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ZPRÁVA O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU OPERA ČNÍHO PROGRAMU 

LIDSKÉ ZDROJE A ZAM ĚSTNANOST 

1. ÚDAJE O PROJEKTU  
1.1. Číslo oblasti podpory  3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb 
1.2. Registra ční číslo projektu  CZ.1.04/3.1.03/45.00009 
1.3. Název projektu  Podpora systematického vzdělávání pracovníků 

Centra sociálních služeb Poruba 
1.4. Celková výše finan ční podpory 

v Kč 
1.157.816,-- Kč 

1.5. Skutečné datum zahájení 
realizace projektu 

1. června 2010 

1.6. Skutečné datum ukon čení 
realizace projektu 

31. května 2012 

1.7. Sledované období  Začátek 01/06/ 2010 Konec  31/07/2010 
1.8. Datum vypracování zprávy  09/08/2010 

2. ÚDAJE O PŘÍJEMCI 
2.1. Název příjemce  Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková 

organizace 
2.2. IČ 71216642 
2.3. Statutární zástu pce  Jiřina Foldynová, DiS., ředitelka 

3. ZAHÁJENÉ KLÍ ČOVÉ AKTIVITY 
3.1. Číslo klí čové aktivity  01 
3.2. Název klí čové aktivity  Činnost realizačního týmu 
3.3. Období realizace klí čové 

aktivity 
01/06/2010 – 31/05/2012 

3.4.  
 S cílem zajistit řádný průběh a realizaci plánovaných aktivit v souladu s podmínkami 

stanovenými Příručkou pro příjemce finanční podpory z OP LLZ, a naplnění plánovaných 
indikátorů projektu byl stanoven realizační tým ve složení: projektová manažerka  
Mgr. Věra Pištěková, finanční manažerka:Ing. Martina Nováková. Členové realizačního týmu 
budou své týmové role vykonávat na základě uzavření dohody o pracovní činnosti. Stanovenou 
roli včetně práv a povinností z nich vyplývajících převzaly podpisem těchto dohod, jejichž 
součástí byla specifikace kompetencí a odpovědnosti. Zaměstnanci CSS Poruba byli o zahájení 
a aktivitách projektu informováni prostřednictvím svých vedoucích na pracovních poradách do 
13. 6. 2010. Byl připraven harmonogram a dokumentace zadávacího řízení. Průběžně je 
posuzována shoda průběhu projektu se schváleným harmonogramem a čerpání finančních 
prostředků s ohledem na schválený rozpočet. 

3.1. Číslo klí čové aktivity  02 
3.2. Název klí čové aktivity  Výběr dodavatelů služeb 
3.3. Období realizace klí čové 

aktivity 
01/06/2010 – 31/07/2010 

3.4.  
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 V tomto období bylo realizováno výběrové řízení na dodávku služeb „Výukový program 
zaměřený na vzdělávací program v Rámci projektu Vzdělávání pracovníků CSS Poruba“ 
v maximální ceně 440.000,-- Kč. Výzva k podání nabídek byla vyhlášena 4.6.2010. Před 
vyhlášením výzvy byl proveden průzkum vzdělávacích firem a jejich cen. Byly respektovány 
zásady transparentnost, rovného zacházení a nediskriminace. Na základě tohoto průzkumu bylo 
vybráno 12 vzdělávacích agentur, které se zabývají vzděláváním pracovníků v sociálních 
službách a sociálních pracovníků. Tyto byly následně osloveny doporučeným dopisem. Nabídka 
byla dále umístěná na stránkách Centra sociálních služeb Poruba a na stránkách Městského 
obvodu Poruba. Na nabídku do ukončení lhůty pro podávání nabídek reagovaly 3 vzdělávací 
agentury. Byla ustanovena komise pro posouzení nabídek a komise pro výběr nabídek a všichni 
členové podepsali čestné prohlášení o nezaujatosti. Obálky byly otevřeny a posouzení nabídek 
proběhlo dne 28. 6. 2010. Z výběrového řízení byla vyřazena nabídka, která neobsahovala 
všechny požadované kurzy. Výběr vzdělávací agentury se uskutečnil 1. 7. 2010. Na základě 
hodnotícího kriteria, kterým byla cena celého vzdělávacího programu, byla vybrána Česká 
asociace pe čovatelské služby, Vondroušova 1161/2, 163 00  Praha 6-Řepy, IČ 69836698. 
Všichni účastníci výběrového řízení byli vyrozuměni o výsledku řízení doporučeným dopisem. 
Vybraná agentura byla současně vyzvána k součinnosti na vypracování smlouvy. 

3.1. Číslo klíčové aktivity  03 
3.2. Název klí čové aktivity  Příprava a organizace vzdělávání 
3.3. Období realizace klí čové 

aktivity 
01/06/2010 – 31/05/2012 

3.4.  
 V rámci této klíčové aktivity byly podrobně rozpracován obsah požadovaných vzdělávacích 

kurzů. Pracovníci v sociálních službách byli rozděleni na skupiny s ohledem na zajištění 
hladkého provozu všech služeb CSS Poruba. Sociální pracovníci i pracovníci v sociálních 
službách byli seznámeni s předpokládaným průběhem vzdělávání. 

3.1. Číslo klí čové aktivity  04 
3.2. Název klí čové aktivity  Publicita 
3.3. Období realizace klí čové 

aktivity 
01/06/2010 – 31/05/2012 

3.4.  
 Informace o zahájení projektu byly umístěny na webové stránky CSS Poruba. Základní 

informace o celém projektu byly rovněž umístěny na stránky ESF ČR. Na stránkách příjemce 
bylo rovněž publikováno zadávací řízení. Článek s informacemi o získání dotace v rámci OP LZZ 
byl uveřejněn v měsíčníku Porubská radnice informuje občany (PRIO). Informace na webových 
stránkách www.cssporuba.cz jsou průběžně aktualizovány. Na všech dokumentech, které se 
projektu týkají, jsou umístěna loga v souladu s platným Manuálem pro publicitu OP LZZ. 

 


