
 

Zápis z hodnoticí komise MAS Slavkovské bojiště, z.s. 

Projekt Obnova vozového parku charitních služeb na Slavkovsku – Diecézní 
charita Brno 

Datum:  3. 10. 2019, Obecní úřad obce Hrušky 

Přítomni: Hodnoticí komise pro projekt Obnova vozového parku charitních služeb na Slavkovsku – 

Diecézní charita Brno – Holoubek, Kokešová, Zborovský 

Pracovníci MAS – Dana Adamcová, Hana Tomanová 

 

Zahájení, základní informace 

Jednání hodnoticí komise zahájila Dana Adamcová a přivítala přítomné členy hodnoticí komise. Poprosila kolegyni 

Hanu Tomanovou o vytvoření zápisu. Vysvětlila hodnotitelům, že na základě jimi zpracovaného hodnocení 
daného projektu se bude nyní zpracovávat finální kontrolní list, který následně půjde ke schválení Výběrové 
komisi, a na základě kterého se bude sestavovat seznam doporučených/nedoporučených projektů k financování 
v rámci každé výzvy. 

 

 

Hodnotitel 1 – Roman Holoubek 

Hodnotitel 2 – Regina Kokešová 

Hodnotitel 3 – Miroslav Zborovský



 
 

Číslo Název kritéria Popis pro hodnocení Hodnocení 
(body) 

Hod. 1 Hod. 2 Hod. 3 Aritmetický průměr 

1. 

Počet řešených sociálních 
služeb v projektu (podle 

zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, v 

platném znění).  
 

(Aspekt účelnosti a 
potřebnosti) 

Projekt se týká 2 a více sociálních služeb. 10 bodů 
10 10 10 10 

Projekt se týká 1 sociální služby. 5 bodů 

2. 

Počet cílových skupin  
 

(Aspekt účelnosti a 
potřebnosti) 

Projekt je svým zaměřením zacílen na dvě a více 
cílových skupin. Žadatel v Žádosti o podporu/ve Studii 
proveditelnosti popsal cílové skupiny projektu. Z 

popisu je zřejmé, že projekt je zaměřen na dvě a více 
cílových skupin.  

10 bodů 

10 10 10 10 

Projekt je svým zaměřením zacílen pouze na jednu 
cílovou skupinu. Žadatel v Žádosti o podporu/ve Studii 
proveditelnosti popsal cílovou skupinu projektu. Z 
popisu je zřejmé, že projekt je zaměřen pouze na 
jednu cílovou skupinu. 

5 bodů 

3. 

Dopad realizace projektu 

na území více obcí MAS 
Slavkovské bojiště, z.s. 

 

(Aspekt účelnosti, 
efektivnosti) 

 
*Za dopad na obec je 

považováno, když je řešená soc. 

Projekt má dopad na území 6 a více obcí.  15 bodů 

15 15 15 15 

Projekt má dopad na území 3 až 5 obcí. 10 bodů 

Projekt má dopad na území max. 2  obcí. 

5 bodů 



 
služba v projektu poskytována 

alespoň jednomu klientovi v 
rámci obce. 

4. 

Zkušenost v oblasti 
poskytování soc. služeb 

 

(Aspekt efektivnosti) 

Žadatel, popř. poskytovatel sociální služby doložil 
historii v poskytování soc. služeb v délce trvání min. 5 
let a déle.  

10 bodů 
10 10 10 10 

Žadatel, popř. poskytovatel sociální služby doložil 
historii v poskytování soc. služeb v délce trvání kratší 
než 5 let.  

5 bodů 

5. 

Terénní sociální služby 

 

(Aspekt účelnosti a 
potřebnosti) 

V rámci činností projektu jsou poskytovány terénní 
sociální služby.  

5 bodů 

5 5 5 5 

V rámci činností projektu nejsou poskytovány terénní 
sociální služby.  

0 bodů 

 

 

 

 

Projekt získal na základě hodnocení hodnotitelů 50 z celkových 50 bodů. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Hodnotitelé se shodli na těchto komentářích k jednotlivým kritériím: 
 

 

Číslo Název kritéria Finální odůvodnění 

1. 

Počet řešených sociálních služeb v 
projektu (podle zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, v platném 

znění).  
 

(Aspekt účelnosti a potřebnosti) 

Projekt se týká dvou sociálních služeb – charitní pečovatelské služby a centra denních služeb.  

2. 

Počet cílových skupin  
 

(Aspekt účelnosti a potřebnosti) 

Projekt se týká dvou cílových skupin – osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby se zdravotním postižením. 
Uvedeno v např. v žádosti o podporu. 

3. 

Dopad realizace projektu na území 
více obcí MAS Slavkovské bojiště, z.s. 

 

(Aspekt účelnosti, efektivnosti) 
 

*Za dopad na obec je považováno, když je 
řešená soc. služba v projektu poskytována 
alespoň jednomu klientovi v rámci obce. 

Projekt má dopad na území 15 obcí MAS Slavkovské bojiště – dle klientů, uvedeno ve studii proveditelnosti. 



 

4. 

Zkušenost v oblasti poskytování soc. 
služeb 

 

(Aspekt efektivnosti) 

Žadatel má zkušenosti s poskytováním sociálních služeb, a to déle než 5 let (CHPS – od 2007, CDS – od 2008). 

5. 

Terénní sociální služby 

 

(Aspekt účelnosti a potřebnosti) 

Projektem budou poskytovány terénní služby – charitní pečovatelská služba (dle studie proveditelnosti žadatel 
uvádí, že CHPS poskytuje své služby převážně terénní formou.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




