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ZPRÁVA O REALIZACI 1  
1. ÚDAJE O PROJEKTU  
Registra ční číslo projektu  CZ.1.04/3.1.03/45.00009 
Název projektu  Podpora systematického vzdělávání pracovníků Centra 

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

organizace 
IČ 71216642 
Statutární zástupce (oprávn ěná 
osoba): jméno, p říjmení, funkce 

Jiřina Foldynová, DiS., ředitelka 

 
3. REALIZOVANÉ KLÍ ČOVÉ AKTIVITY 
Číslo klí čové aktivity  01 
Název klí čové aktivity  Činnost realizačního týmu 
Období re alizace klí čové aktivity  01/06/2010 – 30/11/2010 
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. Zadávací řízení bylo úspěšně 
ukončeno uzavřením smlouvy s vybranou agenturou.  
Byl aktualizován rozpočet projektu. Požádali jsme o závažnou změnu projektu, která se týkala úvazku 
finančního manažera. Ušetřené finanční prostředky byly přesunuty do položky 03.01.01 Nákup. Na 
základě požadavku vzdělávací agentury byla zakoupena videokamera, ozvučovaní souprava, mobilní 
flipchart, notebook a 6 flash disků. Toto zařízení bude využito při realizaci vzdělávacích kurzů. Tato 
závažná změna byla dne 22.9. 2010 schválena. 
Všechny nákupy byly uskutečněny podle plánu. Před nákupem byla zpracována cenová nabídka a 
byl vybrán dodavatel na základě dodržení transparentnosti a ekonomické výhodnosti. Celková 
částka, určená na nákupy, byla dodržena. 
Průběžně je posuzována shoda průběhu projektu se schváleným harmonogramem a čerpání 
finančních prostředků s ohledem na schválený rozpočet.  
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Číslo klí čové aktivity  02 
Název klí čové aktivity  Výběr dodavatelů služeb 
Obdo bí realizace klí čové aktivity  01/06/2010 – 31/07/2010 
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 (dále ČAPS). Všichni účastníci 
výběrového řízení byli vyrozuměni o výsledku řízení doporučeným dopisem. Smlouva o realizaci 
Výukového programu v rámci podpory systematického vzdělávání pracovníků CSS Poruba byla 
uzavřena 5.8.2010. Dodatek č. 1 k této smlouvě, kde byla konkretizována data a témata vzdělávacích 
kurzů pro rok 2010, byl uzavřen 13.9.2010 a dodatek č. 2, kde byl upřesněn termín posledního 
vzdělávacího kurzu, byl uzavřen 11.10.2010. 
Číslo klí čové aktivity  03 
Název klí čové aktivity  Příprava a organizace vzdělávání 
Období realizace klí čové 
aktivity 

01/06/2010 – 30/11/2010 

V rámci této klíčové aktivity byly podrobně rozpracovány obsahy požadovaných vzdělávacích kurzů. 
Pracovníci v sociálních službách byli rozděleni na 3 skupiny s ohledem na zajištění hladkého provozu 
všech služeb CSS Poruba. Sociální pracovníci i pracovníci v sociálních službách byli seznámeni 
s předpokládaným průběhem vzdělávání. Ve spolupráci s ČAPS byla stanovena témata a termíny 
vzdělávacích kurzů pro rok 2010. Oproti původnímu plánu bylo změněno téma třetího kurzu určeného 
pro sociální pracovníky. Reagovali jsme tak na požadavek sociálních pracovníků, kteří cítili potřebu 
orientovat se v nabídce nových kompenzačních pomůcek pro seniory a handicapované uživatele, 
seznámit se s jejich využitím pro ulehčení práce pracovníků v sociálních službách. 
Číslo klí čové aktivity  04 
Název klí čové aktivity  Publicita 
Období realizace klí čové 
aktivity 

01/06/2010 – 30/11/2010 

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. 
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Číslo klí čové aktivity  05  
Název klí čové aktivity  Vlastní vzdělávání 
Období realizace klí čové 
aktivity 

01/06/2010 – 30/11/2010 

Pro první část vzdělávání byla stanovena tato témata: 
1. Syndrom vyhoření, stres a umění jeho zvládání; 
2. Individuální plánování v sociálních službách; 
3. Aktivizační a manipulační techniky. 

První a druhá část vzdělávání proběhla v DPS Průběžná. Třetí část se uskutečnila v DPS Astra, kde 
je potřebné zařízení pro praktické ukázky a nácvik manipulačních technik a předvedení nových 
pomůcek pro usnadnění manipulace s handicapovanými uživateli služeb. 
Všichni pracovníci, kteří se účastní vzdělávání, dostali poznámkový blok, propisovací tužku a složku 
na studijní materiály. Bloky i složky byly označeny logy v souladu s Manuálem pro publicitu OP LZZ, 
Manuálem vizuální identity ESF v ČR a Manuálem vizuální identity OP LZZ. Účastníci dostali rovněž 
podpůrné materiály ke všem tématům. V průběhu kurzů bylo podáváno malé občerstvení. 
Výstupem druhého tématu bylo vytvoření vzorových individuálních plánů.  
Průběh všech kurzů byl přizpůsoben účastníkům. Byl kladen důraz na praktické využití poznatků 
v běžném pracovním i osobním životě frekventantů. Každý kurz byl ukončen vědomostním testem a 
zpětnou vazbou, kde účastníci hodnotili přínos vzdělávání pro vlastní práci. 
Zpětnou vazbu, ve které hodnotili průběh vzdělávání ze svého pohledu, poskytly i lektorky všech 
kurzů. 
Všem úspěšným účastníkům kurzů bylo předáno osvědčení o absolvování vzdělávání. 
Číslo klí čové aktivity  06 
Název klí čové aktivity  Monitorování projektu 
Období realizace klí čové 
aktivity 

01/06/2010 – 30/11/2010 

Účastníci vzdělávání vyplnili na závěr každého kurzu dotazníky, které ukázaly míru spokojenosti 
s přednášeným tématem, srozumitelnost výkladu, využití informací pro jejich práci. Zpětnovazebný 
dotazník vyplnily i lektorky kurzů. Vyplněné dotazníky byly zpracovány pro závěrečné hodnocení 
vzdělávání. Nebyly vzneseny žádné závažné připomínky, které by bylo nutné zapracovat do dalšího 
období. Na monitorovacích schůzkách byly vyhodnoceny kvantitativní i kvalitativní ukazatele projektu 
a byly průběžně porovnávány s monitorovacím indikátory. 
 
 


