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Závěrečná zpráva o realizaci projektu podpořeného
z „Dotačního programu na podporu samosprávy v oblasti stárnutí“ na rok 2017

Část A
Potvrzení správnosti a pravdivosti údajů
Vyúčtování dotace na projekt č. 1010
Název projektu: Vysočina žije seniory
Název kraje: Kraj Vysočina
Za správnost a pravdivost uváděných údajů odpovídá
Jméno a příjmení (čitelně): MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
Tel. číslo: 564 602 140
E-mail: behounek.j@kr-vysocina.cz
Datum vyhotovení: 15. 1. 2018
Podpis:
Razítko:
Část B
Závěrečná zpráva o realizaci projektu
Závěrečnou zprávu o realizaci projektu zpracujte podle následující osnovy.
Požadované informace zpracujte, prosím, jasně a čitelně.
1 Informace o projektu
1.1
Název a sídlo kraje, který realizoval projekt:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Statutární zástupce:
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
Osoba odpovědná za hospodaření s přidělenými finančními prostředky:
Bc. Roman Sýkora, manažer projektu, vedoucí oddělení rodinné a seniorské
politiky a rozvoje služeb Krajského úřadu Kraje Vysočina
1.2

Název realizovaného projektu:
Vysočina žije seniory

1.3

Číslo podprogramu:
Informační a metodická centra

1.4

Adresa, telefon, e-mail, internetová stránka
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, posta@kr-vysocina.cz,
www.kr-vysocina.cz

1.5

Realizátor projektu
Kraj Vysočina

1.6

Datum začátku projektu
1. 1. 2017

1.7

Cílová skupina
Senioři a lidé v předseniorském věku (55+)

1.8

Realizované aktivity
Provoz Senior Pointu Jihlava
Letní škola seniorů
Dny pro seniory
Svátek seniorů
Senior pasy Kraje Vysočina
Moderované akce k propagaci seniorské politiky, Senior Pointů a Senior pasů
Seniorská miniolympiáda
Informační kampaň o činnosti Senior Pointů
Seniorské noviny

2 Obsah a průběh projektu
2.1
Seznam a vývoj jednotlivých aktivit projektu (obsah aktivit a případné změny
v průběhu roku)
Provoz Senior Pointu Jihlava
Aktivita byla v rámci projektu realizována v období od 15. 3. do 31. 12. 2017. Provoz
Senior Pointu (dále též „SP“), který se nachází v bezbariérových prostorách v centru
Jihlavy, byl zajištěn od pondělí do pátku mimo státních svátků od 8:00 do 17:00 hod.
Na chodu SP se podílely 2 kontaktní pracovnice, každá s úvazkem 0,65. Mezi hlavní
aktivity patřily:
- poradenská činnost seniorům – poskytování pomoci seniorům při komunikaci
s úřady, poskytování informací o sociálních a zdravotnických službách,
volnočasových, společenských, kulturních a sportovních aktivitách v Kraji
Vysočina, pomoc při registraci do programu Senior pasů, zprostředkování
právního poradenství pro seniory, poradenství při použití volně přístupného
počítače připojeného k internetu
- pravidelné aktivity pro seniory – cvičení, počítačové kursy, jazykové kursy,
sebeobrana, tvořivé dílny, kluby, zdravotní monitoring atd.
- jednorázové vzdělávací a odborné akce pro seniory – přednášky, semináře,
besedy
Během uváděného období navštívilo SP či pořádané akce celkem 2.082 seniorů.
Pozitivní dopad jednotlivých aktivit SP vidíme především v podpoře celoživotního
vzdělávání a aktivního a zdravého životního stylu seniorů, které jim umožňují
bezproblémově žít v přirozeném prostředí. Zároveň jim vytváříme zázemí, kde se
mohou potkávat a seznámit s vrstevníky a předcházíme tak sociálnímu vyloučení a
samotě, které seniory často trápí.
Kraj Vysočina se finančně podílí na provozu všech Senior Pointů v kraji (Havlíčkův
Brod, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou), ročně přispívá částkou 180 000 Kč na
jedno zařízení. Provoz Senior pointu v Jihlavě byl zajištěn dodavatelským způsobem
na základě Smlouvy o zajištění provozu Senior Pointu ze dne 15. 3. 2017. Finanční
náklady na tuto aktivitu nebyly hrazeny z dotace.

