
Centrum sociálních služeb, Speciální pedagodické centrum Šumperk

1. Identifikace operačního programu 

Číslo operačního programu:

Název operačního programu:

Číslo priority:

Název priority:

Číslo opatření:

Název opatření:

Číslo podopatření:

Název podopatření:

Číslo výzvy:

Oblast pomoci:

CZ.04.1.05

Společný regionální operační program

5.3

Rozvoj lidských zdrojů v regionech

5.3.1

Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech

02

Infrastruktura sociální a veřejného zdraví

Unikátní kód žádosti: zO89rA

2. Projekt

Název projektu:

Zkrácený název:

Název projektu anglicky:

Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu:

Doba trvání projektu:

Centrum sociálních služeb, Speciální pedagodické centrum Šumperk

Speciální pedagodické centrum Šumperk

Centre of Social Services, Special Pedagogy centre Šumperk

23,2

28.02.200721.03.2005

Přesné místo realizace:

Obec: PSČ:

Ulice: Č. popisné: Č. orientační:

78701Šumperk

16Erbenova 2298

Kraj: Olomoucký kraj Okres: Šumperk

Stručný obsah projektu:

Předmětem projektu jsou stavební úpravy stávajících objektů Speciální základní školy Schola-Viva v podobě nadstaveb a
přístavby ke stávajícím blokům a vybavení vzniklých prostor nezbytným vybavením. Stavebními úpravami vzniknou nové
prostory pro Speciální pedagogické centrum, které bude poskytovat komplexní škálu služeb pro rodiny s handicapovaným
dítětem, pedagogy a další pracovníky s handicapovanými. Ve vzniklých prostorech vznikne také akreditované centrum pro
vzdělávání pedagogických a osobních asistentů, kteří naleznou uplatnění ve školských a sociálních zařízeních.  
Podstatou stavebních úprav a přístavby Speciální základní školy SCHOLA VIVA v Šumperku je rozšíření Speciálního
pedagogického centra, které se nachází v objektu s názvem "D" a částečně v objektu "A". Na objekt "A" bude navazovat
vstupní část, která bude sloužit ke komunikačnímu propojení II.NP objektu "A" a objektu "D". 

Projekt bude realizován ve dvou etapách, s celkovou délkou realizace 23 měsíců.

Stručný obsah projektu v anglickém jazyce:

The objective of the project is the reconstruction existing premises of Special Need Basic chool Schola-Viva.
Reconstruction will consist of building of additional floors and new buildings adjacent to the existing blocks. The new
building will be also furnished under the scheme of the project. New premises will be used by Special Pedagogy Centre
which will provide a complex range of services for families with handicapped children, educators and other stuff working
with handicappeds. There will also be a new acredited centre for training, pedagogy and personal assistents who will work
in schools and social institutions. 
Reconstruction will consist of enlarging of SPC which is in object "D" and partly also in object "A". The new entrance hall,
which will be adjacent to the object "A", will enable joing 2nd floor in object "A" wit object "D". 
There will be two stages and realisation will lasts 23 months.
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CZ0715 Okres Šumperk

CZ0715523704 Obec Šumperk



3. Žadatel

Název subjektu:

Zkratka:

Právní forma:

ScholaViva

Sdruž.(svaz,spolek,spol

Speciální základní škola, Schola-Viva, o. p. s.

NeMalý a střední podnik:

DIČ:

IČ: 25827707

Plátce DPH: Ne

Počet zaměstnanců: 56

Statutární zástupci:

Bican Jméno:Příjmení: Titul před: Titul za:Vladimír Mgr.

583 21 41 53Telefon:

Obec: PSČ:

Ulice: Č. popisné: Č. orientační:

787 01Šumperk

16Erbenova 2298

Okres: Šumperk Kraj: Olomoucký kraj

Stát: Česko

Kontaktní osoby:

 Bican Jméno:Příjmení: Titul před: Titul za:Vladimír Mgr.

Telefon: Mobilní telefon:

Fax: Email:

583 214 153

bican@schola-viva.cz

Funkce: Manažer projektu

 Bican VladimírHlavní kontaktní osoba:

Žadatel má bohaté zkušenosti s řízením projektů s podporou veřejných zdrojů:

Název projektu:	Osobní asistence 	
Zaměření projektu:	Usnadnit pedagogickou práci ve třídách s integrovanými žáky a naplnit právo invalidních dětí na
vzdělání dle svých možností a výběru. Součástí projektu byla i výchova spolužáků invalidních dětí k citlivé a vhodné
spolupráci s postiženými osobami od dětství. Rodinným příslušníkům projekt umožnil plné pracovní uplatnění a zajištění
normálního chodu domácnosti. Cílem projektu bylo také vytváření nových pracovních míst pro pedagogické a zdravotní
pracovníky.
Rozpočet projektu:	1.363.600,- Kč
Finanční zdroje:	Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro rok 2003 - 583.000,- Kč (43%)
Vlastní podíl organizace - 780.600,- Kč (57%)
Výsledky projektu: 	Zajištění asistence dětem ve věku předškolním a školním, kteří jsou zdravotně těžce postiženi tak,
aby mohly navštěvovat školní zařízení v místě bydliště.
Kontakt na poskytovatele dotace: Mgr. Martin Žárský, ředitel odboru sociálních služeb, Ministerstvo práce a sociálních věcí
ČR, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel. +420-221921111  

Název projektu: 	Využití volného času zdravotně postižených
Zaměření projektu: 	Péče o zdravotně postižené občany a jejich využití volného času. Pravidelné organizování
volnočasového programu  v prostorách keramické dílny, počítačové učebny a speciálního pedagogického centra.
Rozpočet projektu: 	68.929,- Kč
Finanční zdroje:	Dotace Ministerstva zdravotnictví ČR pro rok 2003 - 37.280,- Kč (54%), Vlastní podíl organizace - 31.649,- Kč
(46%)
Výsledky projektu:	Pravidelný (1x měsíčně) volnočasový program pro zdravotně postižené rozdělený do tří skupin: 1)
překonání informační bariéry, práce s IT; 2) tvorba keramiky, různé výtvarné techniky; 3) besedy a semináře pro členy
rodiny
Kontakt na poskytovatele dotace: PhDr. Ludmila Vostřáková, ředitelka odboru zdravotně sociální péče, Ministerstvo
zdravotnictví, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 1 

Název projektu:	Rodiče a děti spolu 
Zaměření projektu:	Poskytnutí kvalitní náplně pro společné prožívání volného času rodičů a dětí. 

