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Věcné hodnocení  

7. výzva - (06_15_004) - Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování 

Minimální počet bodů, kterého musí žádost ve věcném hodnocení dosáhnout, je 35 z 55. 

 

Název kritéria Hodnocení (bodovací škála) Vyhodnocení kritéria 
Harmonogram realizace projektu je reálný 
a proveditelný. 

10 bodů – Harmonogram realizace je reálný a 
proveditelný. 
 
  0 bodů – Harmonogram realizace projektu není 
reálný a proveditelný. 

• Navazují na sebe jednotlivé aktivity projektu bez prodlevy? 
• Navazují na sebe jednotlivé aktivity projektu logicky? 
• Nejsou vynechány žádné fáze realizace projektu? 
• Je časový harmonogram projektu z hlediska realizovatelnosti projektu nastaven 

adekvátně k povaze projektu? 
• Jsou v harmonogramu jasně a konkrétně popsány klíčové aktivity projektu? 
• Jsou údaje uvedené v kapitole 5 Studie proveditelnosti/Podrobný popis 

projektu/Časový harmonogram realizace podle etap shodné s údaji v Žádosti o 
podporu/Správa věcných ukazatelů/Záložka Harmonogram projektu, Datová oblast 
žádosti/Záložka Etapy projektu? 

V projektu je jasně vymezena cílová 
skupina transformace. 

10 bodů – V projektu je jasně vymezená cílová 
skupina transformace.  
 
0 bodů – V projektu není jasně vymezena cílová 
skupina transformace. 

• Je z popisu cílové skupiny jasné, pro koho je projekt určen? 
• Je cílová skupina transformace v souladu s § 3 písm. g) zákona 108/2006 Sb., o 

sociálních službách? 

 Je/byla uvedená cílová skupina uživateli původního transformujícího se zařízení? 

o V případě pobytových sociálních služeb se musí jednat výhradně o uživatele 

původního transformujícího se zařízení (snižuje se kapacita původního zařízení). 

o V případě ambulantních sociálních služeb (AS) se musí jednat o uživatele 

původního transformujícího se zařízení a také o uživatele, kteří nebyli klienty 

původního sociálního zařízení. V souvislosti se zřízením AS nemusí dojít k 

dalšímu snížení kapacity původního zařízení, pokud uživatelé původního 

transformujícího se zařízení odešli do komunity (např. uživatelé odešli do 

pobytových služeb komunitního charakteru nebo do svých domácností). 

o V případě terénních sociálních služeb se musí jednat mimo jiné o uživatele 

původního transformujícího se zařízení, ale ne výhradně (musí dojít ke snížení 

kapacity původního zařízení, alespoň částečně - tzn. klienti odešli z ústavu do 

svých domovů a bude jim poskytovaná terénní sociální služba, tím dojde ke 

snížení kapacity). V transformačním plánu je uvedeno, kolik uživatelů přechází 

do terénních služeb a zároveň ve studii proveditelnosti je uvedeno, pro kolik 
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uživatelů je celkově daná služba určena a kolik klientů jsou klienti z původního 

transformujícího se zařízení. 

 Je uvedena cílová skupina dobře a jasně vymezená a jsou jasně specifikovány její 

potřeby? 

 Jsou-li do procesu transformace zahrnuty děti a senioři, jedná se o osoby v nepříznivé 

sociální situaci, která je spojena se zdravotním postižením? 

V projektu je popsán pozitivní dopad 
plánovaných aktivit na začleňování cílové 
skupiny do společnosti. 

10 bodů – V projektu je popsán pozitivní dopad 
plánovaných aktivit na začleňování cílové skupiny 
do společnosti. 
 
0 bodů – V projektu není popsán pozitivní dopad 
plánovaných aktivit na začleňování cílové skupiny 
do společnosti. 

 Je v projektu popsána vazba mezi potřebností projektu a přínosem pro cílovou 

skupinu? 

 Je v projektu popsáno, jak přispívá k řešení problémů cílové skupiny? 

 Je v projektu popsáno, jak se zlepší postavení cílové skupiny po realizaci projektu? 

 Odpovídají výstup a výsledek projektu potřebám cílové skupiny? 

 Je v projektu popsán jasný a očekávaný přínos pro cílovou skupinu? 

V transformačním plánu jsou popsány 
aktivity, které vedou k začleňování 
uživatelů do společnosti, případně na trh 
práce. 

10 bodů – V transformačním plánu jsou popsány 
aktivity, které vedou k začleňování uživatelů do 
společnosti, případně na trh práce. 
 
0 bodů – V transformačním plánu nejsou 
popsány aktivity, které vedou k začleňování 
uživatelů do společnosti, případně na trh práce. 

 Jsou v projektu uvedeny aktivity vedoucí k začleňování uživatelů do společnosti, 

případně na trh práce? 

 Jsou v projektu uvedeny návrhy způsobu spolupráce s rodinou, orgány sociálně právní 

ochrany dětí a dalšími subjekty, které jsou relevantní pro danou cílovou skupinu 

(školy, zaměstnavatelé, sociální služby). 

 Je v projektu popsán způsob, jak budou využívány běžně dostupné služby (lékaři, 

obchody, kadeřník, duchovní služby apod.)? Pokud je uvedeno, že nebudou využívány, 

je zdůvodněno proč a toto zdůvodnění je odpovídající potřebám a možnostem cílové 

skupiny. 

Projekt vede ke kompletnímu uzavření 
ústavu. 

10 bodů – Po ukončení realizace projektu bude 
ústav uzavřen. 

 Projekt vede ke kompletnímu uzavření ústavu. 

5 bodů – V transformačním plánu zařízení je 
v dalších krocích počítáno s kompletním 
uzavřením ústavu. 

 Je v projektu uvedeno, zda se jedná o celkovou nebo částečnou transformaci 

sociálních služeb? 

 Je z transformačního plánu a projektu zřejmé, zda bude tímto projektem transformace 

dokončena? V případě že ne, je z transformačního plánu zřejmé, že je plánováno 

celkové opuštění původního zařízení, případně jeho přeměna v sociální službu 

komunitního charakteru dle Kritérií sociálních služeb komunitního charakteru a kritérií 

transformace a deinstitucionalizace? 

V projektu jsou uvedena hlavní rizika v 
realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a 
způsoby jejich eliminace. 

5 bodů – V projektu jsou uvedena hlavní rizika v 
realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a jsou 
uvedeny způsoby jejich eliminace. 

 Je pro projekt kvalitně zpracována analýza a řízení rizik? 
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3 body – V projektu jsou hlavní rizika v realizační 
fázi i ve fázi udržitelnosti, ale nejsou uvedeny 
způsoby jejich eliminace. 
 
0 bodů – V projektu nejsou uvedena hlavní rizika 
v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a nejsou 
uvedeny způsoby jejich eliminace. 

 Jsou v projektu uvedena hlavní rizika, která mohou ohrozit realizaci projektu 

(technická, finanční a právní rizika)? 

 Jsou v projektu uvedena hlavní rizika, která mohou ohrozit udržitelnost projektu 

(provozní rizika)? 

 Jsou v projektu uvedena opatření pro eliminaci rizik ve fázi realizace a udržitelnosti 

projektu? 

 Jsou u jednotlivých etap projektu uvedeny předpoklady a rizika etapy? 

 