Letní škola seniorů
Vzdělávací aktivita pro seniory byla realizována v období od 10. 7. do 8. 9. 2017
v Kraji Vysočina. Jednalo se o cyklus celkem 5 přednášek, určených pro širokou
seniorskou veřejnost z Vysočiny, který se konal již třetím rokem.
Do této aktivity se zapojilo deset obcí: Havlíčkův Brod, Přibyslav, Třešť, Pelhřimov,
Velká Bíteš, Velké Meziříčí, Třebíč, Jaroměřice nad Rokytnou, Ledeč nad Sázavou a
Pacov. V každé obci se tak uskutečnil celý cyklus 5 přednášek, jedna přednáška za
14 dní. Přednášky byly pro seniory zdarma. V přehledu jsou uvedeny názvy
přednášek, jména lektorů a počty účastníků. Celkem se tak Letní školy seniorů v roce
2017 zúčastnilo 1337 seniorů. Do aktivity bylo zapojeno celkem 5 lektorů.
Termín

Jméno lektora

Název přednášky

Počty
účastníků

10. – 14. 7.

Jitka
Macháčková

Plané rostliny versus superpotraviny

255

24. – 28. 7.

Jana
Vejsadová

aneb využití planých rostlin v kuchyni,
koupelně, lékárně a seznámení se
superpotravinami
Vzpomínky - stroj času na cestě do
minulosti

281

aneb jak pomocí vzpomínek oživit svojí paměť
7. – 11. 8.

Karel Kekeši

Hudba, která léčí

303

aneb co je to alikvótní zpěv, jaký vliv má
hudba na naše zdraví a na závěr zpěv
s harmonikou ☺
21. – 25. 8.

Josef Kaňka

Náboženství kolem nás

220

aneb vliv víry a hodnot v životě člověka a
společnosti
4. – 8. 9.

Miroslav
Hadaš

STOP smutku a START smíchu

278

aneb jóga smíchu ve spojení s léčebnou
metodou STOP-START vás pobaví a naučí,
jak se bleskové zbavit trápení

Hlavním přínosem Letní školy seniorů je rozšíření nabídky pro aktivizaci seniorů,
kteří mohou zdarma navštěvovat přednášky, potkávat se, dozvědět se nové
informace a využít smysluplně volný čas. Přednášek se účastnili i senioři z domovů
pro seniory z Kraje Vysočina, ale i senioři trvale žijící mimo Kraj Vysočina, kteří tráví
letní dny na Vysočině. Z každé přednášky si senioři odnesli písemné podklady, aby si
mohli ještě doma některé věci zopakovat a připomenout.