Zkušenosti žadatele s řízením projektů:
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Rozpočet projektu:	43.000,- Kč
Finanční zdroje:	Grant z rozpočtu města Šumperka na rok 2003 - 25.000,- Kč  (58%), Vlastní podíl organizace - 18.000,- (42%)
Výsledky projektu:	Seznámení rodičů mezi sebou, poskytnutí informací o možnostech řešení výchovných problémů a
vzájemná výměna zkušeností.
Kontakt na poskytovatele dotace: Ing. Petr Suchomel, 2.místostarosta, Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 93 Šumperk

Žadatel disponuje dostatečnými lidskými zdroji pro realizaci projektu; manažer projektu má bohaté zkušenosti v daném
oboru (viz Příloha č. 22 Životopis manažera projektu).
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Ulice: Č. popisné: Č. orientační: 16Erbenova 2298

Obec: PSČ: 787 01Šumperk

Okres: Šumperk Kraj: Olomoucký kraj

Stát: Česko

Úřední adresa:

Počet obyvatel obce: 29 490

Ulice: Č. popisné: Č. orientační: 16Erbenova 2298

Obec: PSČ: 787 01Šumperk

Okres: Šumperk Kraj: Olomoucký kraj

Stát: Česko

Místo podnikání:

Ulice: Č. popisné: Č. orientační: 16Erbenova 2298

Obec: PSČ: 787 01Šumperk

Okres: Šumperk Kraj: Olomoucký kraj

Stát: Česko

Adresa pro doručení:

WWW: www.schola-viva.cz

E-mail: viva@schola-viva.cz



4. Partner / Partneři žadatele

Partner:

Název subjektu: Úřad práce Šumperk

Zkratka: ÚP Špk

Právní forma: Org. složka státu

DIČ:

IČ: 00562599

Partner s finančním příspěvkem: Ne

Stát: Česko

Počet zaměstnanců: 120

Ulice: Č. popisné: Č. orientační:Starobranská 19

Obec: PSČ: 787 01Šumperk

Okres: Šumperk Kraj: Olomoucký kraj

Adresa:

Bartl Jméno:Příjmení: Titul před: Titul za:Ivo ing.

Telefon: Mobilní telefon:

Fax: Email:

583 300 111

sumperk@up.mpsv.cz

Kontakt:

NeZapojení do přípravy projektu:

AnoZapojení do realizace projektu:

Stát: Česko

Nebyla dosud žádná.Předchozí spolupráce:

Partnerská účast Úřadu práce Šumperk na tomto projektu bude zahrnovat výběr
vhodných kandidátů pro vzdělávací kurz asistentů z řad uchazečů o zaměstnání
registrovaných na ÚP a pomoc při jejich následném umísťování na trh práce v
regionu.

Popis zapojení:
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Partner:

Název subjektu: Pontis Šumperk, o.p.s.

Zkratka: Pontis

Právní forma: Sdruž.(svaz,spolek,spol

DIČ:

IČ: 25843907

Partner s finančním příspěvkem: Ne

Stát: Česko

Počet zaměstnanců: 0

Ulice: Č. popisné: Č. orientační:Temenická 5

Obec: PSČ: 787 01Šumperk

Okres: Šumperk Kraj: Olomoucký kraj

Adresa:

Podhajský Jméno:Příjmení: Titul před: Titul za:Miroslav Mgr.

Telefon: Mobilní telefon:

Fax: Email:

583 211 766

583 211 766 pontis@pontis.cz

Kontakt:

NeZapojení do přípravy projektu:

AnoZapojení do realizace projektu:

Stát: Česko

Nebyla dosud žádná.Předchozí spolupráce:

Partnerská spolupráce společnosti Pontis spočívá ve výběru a umístění absolventů
kurzu osobní a pedagogický asistent. Tito asistenti budou umísťováni do zařízení,
které spravuje o.p.s. Pontis, kde naleznou pracovní uplatnění na pozici asistent.
Jedná se o zařízení -	Dům pro matky s dětmi v tísni , Ubytovna pro občany v nouzi,
Středisko osobní hygieny, Domy s pečovatelskou službou, Klub důchodců, Krizový
byt pro ženy, Kavárnička pro seniory, Informační středisko pro seniory, Půjčovna
kompenzačních pomůcek, K-centrum Krédo
     

Popis zapojení:
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5. Základní ekonomické údaje o žadateli (obci)

Poslední uzavřené účetní období:

Bilance hospodaření za poslední uzavřené účetní období

Výdaje (v tis. Kč):

15 417,00

2003

15 147,00

Příjmy celkem (v tis. Kč): 0,00

Obec:

Úroky (v tis. Kč): 0,00

Splátky jistiny (v tis. Kč): 0,00

Splátky leasingu (v tis. Kč): 0,00

Splátky směnek emitovaných v minulých letech (v tis. Kč): 0,00

Poměrná část jednorázové splátky dluhopisů (v tis. Kč): 0,00

Výdaje na dluhovou službu (v tis. Kč): 0,00

Ukazatel dluhové služby (v %): 0,00

Příjmy (v tis. Kč):

Vlastní jmění (v tis. Kč): 867,00

Cizí zdroje (v tis. Kč): 962,00

Celková zadluženost (v %): 52,60
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6. Popis projektu

Výchozí situace a zdůvodnění projektu:

V regionu Šumpersko, Jesenicko neexistuje žádné zařízení, které by poskytovalo poradenskou činnost pro děti, rodiče i
učitele. Speciálně pedagogické centrum Šumperk (SPC) je jediným pracovištěm, které provádí diagnostiku, nápravu a
poradenství pro děti, rodiče i učitele v komplexní šíři. Tým odborníků - speciální pedagog, psycholog a sociální pracovnice
pomáhají řešit problémy v oblasti učení, výchovy, komunikace a volby povolání. 
Péče je dnes věnována dětem ze Speciální mateřské školy a Speciální základní školy v Šumperku ale i široké veřejnosti
(venkovní klientela). Existence SPC a jeho působnost se dostávají ve známost stále většímu počtu rodičů, škol, pediatrů a
dalších odborníků nejen ze Šumperku. Pro nedostatek kapacit však SPC nemůže uspokojit všechny poptávané služby. 
Vzdělávání budoucích pracovníků v oblasti asistence handicapovaných dětí a dalších osob se speciálními potřebami
neprobíhá zatím nikde ve sledovaném regionu.  V katalogu prací Ministerstva práce a sociálních věcí  bylo nově zařazeno
povolání "asistent pedagoga", pro jehož edukaci dosud ale nebyl v regionu akreditován žádný kurz. Tyto kurzy pořádají v
ostatních částech republiky Pedagogická centra a školská zařízení. Tyto pozice byly dosud obsazovány dobrovolníky a
nekvalifikovanými zaměstnanci, často také osobami vykonávajícími civilní službu. Zrušení civilní služby znamená pro
organizace, ve kterých "civilkáři" působil radikální změnu, se kterou se budou muset vypořádat.
Větší poptávku po pracovnících obdobného charakteru si bude vyžadovat také plánovaná integrace handicapovaných dětí do
běžných škol. Toto začleňování dětí do běžných školních kolektivů s sebou nese větší potřebu jak pedagogické tak osobní
asistence. Řešením této situace mohou být kromě dobrovolné práce především zaměstnání odborných asistentů, ať už
asistentů pedagogických, osobních či sociálních a tedy i nutnost jejich vzdělávání. 

Všeobecný cíl projektu:

Realizací projektu vznikne Speciální pedagogické centrum, které bude poskytovat komplexní služby pro děti, rodiče,
pedagogické pracovníky a další zájemce o práci s handicapovanými.
Speciální pedagogické centrum bude nabízet komplexní diagnostické, poradenské a vzdělávací služby, počínaje
diagnostikou, nápravou a poradenstvím pro děti, rodiče i učitele, po vzdělávání budoucích asistentů pro postižené děti a
další handicapované osoby a vzdělávací programy pro pedagogy a rodiče postižených dětí.
Hlavním cílem projektu je vytvoření centra, které bude poskytovat komplexní služby poradenství a vzdělávání pro rodiče
postižených dětí a vzdělávací programy pro asistenty pro handicapované občany. 
Speciální pedagogické centrum bude součástí Centra sociálních služeb, které bude poskytovat ucelený systém
poradenství a vzdělávání vč. samotného vzdělávání handicapovaných dětí.

Specifické cíle projektu:

Ve zřízeném středisku budou poskytovány komplexní služby pro rodiny s handicapovanými dětmi a přípravu asistentů.
* Při prvotním kontaktu s rodinou bude poskytnuto vstupní diagnostické vyšetření dítěte, které odhalí handicap a jeho
příčiny. Na základě výsledku zjištění bude navrhnuto zařazení do dalšího vzdělávání. Toto vyšetření slouží nejen k
podchycení prvotní péče o dítě se speciálními potřebami, ale především k pomoci a poskytnutí základních informací
rodičům pečujícím o jeho psychický rozvoj a také zájmy. Dále slouží k podpoře a rozvoji vlastního života dítěte, výkladu
informací o duševní hygieně a podobně. Situace dítěte bude sledována i v průběhu dalšího jeho vývoje, především pak v
souvislosti se schopnostmi a možnostmi dítěte pro jeho další vzdělávání, výběr střední školy či odborného učiliště. 
* Pro lepší pochopení potřeb dítěte budou probíhat v zařízení vzdělávací a terapeutické programy pro rodiče dětí se
speciálními potřebami. Tito budou seznamováni s možnostmi práce s dítětem. Pro rodiče budou určeny také služby
zajišťování rané péče, které budou radit rodičům postiženého dítěte, jak o něj pečovat.
* Pro vzdělávání budoucích asistentů pro práci s postiženými osobami bude určen akreditovaný vzdělávací program. Tento
program bude určen pro zájemce, kteří budou mít zájem pracovat nejen s handicapovanými dětmi ale i dalšími osobami se
speciálními potřebami. Po absolvování tohoto programu bude absolventům zprostředkováno umístění v předem
stanoveném zařízení. Tito absolventi budou pracovat na pozici asistent pedagoga nebo osobní asistent a jejich náplní práce
bude zprostředkovávat výchovnou a vzdělávací činnost dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, v případě potřeby
pomáhat dětem s těžším zdravotním postižením se sebeobsluhou v době vyučování, na základě pokynů pedagogického
pracovníka. 
* Odborné poradenství bude poskytováno také specializovaným pracovníkům z oboru. Především pro speciální pedagogy
budou určeny odborné semináře apod.

Popis aktivit projektu:

1. Příprava realizace projektu
Vytvoření stavebního projektu, získání stavebního povolení k realizaci projektu.
- bude ralizovat Fortex s.r.o. a žadatel

2. Výběrová řízení na dodavatele
Realizace výběrových řízení na dodavatele stavby a vybavení, výběr nejvhodnějších dodavatelů.
- bude ralizovat žadatel

3. Rekonstrukce a přístavba 
Rekonstrukce a přístavba stávajícího objektu.
- bude realizováno dodavatelskou firmou vybranou řádným výběrovým řízením
* 1. část. začne přípravnými pracemi stavby, s přípravou staveniště, demontáží střešních plášťů, betonáží apod., poté
započnou samotné stavební práce. V rámci 1. etapy projektu bude realizována rekonstrukce objektu "D" a výstavba
inženýrských sítí. V rámci pomocné stavební výroby k objektu "D" budou vybudovány rozvody vody, kanalizace, elektro a
topení.
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* 2. část začne opět přípravnými stavebními prácemi, aby mohly začít stavební práce na objektu "A" a vstupní části. 

