Fiche 2, NÁŠ DOMOV - dobré místo pro současný i budoucí život
III. 2.1.2 Občanské vybavení a služby
Označení
PK
Preferenční kritéria (PK)
16.
Řešení bezbariérového
přístupu či bezbariérovosti

Míra splnění PK
NE

Váha

2
ČÁSTEČNĚ

ANO
17.

Zaměření projektu na
společenské, volnočasové,
kulturní a spolkové aktivity

Body
Popis
0 Projektem není řešeno
Řešení není komplexní, je jen částečně vyřešena
bezbariérovost (např. pořadatelskou službou a
jiným organizačním opatřením) a nebo
bezbariérovost již existovala před zahájením
3 projektu; je zohledněno v MI

5
10
0

NE

3
ČÁSTEČNĚ

3

ANO
18.

Přispění projektu k oživení
místních kulturních a
společenských tradic

5
15
0

NE

3

19.

Zaměření projektu na služby
pro děti a mládež?

ČÁSTEČNĚ

3

ANO

5
15

NE

0

ČÁSTEČNĚ

3

ANO
20.

Aktivní zapojení veřejnosti do
projektu

5

10
30
0

NE

ČÁSTEČNĚ

5
3

ANO
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30

Vysvětlení

J

L
Jak ANO

Měrné jednotky

Monitorovací indikátory (MI)

Ks/projekt

Počet bezbariérových prvků

počet/rok

Počet aktivit za rok

počet osob/projekt

Počet osob, pro které jsou aktivity uskutečňovány

počet/rok

Počet tradic pořádaných za rok.

počet osob/projekt

Počet osob pro které jsou tradice uskutečňovány

počet nebo m2/projekt

Počet zařízení/ výměra v m2 plochy, objektů sloužících pro služby
pro děti a mládež

počet/projekt

Počet služeb pro děti a mládež, které jsou výstupem projektu

počet/rok

Počet uskutečněných aktivit pro děti a mládež za rok

počet/rok

Počet aktivit prokazujících zapojení veřejnosti do projektu (v době
udržitelnosti)

počet/rok
+ % složení

Počet lidí podílejících se na projektu za rok + složení: % občané
obce, % podnikatelé, % z neziskových organizací

Jak NE

Ano, projekt řeší bezbariérové přístupy i
bezbariérovost komplexně, ke všem nabízeným
službám, v celém objektu, je zohledněno v MI
Projektem není řešeno
V projektu jsou popsány volnočasové aktivity,
kulturní akce,spolkové aktivity. Není však
dostatečně doloženo fotodokumentací,
smlouvami s institucemi, písemnými závazky,
smlouvami o smlouvách budoucích atd. a/nebo
není závazek ve formě monitorovacích indikátorů.
Veškeré aktivity jsou doloženy, vázány na
monitorovací indikátory a/nebo je projektem
přímo řešeno zázemí pro
společenské,vlonočasové a spolkové aktivity a
vázáno na MI
Projektem není řešeno
V projektu jsou popsány kulturní a společenské
tradice.Kulturní a společenské tradice = plesy,
masopusty, mořeny, bály, drakiády, dětské dny,
sokolské slety, akce pro širokou veřejnost, trhy,
poutě, slavnosti, máje. Nejde o kroužky, tréninky volnočasové aktivity. Není však dostatečně
doloženo fotodokumentací, smlouvami s
institucemi, písemnými závazky, smlouvami o
smlouvách budoucích atd. a/nebo není závazek
ve formě monitorovacích indikátorů.
Projektem je přímo řešeno oživení místních
kulturních a společenských tradic. Veškeré
aktivity jsou doloženy a jsou a vázány na MI.

Cílem je podpořit kulturní a společenské aktivity a tím
obnovovat, rozvíjet a vytvářet v obcích pozitivní společenské
klima utvářené aktivitami, kde se občané setkávají, sdružují,
seznamují se navzájem.

Cílem je rozvíjet a uchovávat a předávat dalším generacím
tradice především tím, že jsou stále praktikovány, jsou v nich
angažováni mladí lidé a udržují se jako nedílná součást života
obce.

Projektem není řešeno, zpovahy projektu
neyplývá zaměření
Projekt popisuje (nedokládá) zaměření služeb na
děti a mládež a nebo není vázáno na MI
V projektu je popsáno a doloženo zaměření
projektu na služby pro děti a mládež, žadatel má
zkušenost s těmito službami, je provázáno s MI
NE, do projektu není zapojena veřejnost
Projekt je komunikován veřejnosti, je zde však
pasivní zapojení veřejnosti, nebo není navázáno
na monitorovací indikátor
ANO, do projektu je prokazatelně aktivně
zapojena veřejnost a to i po dobu udržitelnosti
projektu, důležitým faktorem pro přiznání bodů je
návaznost na monitorovací indikátor

Součástí je komunitní plánování a aktivní účast veřejnosti.
Dotazníkové šetření, průzkum, ale i zapojení do přípravy,
vizualizace, cílového řešení. Veřejnost bude participovat na
udržitelnosti projektu v době po realizaci. Doložit jakým
způsobem bude participovat veřejnost a jejich složení do skupin
vzhledem k cíli a předmětu projektu (např. děti, rodiče, místí
podnikatelé, sdružení zaměřené na činnost dětí u dětského
hřiště). Možno doložit prezenční listinou, fotodokumentací,
zveřejněním vývy v místním periodiku, zápis z koordinační
schůzky, dohody s podnikaelem, zápisem z jednání
zastupitelstva atd.

Občané obce byli osoveni při výběru
vhodného prostoru pro výstavbu
hřiště; děti z místních školy svými
představami ztvárněnými do výkresů
pomohly k vytvoření návrhu herních
prvků. Při obnově hřiště v dalších
letech budou opětovně osloveni
občané k dobrovolným údržbovým
pracem i k návrhu na doplnění
herních prvků

1

21.

Zaměření projektu na zdravý,
bezpečný, prospěšný život
seniorů i rodin s dětmi a
podporu vícegeneračního
soužití

NE

ČÁSTEČNĚ

0

3

NE, projekt neřeší ani nepodporuje vícegenerační
soužití, je primárně zaměřen na jednu cílovou
skupinu, další cílové skupiny jsou v projektu
okrajově
Z projektu je patrné, že výstupy projektu mohou
sloužit průřezově všem věkovým kategoriím, je
doloženo, není však zohledněno v MI

Počet zařízení/ výměra v m2 plochy, objektů sloužících pro
plnohodnotný životní styl seniorů a rodin s dětmi skupinu lidí

počet/rok

Počet seniorů a rodin s dětmi využívající výstupy projektu za rok

počet/rok

Počet periodicky se opakujících aktivit nabízených v rámci
projektu/na základě projektu podporující plnohodnotný životní styl
seniorů a rodin s dětmi

5
Projekt je zaměřen na vícegenerační soužití, z
projektu je jasně patrné a doloženo, že bude
sloužit průřezově všem věkovým kategoriím/nebo
v daném čase se na akci různé generace setkávají je přizpůsoben prostor i aktivity, je provázáno na
MI

ANO

počet nebo m2/projekt

10
30
130
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