Dny pro seniory
Projektová aktivita organizovaná Krajem Vysočina ve dnech 2. až 6. 10. 2017 u
příležitosti Mezinárodního dne seniorů. Uvedené aktivity byly pořádány ve spolupráci
se Senior Pointy (dále jen SP) v Kraji Vysočina (Jihlava, Havlíčkův Brod, Třebíč,
Pelhřimov a Žďár nad Sázavou). V uvedeném termínu proběhly na SP dny
otevřených dveří pro širokou seniorskou veřejnost, kde byly prezentovány služby a
aktivity jednotlivých SP. Během těchto dnů byl na pobočkách realizován bohatý
celodenní doprovodný program zaměřený na seniory - přednášky a besedy, kreativní
tvořivé dílny, zdravotní monitoring, zdravotní cvičení, komentované procházky po
městě, cvičení v bazénu, posezení s hudbou a spousta dalších aktivit. Mezi
návštěvníky jednotlivých aktivit byli senioři, kteří k nám pravidelně docházejí, zároveň
však přibylo na základě realizované mediální kampaně spoustu nových seniorů a lidí
v předseniorském věku, kteří plánují služby SP i nadále využívat.
Celková návštěvnost aktivit během Dnů pro seniory činila 669 osob. Aktivita
posloužila jednak jako propagace činnosti jednotlivých SP a seniorských aktivit Kraje
Vysočina, rovněž přilákala nové návštěvníky, kteří plánují aktivity SP pravidelně
využívat, ale také umožnila seniorům v příjemném prostředí důstojně oslavit
Mezinárodní den seniorů a poděkovat jim za jejich celoživotní práci.
Aktivita byla realizována prostřednictvím dodavatelů na základě uzavřených
objednávek.
Svátek seniorů
Společensko-kulturní setkání široké seniorské veřejnosti se konalo 24. 9. 2017 na
Karlově náměstí v Třebíči. Připravena byla moderovaná akce s bohatým
doprovodným kulturním programem (vystoupení Stanislava Hložka, Jiřího Helekala,
Milana Pitkina a dalších místních umělců) u příležitosti oslav Mezinárodního dne
seniorů. Zároveň zde byly propagovány Senior Pointy v Kraji Vysočina, seniorské
aktivity Kraje Vysočina a projekt Senior pasy, kde se zájemci mohly přímo
zaregistrovat do systému slev a výhod. Prezentovány byly i zařízení poskytující
sociální služby v kraji. Svátek seniorů navštívilo celkem cca 500 seniorů. Aktivita
umožnila seniorům oslavit Mezinárodní den seniorů v důstojném prostředí spolu
s vrstevníky. Aktivita byla realizována prostřednictvím dodavatele na základě
uzavřené smlouvy o dílo ze dne 22. 9. 2017.
Senior pasy kraje Vysočina
V průběhu celého roku 2017 byl provozován jednotný systém slev a výhod pro
seniory ve věku min. 55 let a více, s trvalým bydlištěm na území Kraje Vysočina, kteří
se do systému zaregistrovali. Zajištění provozu Senior pasů Kraje Vysočina
představuje následující aktivity:
- administrace elektronické databáze seniorů a poskytovatelů slev zapojených
do systému Senior pasů na území Kraje Vysočina;
- provoz infolinky a zajištění telemarketingu;
- údržba a průběžná aktualizace webových stránek www.seniorpasy.cz,
informujících o projektu Senior pasů;
- zajištění komunikace s držiteli karet pomocí elektronické pošty, e-magazínu a
e-aktualit;