4. Nákup a instalace vybavení
Nákup vybavení podle předběžného návrhu a jeho instalace. 
- bude ralizováno dodavatelskou firmou vybranou řádným výběrovým řízením a žadatelem

5. Personální zajištění provozu nově vzniklého střediska
Výběrová řízení na obsazení nových pracovních pozic podle předem daných požadavků.
- bude realizováno žadatelem

6. Zahájení provozu střediska
Slavnostní zahájení provozu nového multifunkčního střediska pro sluchově postižené.
 - bude realizováno žadatelem

Připravenost projektu k realizaci:

Pro realizaci projektu jsou připraveny volné prostory, které jsou v majektu žadatele. Na pronájem pozemku, který je v
majetku Města Šumperk je sepsána nájemní smlouva. Rada města rozhodla ve svém usnesení o podstoupení tohoto
pozemku žadateli.  

Pro realizaci projektu je připravena architektonická a stavební studie a bylo zahájeno stavební řízení. 

Žadatel disponuje dostatečnými lidskými zdroji a zkušenostmi pro management projektu. 

Město Šumperk vyjádřilo souhlasné stanovisko s realizací projektu (viz příloha č. 21 Stanovisko Města Šumperk k realizaci
projektu).

Předpoklady a rizika realizace projektu:

* Předpoklad zajištění finančních zdrojů
Pro předfinancování projektu byli osloveny bankovní ústavy, se kterými je projednáván bankovní příslib k předfinancování
projektu. Spolufinacování projektu bude zajištěno díky výkladu naturálicích - poskytnutí stavby v majetku žadatele.

* Předpoklad úspěšného průběhu výběrového řízení a výběru kvalitních dodavatelů
Riziku neúspěšného výběrového řízení se bude předcházet dodržováním platných právních předpisů při realizaci výběru
vhodných dodavatelů.

* Předpoklad realizace stavebního projektu v požadované kvalitě a splnění dodavatelských termínů
Riziku nekvalitní dodávky stavebních prací bude předcházeno důkladnou přípravou stavby a kontrolou během průběhu
stavby. 

* Předpoklad realizace projektu v objemu plánovaných nákladů
Tomuto riziku se předchází řádným sestavením podrobného rozpočtu podle obecně platných a bežných cen. Pravidelně
bude kontrolováno čerpání prostředků. 

* Předpoklad nákupu a instalace vybavení v požadované kvalitě
Riziku nekvalitního vybavení bude předejito díky dodržování předem stanovených kritérií pro nákup vybavení. 

* Předpoklad zájištění kvalifikovaného personálu
Pracovní pozice budou obsazeny na základě veřejného výběrového řízení, kde budou vybráni nejlepší kandidáti podle
předem stanovených kritérií na jednotlivé pozice. Důraz bude kladen především na praxi se sluchově postiženými.

* Předpoklad zájmu o nabízené služby
Tomuto riziku bude předcházet dostatečná marketingová kampaň, která obeznámí současné i potenciální budoucí klienty o
nových službách. 

Vazba projektu na jiný předkládaný projekt:

Předkládaný projekt bude mít vazbu na neinvestiční projekt, který bude předkládán v rámci grantového schématu
Olomouckého kraje k opatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionech. Tento projekt bude zaměřen na realizaci
specifických vzdělávacích aktivit pro sluchově postižené. 

Předkládaný projekt - Speciální pedagogické centrum je součástí rozsáhlého projektu Centrum sociálních služeb Šumperk.
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7. Předpokládané zdroje financování v Kč

Celkové náklady projektu:

Celkové neuznatelné náklady projektu:

Celkové uznatelné náklady projektu:

Veřejné spolufinancování:

Příspěvek ze strukturálních fondů:

Financovaný ze státního rozpočtu:

Financovaný z krajského rozpočtu:

Financovaný z obecních rozpočtů:

Financováný ze SFDI:

Příspěvek z národních veřejných zdrojů:

Soukromé spolufinancování:

Zdroje finančního krytí projektu:

ostatní zdroje žadatele:

přímé výnosy projektu:

vlastní zdroje žadatele:

bankovní úvěr:

soukromá půjčka:

úvěr od veřejného orgánu:

27 816 205,00

0,00

27 816 205,00

25 034 584,00

20 027 667,00 72

5 006 917,00 18

0,00 0

0,00 0

0,00 0

5 006 917,00 18

2 781 621,00 10

27 816 205,00

27 816 205,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Náklady projektu Procenta z celkových nákladů
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8. Harmonogram realizace

Stručný popis časové realizace:

21.03.2005 - 31.05.2005
Realizace výběrových řízení na dodavatele stavebních částí projektu a na dodavatele zařízení a vybavení střediska. 

01.06.2005 - 31.07.2005
Příprava staveniště a přípravné stavební práce

01.08.2005 - 28.02.2006
Hlavní a podružná stavební výroba - rekonstrukce bloku "D"; Výstavba inženýrských sítí

01.03.2006 - 15.04.2006
Příprava staveniště a přípravné stavební práce

16.04.2006 - 15.01.2007
Hlavní a podružná stavební výroba - rekonstrukce bloku "A" a vstupní části

01.01.2007 - 28.02.2007
Nákup vybavení a zařízení SPC a jeho instalace

01.01.2007 - 28.02.2007
Příprava na zahájení provozu - personální zajištění provozu SPC

01.03.2007
Slavnostní zahájení provozu SPC v nových prostorech

01.03.2007 - 31.05.2007
Závěrečné vyhodnocení projektu, audit

Celkové uznatelné výdaje za všechny etapy: 27 816 205,00

Celkové neuznatelné výdaje za všechny etapy: 0,00

Číslo etapy:

Název etapy:

Stručná charakteristika etapy:

Délka trvání etapy (počet měsíců):

Rozpočet etapy - celkové uznatelné náklady:

1

Příprava stavby, rekonstrukce objektu "D" a výstavba inženýrských sítí

Celé staveniště bude připraveno na stavební úpravy, bude vybudována dešťová, splašková kanalizace, rozvody vody, plynu
a topení; Bude rekonstruován objekt "D"                        

11,2

10 314 334,00

Datum zahájení etapy: Datum ukončení etapy:21.03.2005 28.02.2006

Datum předložení žádosti o proplacení: 31.03.2006

Rozpočet etapy celkem: 10 314 334,00

Rozpočet etapy - celkové neuznatelné náklady: 0,00

Uznatelné náklady etapy:

Typ uznatelného nákladu: finanční a jiné náklady

Hodnota uznatelného nákladu: 2 400,00

Typ uznatelného nákladu: projektová dokumentace

Hodnota uznatelného nákladu: 35 000,00

Typ uznatelného nákladu: stavební část stavby

Hodnota uznatelného nákladu: 7 438 222,00

Strana 10 z 19Žádost finálně uložena v IS ELZA dne: 27.11.2004  Unikátní klíč: zO89rA



Typ uznatelného nákladu: režijní náklady

Hodnota uznatelného nákladu: 24 000,00

Typ uznatelného nákladu: konzultační a jiné služby a činnosti (nákup těchto služeb)

Hodnota uznatelného nákladu: 4 000,00

Typ uznatelného nákladu: DPH

Hodnota uznatelného nákladu: 1 419 912,00

Typ uznatelného nákladu: výdaje v naturáliích

Hodnota uznatelného nákladu: 1 390 800,00

Číslo etapy:

Název etapy:

Stručná charakteristika etapy:

Délka trvání etapy (počet měsíců):

Rozpočet etapy - celkové uznatelné náklady:

2

Rekonstrukce objektu "A" a vstupní části, pomocná stavební výroba, nákup a instalace

Bude rekonstruován objekt "D" a vstupní část, budou realizovány nové rozvody vody, kanalizace, elektro a topení,
dokončovací stavební práce; Bude nakoupeno a instalováno nezbytné vnitřní vybavení, bude upravena venkovní plocha;

11

17 501 871,00

Datum zahájení etapy: Datum ukončení etapy:01.03.2006 31.01.2007

Datum předložení žádosti o proplacení: 01.12.2006

Rozpočet etapy celkem: 17 501 871,00

Rozpočet etapy - celkové neuznatelné náklady: 0,00

Uznatelné náklady etapy:

Typ uznatelného nákladu: stavební část stavby

Hodnota uznatelného nákladu: 12 441 487,00

Typ uznatelného nákladu: výdaje v naturáliích

Hodnota uznatelného nákladu: 1 390 800,00

Typ uznatelného nákladu: odborné posudky (audit; nezbytné posudky v souvislosti s realizací projektu)

Hodnota uznatelného nákladu: 30 000,00

Typ uznatelného nákladu: finanční a jiné náklady

Hodnota uznatelného nákladu: 2 200,00

Typ uznatelného nákladu: základní vnitřní vybavení

Hodnota uznatelného nákladu: 1 043 278,00

Typ uznatelného nákladu: režijní náklady

Hodnota uznatelného nákladu: 22 000,00

Typ uznatelného nákladu: náklady na označení projektu (informační tabule)

Hodnota uznatelného nákladu: 10 000,00

Typ uznatelného nákladu: DPH

Hodnota uznatelného nákladu: 2 562 106,00
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9. Ukazatele

Název ukazatele: III.I.I Vytvořená hrubá pracovní místa - muži

Jednotka ukazatele: osoba

Plánovaná hodnota: 1

Výchozí hodnota: 0

Název ukazatele: III.I.II Vytvořená hrubá pracovní místa - ženy

Jednotka ukazatele: osoba

Plánovaná hodnota: 1

Výchozí hodnota: 0

Název ukazatele: III.I.III Nová výstavba či obn. zařízení-celož.uč.

Jednotka ukazatele: osoba

Plánovaná hodnota: 200

Výchozí hodnota: 0

Název ukazatele: III.I.IV Nová výstavba či obn. zařízení-pol. zam.

Jednotka ukazatele: osoba

Plánovaná hodnota: 200

Výchozí hodnota: 0

Název ukazatele: III.I.V Nová výstavba či obn. zařízení-soc.integr.

Jednotka ukazatele: osoba

Plánovaná hodnota: 2000

Výchozí hodnota: 0

Název ukazatele: III.I.VI Nová výstavba či obn. zařízení-celož.uč.

Jednotka ukazatele: kus

Plánovaná hodnota: 1

Výchozí hodnota: 0

Název ukazatele: III.I.VII Výstavba či obnova zařízení- pol.zaměst.

Jednotka ukazatele: kus

Plánovaná hodnota: 1

Výchozí hodnota: 0

Název ukazatele: III.I.VIII Nová výstavba či obn.zaříz.-soc.integr.

Jednotka ukazatele: kus

Plánovaná hodnota: 1

Výchozí hodnota: 0

Název ukazatele: III.I.X Nákup počítačů včetně software, počít.sítě

Jednotka ukazatele: kus

Plánovaná hodnota: 8

Výchozí hodnota: 0

Název ukazatele: III.I.XI Upravená prostranství vč.zeleně a vod.pl.

Jednotka ukazatele: m2 upr. pl

Plánovaná hodnota: 300

Výchozí hodnota: 0
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10. Vliv na rovné příležitosti

Projekt je soustředěn na podporu rovných příležitostí:

Projekt má pozitivní dopad na rovné příležitosti:

Projekt je z hlediska rovných příležitostí neutrální:

Popis a zdůvodnění vlivu na rovné příležitosti:

Ne

Ano

Ne

Realizace projektu bude mít značný pozitivní vliv na rovné příležitosti. Téma rovných příležitostí se vztahuje na potírání
diskriminace znevýhodněné skupiny, kterými jsou v tomto případě rodiny s handicapovaným dítětem, tedy skupina, která
je ohrožená sociálním vyloučením. Specifické problémy malých znevýhodněných skupin, které v některých případech
mohou být vyřazeny ze sociálních a ekonomických vazeb, se stávají chronickými, neboť bez znalosti a partnerství místních
iniciativ se nedaří je řešit běžnými nástroji státní politiky. Realizace projektu umožní rodičům dětí plné pracovní uplatnění a
normální chod domácnosti.
Projekt definuje postupy, které zajistí, aby byly odstraněny případné překážky a aby byly vyváženě zohledněny odlišné
potřeby a zájmy této společenské skupiny.
Všechny koncepční, rozhodovací a vyhodnocovací procesy ve všech fázích své přípravy 
a provádění budou podřízeny hledisku rovnosti příležitostí mužů a žen. K uskutečňování tohoto principu v praxi bude
napomáhat také usnadňování účasti žen na akcích SPC prostřednictvím přítomnosti odborníků, kteří se postarají o
přítomné děti. Dodržování principu rovných příležitostí pro ženy a muže na trhu práce bude uplatněno i při obsazování
nových pracovních pozic, které realizací projektu vzniknou.

