
Výzva MAS č.

Projekt č.

Název projektu

Název žadatele

Právní forma žadatele

Skupina kritérií Kritérium Hlavní otázka
Maximální počet bodů 

(součet max. 100 bodů)
Deskriptor

Bodové 

ohodnocení
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 Dobré 26,25

Projekt je žadatelem připraven bez vstupní analýzy, vychází z profesních 

zkušeností žadatele. Vybrané téma terapeutické podpory rodiny s dětmi s citovou 

deprivací (poruchou attachementu) je v souladu s výzvou a jedná se o 

společensky známý problém nedostatku podpory těmto rodinám.Není 

rozhodující, zda se bude jednat priroritně o rodiny pěstounské či původní. Nejsou 

uvedeny územní zdroje cílové skupiny, i její definice je z pohledu žadatele 

nepřesnou. Žadatel musí pracovat s rodinami z území LAG Podralsko, což jasně 

neuvádí. Dále uvádí jako CS rodinu s dítětem s poruchou attachementu, ale CS 

jsou osoby, z MI lze vyčíst dosažení výstupu pro 20 osob, rodič/člen rodiny s 

dítětem s poruchou. Chybí zde uvedení CS osob ohrožené sociálním vyloučením 

v důsledku neřešení jejich sociálních a zdravotních rizik, tj. osoby ve věku 6-15 

let, které jsou nezbytnou součástí terapeutické práce s rodinou. Součástí 

projektu je vzdělávání odborných pracovníků - sociálních i psychoterapeutů - 

jednoznačně v souladu s výzvou. Jedná se o posílení odborného personálu pro 

region.

Cíle a konzistentnost (intervenční logika) 

projektu

Je cíl projektu nastaven správně 

a povedou zvolené klíčové 

aktivity a jejich výstupy k jeho 

splnění?

25 Dobré 18,75

KA 1 se zabývá vzděláváním odborných pracovníků, nastaveno v souladu, 

ověření možné je. V KA2 není podrobný popis práce s roinou/osobami z CS tak, 

aby z něj bylo patrné dosažení 40 hod bagatelní podpory pravidelné terapeutické 

spolupráce. Část terapeutické práce bude prpobíhat v přirozeném prostředí 

rodiny a část v prostorách FCH v České Lípě. I když se jedná o přirozeně 

spádové a dopravně obslužné místo z regionu LAGu a vybavenost terapeutické 

místnosti je vhodná na jednom místě, přesto je důležité na tuto skutečnost části 

realizace mimo požadované území upozornit.

Způsob ověření dosažení cíle projektu

Jak vhodný způsob pto ověření 

dosažení cíle žadatel projektu 

nastavil?

5 Dostatečné 2,50 Ano, v rámci KA1 budou dokladem osvědčení o absolvování kurzů. V rámci KA2 

záznamové archy z jednání s CS, smlouvy s klienty, chybí zde popis či způsob 

ověření stavu před zahájením terapeutické práce s rodinou a po jejím skončení.

Efektivita projektu, rozpočet

S ohledem na plánované a 

potřebné výstupy je navrženo 

efektivní a hospodárné využití 

zdrojů?

15 Dobré 11,25

V rámci projektu žadatel doplňuje pouze chybející potřeby, hlavní část odměny 

pro sociální pracovníky hradí z vlastních zdrojů. V návrhu položek je v souladu s 

obvyklými cenami a výší odměn. Pořízení neinvestičního vybavení je 

konstatováno u KA2 a lze předpokládat, že je nezbytné pro její plynulé zajištění. 

Pouze není dostatečně zdůvodněna pozice gestora a jeho obsah práce. Tak jak 

je uveden v popisu realizačního týmu a v textu přílohy popisu klíčových aktivit, 

pak je jeho náplň ryze manažerská a spadá do NN. Navrhuji tuto položku 

1.1.1.3.2 ve výši 330 300 Kč vyjmout z rozpočtu PN a ponechat v řešení 

žadatelem z NN.

Adekvátnost indikátorů
Jak jsou nastaveny cílové 

hodnoty indikátorů
5 Dobré 3,75

Žadatel věnoval pozornost požadovaným parametrům a uvádí MI v dostatečném 

rozlišení. S ohledem na popis realizace projektu doporučuji navýšit MI 60000 a 

67010 pro práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením (tj. osoby ve věku 

6-15 let), se kterými budou terapeuté také v rámci rodiny pracovat - navrhované 

zvýšení vždy o 5 osob.

Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu

058/03_16_047/CLLD_15_01_104, LAG Podralsko-Rozvoj dalších programů a činností v rámci sociálního začleňování  I

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009712

Podpora dlouhodobé terapeutické péče

Farní charita Česká Lípa

evidovaná církevní právnická osoba

Účelnost

Efektivnost a 

hospodárnost



Způsob zapojení cílové skupiny
Jak adekvátně je cílová skupina 

zapojena v průběhu projektu?
5 Velmi_dobré 5,00

CS rodiny s dětmi s poruchami attachementu jsou v rámci KA2 zapojeny 

adekvátně potřebám a požadavkům jejich situace a také dle navrhované činnosti 

v rámci projektu. Část aktivity probíhá v přirozeném domácím prostředí a na část 

budou dojíždět do prostředí terapeuta či žadatele. CS v rámci KA1 je osobně 

profesně na její realizaci zavázána a její úspěšná realizace je nasnadě.

Způsob realizace aktivit a jejich návaznost

Jak vhodně byl zvolen způsob 

realizace aktivit a jejich vzájemná 

návaznost?

10 Velmi_dobré 10,00
Provázanost KA1 a KA2 je zřejmá, pracovníci projektu budou v průběhu 

realizace KA2 sami vzděláváni tématicky k potřebám CS. 

Další kritéria věcného 

hodnocení

MAS stanovuje kritéria věcného 

hodnocení, která navazují na principy 

preferenčních kritérií uvedené v SCLLD. 

Kritéria by měla hodnotit především 

potřebnost projektů z hlediska naplňování 

cílů SCLLD. ŘO doporučuje při 

vymezeníkritéria/kritérií z oblasti 

potřebnosti pracovat s otázkou ve znění 

např: "Zaměřuje se projekt na 

problém/nedostatky, který/které je 

skutečně potřebné řešit s ohledem na cíle 

strategie CLLD a je cílová skupina 

adekvátní nápni projektu?"

Bodový zisk 77,50

Výsledek věcného 

hodnocení
žádost o podporu splnila podmínky věcného 

hodnocení s výhradou

Jméno a příjmení: Josef Lukavec Podpis:

Jméno a příjmení: Petr Krejbich Podpis:

Jméno a příjmení: Karel Málek Podpis:

Jméno a příjmení: Jiří Musil Podpis:

Jméno a příjmení: Milan Dvořák Podpis:

Podpisy přítomných členů hodnotící komise: Detail hlasování o výsledném hodnocení (Pro/proti/zdržel se)

Proveditelnost

Závěrečný komentář (včetně případných podmínek realizace projektu)

Projekt DOPORUČUJI K PODPOŘE. Jedná se o zajímavý projekt s tématem terapie rodin s dětmi s poruchami citové vazby, zjm. u dětí svěřených do pěstounské péče. Zároveň podporuje odborné vzdělávání sociálních 

pracovníků a terapeutů, kteří následně budou v regionu LAG Podralsko působit. Projekt je žadatelem připraven na základě profesní zkušenosti, chybí bližší analýza v území LAG. S ohledem na finanční rozpočet projektu navrhuji 

vyjmutí  položky 1.1.1.3.2 ve výši 330 300 Kč. Jedná se o pracovní pozici odborného gestora, který dle popisu práce nemá přímou práci s CS. V rámci stanovení MI doporučuji navýšit vždy o 5 osob MI s kódem 6000 a 67010. 

Jedná se o doplnění o osoby ohrožené sociálním vyloučením při neřešení jejich sociální situcae - dětí ve věku 6-15 let, kteří jsou součástí rodin z CS.

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro



Jméno a příjmení: Podpis:

Volba Velmi_dobré Dobré Dostatečné Nedostatečné

Velmi_dobré 100% 75% 50% 25%

Dobré

Dostatečné

Nedostatečné

žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení

žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení s výhradou

žádost o podporu nesplnila podmínky věcného hodnocení

Pro

Proti

Zdržel se

Pro