-

výroba plastových věrnostních slevových karet a jejich distribuce na
registrované držitele;
- nábor poskytovatelů slev v Kraji Vysočina;
- grafické zpracování a tisk registračních formulářů;
- grafické zpracování, tisk a distribuce katalogu poskytovatelů slev pro držitele
Senior pasů;
- mediální propagace (promo letáky, společenské setkání držitelů Senior pasů,
tiskové zprávy, ...).
V průběhu roku 2017 bylo nově zaregistrováno 3.214 držitelů Senior pasů. Celkový
počet držitelů tak již přesahuje 25.600 osob. Systém slev Senior pas umožňuje
seniorům řadu výhodných cenových nabídek na nákup výrobků, služeb a
volnočasových aktivit, zároveň jim prostřednictvím setkání a pravidelné komunikace
dává pocit sounáležitosti s vrstevníky. Realizace Senior pasů Kraje Vysočina byla
v roce 2017 zajišťována dodavatelským způsobem, na základě uzavřené smlouvy o
dílo ze dne 9. 5. 2017. Finanční náklady na tuto aktivitu nebyly hrazeny z dotace.
Informační kampaň o činnosti Senior Pointů
Kampaň o aktivitách Senior Pointů byla koncipována na dvě části: 1. pololetí 2017
(od ledna do června) a 2. pololetí 2017 (od září do prosince). Pro obě období
zpracovaly jednotlivé Senior Pointy pololetní plán aktivit. Z podkladů byly připraveny
jednotné grafické vizuály pro všechny Senior Pointy, zahrnující nabídku akcí pro
dané období s uvedením konkrétních termínů a míst konání. Letáky byly na začátku
ledna a září připraveny v elektronické podobě a prezentovány v rámci webových a
FB stránek Kraje Vysočina, mailem byly rozeslány na všechny držitele Senior pasů.
V tištěné podobě byly 12.-13. ledna a 5.-7. září distribuovány do schránek
domácností ve všech okresních městech, ve kterých se Senior Pointy nachází a to
v následujících počtech:
Jihlava
20.000 ks
Havlíčkův Brod
8.700 ks
Pelhřimov
5.500 ks
Třebíč
13.800 ks
Žďár nad Sázavou 8.700 ks
CELKEM
56.700 ks
Dále došlo v uvedených obdobích k distribuci letáků přímo návštěvníkům na Senior
Pointech (Jihlava 500 ks, Havlíčků Brod 200 ks, Pelhřimov 200 ks, Třebíč 200 ks a
Žďár nad Sázavou 200 ks).
Přínos aktivity shledáváme v posílení značky Senior Point a v náboru nových
návštěvníků, kteří budou služby Senior Pointů využívat.
Aktivita byla realizována prostřednictvím dodavatelů na základě objednávek.
Moderované akce k propagaci seniorské politiky, Senior Pointů a Senior pasů KV
Tuto aktivitu projektu tvořilo celkem 8 odpoledních moderovaných akcí s názvem
Letní dovádění s Vysočinou 2017. Publikum na akcích kromě seniorů tvořili i rodiny
s malými dětmi, čímž bylo intenzivně podpořeno mezigenerační setkávání a
předávání zkušeností. Na všech akcích byla kromě kulturního a sportovního
programu zajištěna propagace všech seniorských aktivit Kraje Vysočina, projektů na
podporu generace 55+, Senior pasů a Senior Pointů.
Místa a termíny realizace moderovaných akcí:
9.7.2017
Žďírec nad Doubravou
16.7.2017 Koněšín

23.7.2017 Nové Veselí
30.7.2017 Polná
6.8.2017
Dolní Cerekev
13.8.2017 Olešná
20.8.2017 Víska
27.8.2017 Martinice
Celkový počet návštěvníků Letních dovádění se vyšplhal přes 5.000. Cílem aktivity
byla propagace seniorské politiky Kraje Vysočina, Senior Pointů a Senior pasů široké
veřejnosti a podpora mezigeneračního soužití.
Aktivita byla realizována prostřednictvím dodavatele na základě uzavřené smlouvy o
dílo ze dne 30. 6. 2017.
Seniorská miniolympiáda
Aktivita projektu Seniorská miniolympiáda se uskutečnila v Havlíčkově Brodě na
Obchodní akademii a Hotelové škole dne 6. 10. 2017 a stala se slavnostním
zakončením akce Dny pro seniory. Olympiády se celkem zůčastnilo 50 seniorů
v deseti pětičlenných družstvech z celého Kraje Vysočina. Každý Senior Point
reprezentovalo alespoň jeden tým. Soutěž probíhala na výše uvedené střední škole,
která pro olympiádu poskytla prostory pro prezentaci, zázemí pro přípravu a
především tělocvičnu a studenty, kteří se podíleli na organizaci a průběhu celé akce.
Zajišťovali v roli rozhodčích jednotlivé soutěžní discipliny, ve školní minikavárně
pohostili kávou, čajem a drobným občerstvením, obsluhovali je i při podávání oběda
v tamní jídelně. Senioři soutěžili v pěti disciplinách – šipky, slalom, stavění pyramidy,
hod na plechovky a kuželky a hodnotil se počet dosažených bodů všech členů
družstva. Vyhlášení výsledků, stejně tak i jako v úvodní slavnostní zahájení a
zapálení pomyslného ohně probíhalo v prostorách společenské místnosti. Senioři
získali na prvních třech místech v rámci jednotlivců poháry, v týmovém boji byli
obdarováni všichni soutěžící drobnými dárky a na stupních vítězů se mohli navíc
radovat z medailí. Všichni účastníci získali tričko s logem Seniorské miniolympiády.
Olympiáda umožnila setkání seniorů se všech okresů, podpořila jejich zdravý životní
styl a významně posílila mezigenerační dialog mezi seniory a studenty.
Aktivita byla realizována prostřednictvím dodavatele na základě objednávky.
Tým