11. Vliv na životní prostředí

Projekt je soustředěn hlavně na životní prostředí: Ne

Projekt má pozitivní dopad na životní prostředí: Ano

Vyžaduje projekt posouzení vlivu na životní prostředí?: Ne

Projekt je ekologicky neutrální: Ne

Popis a zdůvodnění vlivu na životní prostředí:

Realizovaný projekt má pozitivní vliv na životní prostředí a udržitelný rozvoj. 
Projekt se týká rekonstrukce existující budovy a přístavby nové, přímé a konkrétní negativní vlivy na životní prostředí nelze
identifikovat. Při rekonstrukci objektů bude použito ekologicky šetrných postupů a materiálů. Díky stavebním úpravám a
užití energeticky úsporných komponentů dojde v objektu ke značným úsporám v energiích, což bude mít pozitivní vliv na
životní prostředí.    
Nově vytvořené pracovní příležitosti nebudou svými pracovními aktivitami zatěžovat životní prostředí. 

NATURA 2000: Národní park:

Chráněná krajinná oblast: Maloplošná zvláště chráněná území:

Památkově chráněné objekty: Jiné území s ochranným režimem:

Území se zhoršenou kvalitou ovzduší: V žádném z výše uvedených:

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ano

Umístění na území se zvláštní ochranou:

Přispěje projekt ke zlepšení ovzduší?: Ne

Přispěje projekt ke zlepšení kvality vod?: Ne

Využije projekt alternativní zdroje?: Ne

Zajistí zvýšení rozlohy sídelní vegetace?: Ne

Zlepší informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí?: Ne
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12. Informační společnost

Projekt je hlavně zaměřen na rozvoj informační společnosti:

Projekt má pozitivní dopad na rozvoj informační společnosti:

Projekt je z hlediska vlivu na rozvoj informační společnosti neutrální:

Popis a zdůvodnění vlivu na rozvoj informační společnosti:

Ne

Ano

Ne

Rozvoj informační společnosti je podmíněn rozšířením informační vzdělanosti, která je klíčem k dalšímu rozvoji
ekonomiky, kultury a celkové prosperity v regionu. K rozvoji informační společnosti přispěje projekt nejen řešením
technických otázek ale také řešením komplexu problémů z oblasti vzdělávání, politiky, práva apod., obecně celé široké
spektrum možných dopadů na lidskou společnost především z problematiky práce s handicapovanými.

V případě, že by projekt nebyl podpořen ze strukturálních fondů EU pak by:

Projekt pokračoval podle plánu: Ne

Se prodloužila doba realizace: Ne

Projekt pokračoval v omezené míře:

Projekt nebyl realizován:

Ano

Ne

13. Udržitelnost

Popis pokračování projektu a udržitelnost:

V případě nepříznání dotace z programu SROP by nebyl projekt realizován v takovém rozsahu jako je předkládán v této
žádosti. Záměr projektu by musel být realizován v omezeném rozsahu, který by nemohl naplňovat všechny zmíněné cíle 
plánované aktivity by musely být výrazně redukovány. 
Nepřiznáním dotace by byl ovlivněn také harmonogram realizace projektu, který by se prodloužil.  

Po skončení podpory z programu SROP bude realizované středisko pokračovat ve svém provozu. Na financování
jednotlivých aktivit vzniklého SPC budou podávány jednotlivé projekty ucházející se o veřejné spolufinancování. Pro
financování provozu se již dnes připravuje projekt pro předložení v rámci opatření 3.2. SROP Sociální integrace v regionech.

Popis přidané hodnoty projektu:

Přidaná hodnota projektu je sledována ve více oblastech.

* Realizace projektu umožní nový přístup, a to ke vzdělávání handicapovaných dětí. Projekt podporuje integraci těchto dětí
do škol, ať už formou poradenství a náprv či vzděláváním pedagogických asistentů, kteří budou pomáhat těmto dětem při
výuce.
 
* Projekt přináší nové metody, a to metody v přístupu k nápravám handicapovaných dětí (nové metody terapií a práce s
sítětem vůbec), nové metody, lteré umořnžní vzdělávání osobních a pedagogických asistentů apod.

* Projekt zvětší kapacity Speciálního pedagogického centra a umožní tak více klientům využívat jeho služby a účastnit se
aktivit SPC. Nové prosotry o celkové výměře 1100 m2 umožní také poskytování nových služeb. Jedná se především o nový
vzdělávací program osobní a pedagogický asistent. Tento program bude určen jak pro stávajícíc pedagogické či sociální
pracovníky, tak pro ostatní, především nezaměstnané osoby. Přínos lze tedy sledovat i při snižování regionální
nezaměstnanosti.  

Inovativnost předkládaného projektu lze sledovat především v komplexnosti nabízených služeb. V regionu neexistuje
žádné podobné zařízení, které by poskytovalo komplexní škálu služeb pro rodiny s handicapovanými dětmi a pracovníkům
s nimi. Speciální pedagogické centrum bude součástí velkého komplexu Centra sociálních služeb, které bude nabízet
selou škálu služeb z oblasti sociálnía pedagogické, především s ohladem na handicapované děti a mládež.

Projekt přinese inovativnost také v podobě nového vzdělávacího programu. Bude se jednat o certifikovaný kurz pro
vzdělávání osobních a pedagogických asistentů, který doposud nenív regionu nikde nabízen. Absolventi tohoto kurzu
naleznou uplatnění v sociálních a školských zařízeních jako kvalifikovaní asistenti. 

