a v zimě 2020. Některé kurzy se z tohoto důvodu
nekonaly nebo se nekonaly v plné míře, kurzy Aj - začátečníci a AJ pokročilí byly převážně odučeny
distanční formou. Schválené finanční prostředky tedy nebyly plně využity a vráceny městu.
Cílem předkládaného projektu na rok 2021 je pokračovat a navázat na již realizované projekty, neboť
senioři mají zájem o konání těchto již osvědčených kurzů.
Žatec a okolí
1) osobní či telefonické oslovení evidovaných zájemců (z roku 2020) o vzdělávání a bývalých
frekventantů dříve realizovaných kurzů
2) inzerce nabídky jednotlivých vzdělávacích kurzů v Žateckém zpravodaji s možností se do kurzů
přihlásit, informace o termínu informační schůzky
3) projekt bude prezentován na webových stránkách spolku www.vcp-zatec.cz

Udržitelnost projektu po dobu
jeho trvání:
(zejména zajištění jeho financování
v následujících obdobích trvání
Na vlastní náklady uhradí žadatel celé nájemné (včetně spotřebované energie) na realizaci
projektu)
jednotlivých kurzů, část nákladů na pomůcky a spotřební materiál potřebných v jednotlivých kurzech.

Konkrétní výstupy k hodnocení: 1) prezenční listiny (účast cílové skupiny na lekcích jednotlivých kurzů s konkrétním datumem konání
(v bodech popište kritéria, podle
lekce)
kterých budete posuzovat, zda
2) jmenný seznam účastníků jednotlivých kurzů
projekt uspěl)

Další informace:
Pozn.: řádky ve formuláři lze dle potřeby přizpůsobit textu
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Projektová část - rozpočtová tabulka
Předkladatel projektu:

Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.
Rozpočet projektu na rok 2021

Část 1.

A

B

Rozpočet projektu na rok 2021

Projekt v r. 2020

Neinvestiční (běžné)
Požadavek na finanční
prostředky od:
1

Město Žatec

2
3
4
5
6
7

Jiné město, obec
MŠMT
MZ
MV
MPSV
Mezirezortní rady vlády

8
9
10

Kraj
Úřady práce
Fondy zdrav. pojišťoven

11
12
13
14
15

Nadace zahraniční i
tuzemské
Sbírky
Sponzorské dary
Příjmy od klientů
Ostatní (uveďte jaké)

16

Celkové náklady

87 000

Na projekt celkem, pokud byl realizován
Projekt byl finančně podpořen částkou 60 000
(žádána částka 87 000,- Kč), ale nebyl v plné míře
realizován vzhledem k situaci v ČR, nařízeným
vládním opatření a zejména v zájmu ochrany zdraví
seniorů. Nevyužité finanční prostředky byly
vráceny.

133 000

133 000

220 000

220 000

Celkem

Město Žatec
ROZPOČET PROJEKTU
Předkladatel projetku:

Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.

Název projektu:

Vzdělávání třetího věku 2021

Rozpočet projektu (neinvestiční náklady) podle nákladových položek
Počet
jednotek

Jednotková cena

Náklady projektu
celkem

Požadavek na Město
Žatec na rok 2021 *

x
x

x
x

82 250
8 000

4 000
4 000

Tonery

1

4 000

4 000

2 500

Papíry

1

2 000

2 000

1 000

Vhodná literatura

1

2 000

2 000

500

0

0

0

0

Nákladová položka

z toho:

1. Provozní náklady celkem
1.1. Materiál celkem

z
toho:

1.2. Energie celkem
Voda, topení, elektická energie

x

6 000

0

1

6 000

6 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

x

x

x

x

z toho:

1.5. Telefony, internet, poštovné
Telefonní poplatky

0

0
0
0
0
0

x

x

1

2 000

2 000
0

1.6. Nájemné a jiné položky celkem

z toho:

2. Mzdové náklady celkem
2.1. Hrubé mzdy zaměstnanců celkem

0

0

66 250

0

265

250

66 250

0

0

0

0

0

x
x

0

2.2. Ostatní osobní náklady celkem
2.2.1. Dohody o provedení práce

x
x

x
x

lektoři DPP

265

450

účetní

15

300

administrativa

55

280

x

x

1

0

z toho:

2.2.2. Dohody o pracovní činnosti

2.3. Odvody na sociální a zdravotní
2.4. Jiné
Celkové náklady na realizaci projektu
* možno přidávat řádky

Komentář k rozpočtu

Sestavil:
Dne:
Podpis:
Vysvětlivky
** v případě přidávání řádků je nutné zkontrolovat vzorce v tabulce, vytečkované buňky neopravujte, obsahují vzorce
*** v případě nejasností se obracejte na koordinátora komunitního plánování

veškeré náklady žadatel uhradí na své náklady

komunikace se seniory - náklady na telefonní poplatky žadatel uhradí na své náklady

x

x
x

tonery potřebné na kopírování výchových materiálů pro všechny účastníky všech 6
kurzů, osvědčení
papíry na kopírování výukových materiálů pro všechny účastníky pro všech
6
kurzů
vhodná literatutry, ze které budou čerpat lektorří a bude použita při výuce jednotlivých
kurzů

0

x

z toho:

Nájem prostor na kurzy

z toho:

0

0
0
0
0
2 000

z toho:

1.4. Cestovní náklady celkem

0

x

z toho:

1.3. Služby celkem (konkretizujte)

0

Komentář k položce - povinné !!!!! (např. popis měrné jednotky - ks,
hodina, celek. odůvodnění výpočtu ….. )

žadatel uhradí na vlastní náklady (cena za hodinu) za kurzy: AJ začátečníci (45
hodin), AJ pokročilí (45 hodin), NJ (45 hodin), PC začátečnící (45 hodin), PC
pokročilí (45 hodin), Regionální dějiny (40 hodin). Žadatel v výuce PC bude využívat
vlastní PC.

0

0

137 750
0
0
0
0
0
0
0
137 750
137 750

83 000
0
0
0
0
0
0
0
83 000
83 000

119 250

75 500

4 500

2 000

průběžné a závěrečné účetní zpracování projektu (15 hodin)

5 500

administrativní vedení projektu a závěrečné zpracování projektu,průběžné
kontaktování a informování seniorů o realizaci kurzů (50 hodn)

14 000
0

0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

220 000

87 000

lektorné á 450,-Kč/hod. - částka za hodinu zahrnuje přímou výuku, metodickou
přípravu na výuku, zajištění materiálního zabezpečení
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Čestné prohlášení žadatele o poskytnutí dotace
doplňte
Vzdělávací
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
centrum Podkrušnohoří, z.s.
závazně potvrzuje, že:
1.
Organizace ani její statutární zástupci nemají vůči Městu, Ústeckému kraji, státu a jimi zřízenými a založenými
organizacemi závazky po lhůtě splatnosti.
Žadatel:

2.

Není v likvidaci ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; není 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 majetek prohlášen konkurz, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, nebyl zamítnut
návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku.

3.

neobdržel
obdržel
V posledních dvou letech
veřejnou podporu (dotaci, dar od města/obce, kraje, ministerstva apod.) či podporu malého rozsahu (de minimis).
V případě, že obdržel – do samostatné přílohy vypište od koho, kolik a na jaký účel

4.

Předkládá údaje a dokumentaci odpovídající skutečnosti, případné zjištění jejich nepravdivosti bude posuzováno
jako porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů.
Je
není plátce DPH,

5.

Tuto daň si v projektu

může

nemůže
uplatnit

formou nároku na odpočet DPH.

6.

Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Městem Žatec

7.

Svým podpisem dáváme souhlas ke zveřejnění Žádosti způsobem umožňujícím dálkový přístup (internetové
stránky Města Žatce)

V Žatci, dne 6.1.2021

Podpis oprávněné osoby, razítko: __________________________