Název týmu

Město/obec

Body

Pořadí

TURISTI HAVLÍČKŮV BROD

569,11

5

526,51

7

Tým č.1

DUHA

Tým č.2
Tým č.3

DŮCHODCI JIHLAVA JIHLAVA
SEŇORITAS KLUB
"WHITE"
PELHŘIMOV

Tým č.4

ČERVENÍ

TURISTI HAVLÍČKŮV BROD

671,72

2

Tým č.5

CAREVNY

SENIOR POINT HB

418,46

10

Tým č.6

PŘIBYSLAV

738,35

1

Tým č.7

MODRÁSCI
SEŇORITAS KLUB
"BLACK"

PELHŘIMOV

438,82

Tým č.8

ELITA

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

462,32

8

Tým č.9

POHLEĎAČKY

POHLED (HB)

594,34

4

Tým č.10

ENERGIE

SENIOR POINT HB

612,95

3

559,41

6

9

Seniorské noviny
V říjnu 2017 byly vydány informační noviny pro seniory s názvem Seniorské listy
Kraje Vysočina. Jednalo se o čtyřstránkové, celobarevné provedení novin formátu
A3, vytištěných v nákladu 20.000 ks. V listech byly uvedeny jednotlivé aktivity a akce
Kraje Vysočina určené seniorům, popsána nabídka služeb Senior Pointů, prostor byl
věnován i informacím o sociálních službách v kraji určených seniorům. Noviny byly
poštou rozeslány na všechny držitele Senior pasů v Kraji Vysočina (19.000 ks),
zbytek byl distribuován prostřednictvím Senior Pointů a v zařízeních poskytujících
sociální služby pro seniory.
Seniorská listy přispěly k propagaci realizovaných seniorských aktivit a projektů Kraje
Vysočina, seznámily seniory se záměry kraje v oblasti seniorské politiky a sociálních
služeb.
Aktivita byla zajištěna dodavatelským způsobem na základě Smlouvy o dílo ze dne
30. 10. 2017. Finanční náklady na tuto aktivitu nebyly hrazeny z dotace.
Katalog poskytovatelů slev Senior pasů
Výroba a rozeslání papírových Katalogů poskytovatelů slev na držitele Senior pasů
nebyla z důvodu vysoké finanční náročnosti realizována. Zpracována a rozeslána
byla pouze elektronické verze Katalogu.
Publikace Určitě si poradíte
Aktivita nebyla z důvodu časové tísně realizována.
2.2