Popis, v čem je projekt inovativní:
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14. Publicita

Použití pamětní desky:

Zvláštní tiskové a mediální zprávy:

Oznámení ve všech mediálních prezentacích:

Oznámení ve veškeré projektové dokumentaci a prezentacích:

Oznámení ve všech vzdělávacích materiálech:

Uvědomění příjemců pomoci:

Oznámení na specifických internetových stránkách:

Oznámení na billboardech:

Jiné formy informování:

Ano

Ne

Ano Ne

Ne

Ano

Ano

Ne

Ano

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

V místě realizace projektu, tj. v nově rekonstruovaných prosotech SPC bude umístěna pamětní - informační deska
vypovídající o spolufinancování projektu ze strukturálních fondů. 
Široká veřejnost bude o zahájení provozu SPC v nových prostorech informována prostřednictvím prezentace v místních
médiích (tisk, rozhlas) a prostřednictvím spolupracujících partnerských organizací. Na internetových stránkách Speciální
základní školy Schola-Viva bude prezentováno nové Speciální pedagogické centrum a jeho služby. Všichni současní klienti
budou o novém provozu zařízení infomováni s předstihem, novým potenciálním klientům budou tyto informace předávány
prostřednictvím školských zařízení, pediatrů apod.

15. Veřejná podpora

Byl jste příjemcem veřejné podpory v posledních 3 letech: Ano

Dříve čerpané prostředky z veřejné podpory:

Prostředky ze státního rozpočtu: 670 280,00

Prostředky z rozpočtu krajů: 28 930 182,00

Prostředky z rozpočtu obcí: 2 487 264,00

Prostředky ze zdrojů EU: 47 822,50

Souhrnná výše podpory: 32 135 548,50
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16. Veřejné zakázky

Budou v rámci projektu vyhlášena výběrová řízení?: Ano

Byla již vyhlášena výběrová řízení?: Ne

Předpokládané datum zahájení výběrového řízení: 21.03.2005

Předpokládané datum ukončení výběrového řízení: 21.06.2005

Popis výběrového řízení (plánované i vykonané):

Dodavatelé realizace projektu budou vybráni na základě výběrového řízení podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných
zakázkách.
U dodávek přesahujících 2.000.000,- Kč bude realizováno otevřené výběrové řízení s neomezeným počtem dodavatelů.

Způsob vyhlášení: otevřené výběrové řízení

Předpokládané datum zahájení výběrového řízení: 21.03.2005

Předpokládané datum ukončení výběrového řízení: 21.06.2005

Popis výběrového řízení (plánované i vykonané):

U dodávek přesahujících 500.000,- Kč ale nepřesahujících 2.000.000,- Kč bude použito jednací řízení bez uveřejnění s
oslovením 3 dodavatelů.
Při realizaci výběrových řízení bude žadatel postupovat dle zmíněného zákona a bude využívat poradenských služeb
odborníků z oblasti práva a veřejných zakázek.

Způsob vyhlášení: jednací řízení bez uveřejnění



17. Přílohy

Název přílohy:

Počet listů:

Soulad s rozvojovou strategií

3

Číslo přílohy: 1

Popis: Soulad projektu "Centrum sociálních služeb, Speciální pedagogické centrum Šumperk" se strategií
příslušného územního celku, tj. Olomouckého kraje a jeho strategií - Program rozvoje územního obvodu
Olomouckého kraje

Název přílohy:

Počet listů:

Čestné prohlášení žadatele (generuje se automaticky při tisku žádosti)

1

Číslo přílohy: 2

Popis: Čestné prohlášení zástupce Speciální základní školy Schola - Viva, o.p.s.

Název přílohy:

Počet listů:

Logický rámec projektu

4

Číslo přílohy: 3

Popis: Logický rámec projektu "Centrum sociálních služeb, Speciální pedagogické centrum Šumperk"

Název přílohy:

Počet listů:

Podrobný rozpočet projektu

2

Číslo přílohy: 4

Popis: Podrobný rozpočet projektu "Centrum sociálních služeb, Speciální pedagogické centrum Šumperk"

Název přílohy:

Počet listů:

Podklady pro ekonomické hodnocení projektu

142

Číslo přílohy: 5

Popis: Studie proveditelnosti projektu a Analýza nákladů a výnosů projektu "Centrum sociálních služeb, Speciální
pedagogické centrum Šumperk"

Název přílohy:

Počet listů:

Doklady o právní subjektivitě žadatele

24

Číslo přílohy: 6

Popis: Zakládací smlouva, Statut Speciální základní školy Schola-Viva, o.p.s., Osvědčení o registraci, Výpis z rejstříku
obecně prospěšných společností, Doklad o přidělení IČ

Název přílohy:

Počet listů:

Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele

58

Číslo přílohy: 7

Popis: Daňové přiznání za rok 2001,2002,2003; Zprávy auditora obsahující Účetní závěrky za rok 2001,2002,2003 a
Výkazy zisku a ztrát za rok 2001,2002,2003;
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Název přílohy:

Počet listů:

Doklad o partnerství

2

Číslo přílohy: 8

Popis: Smlouva o partnerství mezi Speciální základní školou, Schola-Viva, o.p.s. a PONTIS o.p.s. a smlouva mezi
Speciální základní školou, Schola-Viva, o.p.s a Úřadem práce Šumperk

Název přílohy:

Počet listů:

Doklad o prokázání vlastnických vztahů

12

Číslo přílohy: 9

Popis: Výpis z katastru nemovitostí; Kopie katastrální mapy; Kupní smlouva na nemovitost; Usnesení zastupitelstva
Města Šumperk o příslibu převodu pozemku na žadatele

Název přílohy:

Počet listů:

Doklad o prohlášení objektu za nemovitou kulturní památku

0

Číslo přílohy: 10

Popis: Není pro projekt relevantní; projekt se netýká objektu zapsaného v Ústředním seznamu kulturních památek
ČR

Název přílohy:

Počet listů:

Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí

4

Číslo přílohy: 11

Popis: Vyjádření Krajského úřadu Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství k projektu - SROP, že
předkládaný projekt není nutno z hlediska vlivů na životní prostředí posuzovat; Stanovisko orgánu ochrany
přírody k projektu s tím, že předkládaný záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými
významnými vlivy na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

Název přílohy:

Počet listů:

Formuláře ISPROFIN

3

Číslo přílohy: 12

Popis: ISPROFIN, formuláře RA 80, 81, 82

Název přílohy:

Počet listů:

Územní rozhodnutí

1

Číslo přílohy: 13

Popis: Stanovisko stavebního úřadu o nevyžadování územního rozhodnutí

Název přílohy:

Počet listů:

Žádost o příspěvek z rozpočtu kraje (generuje se automaticky při tisku žádosti)

2

Číslo přílohy: 14

Popis: Není pro projekt relevantní; Žadatel nežádá o spolufinancování projektu z rozpočtu kraje
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Název přílohy:

Počet listů:

Projektová dokumentace

198

Číslo přílohy: 15

Popis: Dokumentace pro stavební povolení pro akci Viva 1 - Rekonstrukce Speciální základní školy Schola Viva,
Šumperk; Etapa I.