Jak probíhá realizace projektu pro jednotlivé uživatele aktivit

Jednotlivé aktivity projektu byly realizovány v průběhu celého roku 2017. Hlavní
cílovou skupinou byli senioři a lidé v předseniorském věku. Jednalo se o stávající a
nové uživatele Senior Pointů, stávající a nové držitele Senior pasů a širokou
seniorskou veřejnost. U většiny akcí byl podpořen mezigenerační dialog a senioři se
mohli aktivit účastnit spolu s dětmi a vnoučaty. Při realizaci jednotlivých akcí se
nevyskytly větší problémy, ze strany seniorů byly všechny kladně přijaty a
hodnoceny.
2.3
Příklad dobré praxe (uveďte jaké formy spolupráce při informování, nabídce
aktivit a při realizování aktivit jsou praktikovány, stručnou formu spolupráce
s ostatními subjekty apod.)
Pro seniory se nám velice osvědčila komplexně zpracovaná půlroční nabídka aktivit
jednotlivých Senior Pointů, zpracovaná na tištěných letácích a jejich distribuce do
schránek. Senioři až tolik nevyužívají elektronickou a facebookovou komunikaci a byli
nadšeni, když přehled měli ve schránce. Na základě rozhovorů s nimi víme, že si
leták doma vyvěšují a mají ho tak na očích celé pololetí.
Často se aktivity Senior Pointů realizovali ve spolupráci s Family pointy, zaměřenými
na rodiny s malými dětmi. Potkávali se společně generace prarodičů, rodičů a dětí a
byl tak podporován mezigenerační dialog a soužití.

Spousta aktivit senior Pointů je realizována ve spolupráci s dalšími organizacemi:
Sebeobrana pro seniory s Městskou policií, Zdravotní monitoring se Středními
školami a Českým červeným křížem, odborné přednášky s příspěvkovými
organizacemi kraje a měst, atd.
Při Seniorské miniolympiádě šlo opět o mezigenerační aktivitu, kdy olympiádu pro
seniory připravovali a realizovali studenti střední školy, v jejímž prostředí se i
uskutečnila. Se studenty živě komunikovali. Účastnili se senioři ze všech Senior
Pointů a měli tak možnost si nejenom zasportovat, ale i se vzájemně seznámit.
3 Hodnocení realizovaných aktivit
3.1
Způsob hodnocení úspěšnosti projektu (jakým způsobem, v jakých intervalech
a na základě jakých kritérií je hodnocena úspěšnost, kvalita a kvantita projektu)
U projektu jsou hodnoceny jednotlivé aktivity dle průběhu a rozložení jednorázově či
celoročně. Důraz je kladen na dopad aktivity - návštevnost akce či počet uživatelů
dané služby. Pozitivně jsou hodnoceny aktivity, u kterých se ve srovnání
s předchozím obdobím projeví nárůst návštěvnosti či nárůst v počtu uživatelů.
Jednoznačnou výpovědní hodnotu mají údaje o návštěvnosti Senior Pointů a jejich
porovnání s rokem 2016, kdy došlo k nárůstu o dalších téměř 2.000 návštěvníků.
Návštěvnost a dopad dalších aktivit je uvedena vždy v kapitole 2.1 u popisu
jednotlivých realizovaných aktivit.
3.2
Úspěšnost projektu, kritické zhodnocení rozvoje projektu (problémy při
realizaci projektu), v jaké míře byly naplněny cíle projektu
Projekt jednoznačně přispívá k naplňování jednotlivých opatření zaměřených na
podporu pozitivního stárnutí a plnohodnotného života seniorů v Kraji Vysočina, jež
jsou obsaženy ve schválené Koncepci rodinné a seniorské politiky Kraje Vysočina na
období 2017-2021. Jednotlivé aktivity projektu přispívají k rozvoji aktivního stárnutí,
rozvoji občanských kompetencí seniorů, podpoře celoživotního vzdělávání a učení,
podpoře mezigeneračního soužití. Prostřednictvím Senior Pointů došlo ke zkvalitnění
informačního servisu, zaměřeného na každodenní život seniorů a na pomoc
seniorům, kteří se ocitnou v tíživé situaci.
Jednotlivé aktivity projektu hodnotíme z hlediska dopadu na cílovou skupinu senioři a
lidé v předseniorském věku pozitivně, jednoznačně naplnily naše očekávání.
Počítáme s realizací a rozšířením jednotlivých aktivit i v následujících letech.
3.3
Hodnocení spolupráce s jinými subjekty (např. možnosti spolupráce a s kým
tato spolupráce probíhá)
V rámci aktivit jednotlivých Senior Pointů jsme intenzivně spolupracovali se
samosprávami příslušných měst a s místními neziskovými organizacemi. Za účelem
propojování generací a mezigeneračního soužití se nám osvědčila spolupráce s
mateřskými, základními i středními školami. Zmínit je třeba i Městskou policii,
Občanské poradny a Bílý kruh bezpečí, kteří se podíleli na aktivitách týkajících se
bezpečnosti a prevence kriminality seniorů. Aktivity projektu byly realizovány i díky
dobrovolníkům z řad mládeže, střední generace i seniorů, českých i zahraničních.
3.4
Personální a organizační zabezpečení projektu (včetně údajů o počtu
jednotlivých pracovníků a jejich odbornosti)

Organizační zajištění projektu probíhalo pod patronátem zaměstnanců Krajského
úřadu Kraje Vysočina, odboru sociálních věcí. Na realizaci jednotlivých aktivit se
podíleli 3 zaměstnanci z oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb.
Provoz Senior Pointů a realizace jejich aktivit je zajišťován prostřednictvím
kontaktních pracovníků a pracovnic, ve většině případů se jedná o jednu osobu na
pobočku či dva zaměstnance se zkráceným úvazkem a možností zástupu.
3.5
Dopad na cílovou skupinu (prospěšnost realizovaných aktivit pro cílovou
skupinu)
Realizované projektové aktivity jednoznačně rozšířily okruh proseniorských aktivit
realizovaných v Kraji Vysočina, jež umožňují seniorům a lidem v předseniorském
věku zapojení do aktivního a zdravého životního stylu. Intenzivně byl podpořen
proces celoživotního vzdělávání a učení, který umožňuje seniorům žít plnohodnotný
život. Za důležitý prvek prorodinné a seniorské politiky Kraje Vysočina považujeme
sbližování generací a mezigenerační soužití, ke kterému projekt bezesporu přispívá.
Díky cílené reklamě, týkající se seniorské politiky a propracovanému informačnímu
servisu pro seniory považujeme projekt z hlediska dopadu na cílovou skupinu za
úspěšný.
4 Informační kampaň o projektu (např. web, masmédia, tištěné materiály,
propagační předměty, plakáty a letáky, konference atd.)
V rámci projektu byly vytištěny informační letáky s uvedením seniorských aktivit
jednotlivých Senior Pointů na 1. a 2. pololetí roku 2017. Tyto letáky byly distribuovány
do schránek ve všech okresních městech a dále pak prostřednictvím Senior Pointů,
úřadů a organizací, které pracují se seniory. K propagaci projektu přispěly i vydané
Seniorské listy, které byly distribuovány na všechny držitele Senior pasů v Kraji
Vysočina, dále pak prostřednictvím Senior Pointů, příspěvkových organizací kraje
poskytujících sociální služby pro seniory a dalších organizací.
5 Kontrola plnění projektu (pokud byla provedena kontrola projektu jiným
subjektem než MPSV)
Kontrola neproběhla.
6 Závěry a doporučení pro následující rok, plánovaný vývoj projektu
Projekt Vysočina žije seniory svými jednotlivými aktivitami vychází ze záměrů
schválené Koncepce rodinné a seniorské politiky Kraje Vysočina na období 2017 –
2021. Zapojení seniorů do aktivního života, zkvalitnění a rozšíření služeb a
informačního servisu pro seniory, setkávání seniorů a mezigenerační soužití,
vzdělávání a rozvoj dovedností a znalostí – toto vše v sobě zahrnuje seniorská
politika Kraje Vysočina a projekt Vysočina žije seniory napomáhá v jejich naplnění.
V jednotlivých aktivitách projektu plánujeme pokračovat i v následujícím roce a
pracovat na jejich rozvoji a doplnění dle aktuálních potřeb seniorské generace.

Část C – Přehled jednotlivých zdrojů na financování projektu v roce 2017
Uveďte v Kč
A

B
C
Rozpočet projektu na rok 2017

D

Neinvestiční (běžné)
Získané finanční prostředky od:
1

MPSV

2

Jiný ústřední orgán státní správy

6

Strukturální fondy EU

8

Magistrát, obec

9

Úřady práce

11

Nadace zahraniční i tuzemské

12

Sbírky, sponzorské dary

13

Vlastní zdroje

15

Ostatní (uveďte jaké)

16

Celkové náklady

Procentní část
rozpočtu

Celkem

1. Provozní celkem

2. Mzdové celkem (vč. poj.)

671 547,00 Kč

643 547,00 Kč

28 000,00 Kč

30,26

1 547 663,00 Kč

1 535 663,00 Kč

12 000,00 Kč

69,74

2 219 210,00 Kč

2 179 210,00 Kč

40 000,00 Kč

100

Část D

Tabulka - Přehled čerpání neinvestiční dotace poskytnuté MPSV ČR pro rok 2017 (údaje uvádějte v Kč)

Evidenční číslo projektu: 1010
Název projektu: Vysočina žije senior

č.řádku

G

Druh finančních prostředků

1

Celkový objem neinvestičních finančních prostředků:

2

z toho:

Poskytnutá dotace
na základě
Rozhodnutí

1087500

a) mzdové náklady celkem:
v tom

3

H

I

Skutečně čerpané
prostředky
poskytnuté dotace

671547

J

K

Rozdíl - vratka
Skutečně celkové
Skutečné
poskytnuté dotace na nein. nákl. projektu procento
základě čerpání dotace
tab. vyúčtování

415953

2219210

28000

40000

28000

40000

28000

40000

643547

2179210

643547

2179210

30,26

hrubé mzdy:

4

OON - celkem:

5

v tom

DPČ
DPP

6

II)
III)

7

odvody na soc. a zdr.poj.:

8

v tom

pojistné ke mzdám
pojistné k DPČ

9

ostatní pojistné

10
b) provozní - celkem:

11

v tom:

12

materiálové
v tom:

13

vybavení (DDHM do 40 tis. Kč)
potraviny

14
15

kancelářské potřeby

16

jiné
v tom:

17

nemateriálové
v tom:

18

energie
v tom:

19

plyn

20

elektřina

21

vodné

22

stočné
jiné

23
24

služby

25

v tom:

ekonomické a právní služby
školení a kurzy

26
27

pořízení DNM do 60 tis. Kč

28

propagace

30

ubytování a stravování

31

nájem
jiné

32
33

cestovní náklady

34

v tom:

cestovní příkazy

35

pohonné hmoty

36

jízdné pro klienty

37

jiné

38

opravy a udržování

39

v tom:

elektroinstalační práce

40

instalatérské práce

41

ostatní opravy a údržba
jiné

42
43

spoje celkem

44

v tom:

telekomunikace
poštovné

45

jiné

46
47

jiné celkem:

48

v tom:

643547

2179210

Letní škola seniorů

42000

60000

49

Dny pro seniory

35000

50000

50

Svátek seniorů

65340

163350

51

Senior pasy

0

370947

52

Moderované akce

408083,2

1165952

53

Seniorská miniolympiáda

35000

50000

54

Informační kampaň

58123,8

83034

55

Seniorské listy

0

235927

56 Max.podíl z celkového neinvestičního rozpočtu v %
I)

Číslo projektu uveďte z posledního Rozhodnutí MPSV ČR

70
II)

DPČ - dohody o pracovní činnosti
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III)

DPP - dohody o provedení práce

L

M

N

Vratka dotace
při nedodržení
procentní
spoluúčasti

Celková vratka
dotace

Poznámka

415953