Název přílohy:

Počet listů:

Seznam příloh

1

Číslo přílohy: 16

Popis: Seznam příloh projektu

Název přílohy:

Počet listů:

Výroční zpráva žadatele

62

Číslo přílohy: 17

Popis: Výroční zpráva o činnosti školy a výroční zpráva o hospodaření školy za školní rok 2003/2004

Název přílohy:

Počet listů:

Podrobný rozpočet a harmonogram stavební části projektu

25

Číslo přílohy: 18

Popis: Podrobný rozpočet a harmonogram stavební části projektu

Název přílohy:

Počet listů:

Akreditace od Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR pro vzdělávání asistentů

1

Číslo přílohy: 19

Popis: Akreditace od Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR k provozování vzdělávacího kurzu osobní a
pedagogický asistent

Název přílohy:

Počet listů:

Rozhodnutí MŠMT o zařazení školy

2

Číslo přílohy: 20

Popis: Rozhodnutí MŠMT o zařazení školy

Název přílohy:

Počet listů:

Stanovisko Města Šumperk k realizaci projektu

1

Číslo přílohy: 21

Popis: Stanovisko Města Šumperk k realizaci projektu "Centrum sociálních služeb, Speciální pedagogické centrum
Šumperk"

Název přílohy:

Počet listů:

Životopis manažera projektu

1

Číslo přílohy: 22

Popis: Životopis manažera projektu Mgr. Bicana Vladimíra
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Název přílohy:

Počet listů:

Vnitřní vybavení

6

Číslo přílohy: 23

Popis: Návrh vnitřního vybavení podle jednotlivých místností a objektů

Kontrola administrátora:

..................................................................
podpis administrátora

V ........................................... dne .............................

V ........................................... dne .............................

..................................................................
razítko, podpis žadatele

...............................................
jméno, příjmení žadatele

................................
rodné číslo

...............................................
jméno, příjmení administrátora

Žadatel:
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Čestné prohlášení žadatele

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom/a právních následků nepravdivého
prohlášení, včetně případné odpovědnosti za přestupek podle zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích v
platném znění. Souhlasím rovněž s uveřejněním dat z mé žádosti v systému MSSF - Central na webových
stránkách www.strukturalni-fondy.cz.

V ........................................... dne .............................

..................................................................
podpis

...............................................
Jméno a příjmení {1}

Název podopatření:

Název opatření: Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech

Jsem žadatelem o poskytnutí dotace ze Společného regionálního operačního programu na projekt "Centrum
sociálních služeb, Speciální pedagodické centrum Šumperk" a čestně prohlašuji, že:

Speciální základní škola, Schola-Viva, o. p. s.Žadatel:

{1} Statutárních zástupců žadatele
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Název žadatele: Speciální základní škola, Schola-Viva, o. p. s.

Adresa žadatele: Erbenova 2298, Šumperk, 787 01

IČ: 25827707

Jméno a tel. kontaktní osoby: Vladimír  Bican, 583 214 153

Adresa krajského úřadu

V ....................................     dne ........................................

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku ……............….. kraje na projekt
v rámci SROP {2}

Jsem žadatelem o poskytnutí dotace ze Společného regionálního operačního programu v opatření (podopatření)
Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech ()

Název projektu: Centrum sociálních služeb, Speciální pedagodické centrum Šumperk

Místo realizace projektu: Erbenova 2298, Šumperk, 78701

Celkové finanční náklady projektu:

Z toho uznatelné náklady:

Příspěvek ze strukturálních fondů:

Výše spolufinancování ze státního rozpočtu:

Financovaný z obecních rozpočtů:

Výše spolufinancování projektu žadatelem:

27 816 205,00 Kč

27 816 205,00 Kč

20 027 667,00 Kč 72

5 006 917,00 Kč 18

0,00 Kč 0

2 781 621,00 Kč 10

Žádám o spolufinancování z krajského rozpočtu ve výši 0 Kč 0% celkových uznatelných nákladů projektu

Jsem si vědom, že na přidělení finančního příspěvku z krajského rozpočtu není právní nárok.

Vyjádření vedoucího odboru

Podpis gestora odboru

Doporučení Rady: usnesení č. ze dne

Výše spolufinancování z ost. zdrojů, (státní fondy) : 0,00 Kč 0

% z celkových uznatelných nákladů

% z celkových uznatelných nákladů

% z celkových uznatelných nákladů

% z celkových uznatelných nákladů

% z celkových uznatelných nákladů

Strana 1 z 1

{2}   Žadatel přikládá tuto vyplněnou žádost zároveň s projektem na zprostředkujícím subjektu. Tato žádost slouží jako
podklad pro rozhodnutí o přiznání finančních prostředků z krajekého rozpočtu
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Závazný příslib ke kofinancování projektu předkládaného v rámci SROP
z rozpočtu ........................................ kraje

Usnesením číslo: ………………. ze dne  ………………………….. dává zastupitelstvo ……………………………kraje
závazný příslib ke kofinancování projektu pod názvem Centrum sociálních služeb, Speciální pedagodické centrum
Šumperk, předkladatele Speciální základní škola, Schola-Viva, o. p. s. za splnění následujících podmínek:

........................................
Jméno a příjmení {3}

.............................................
podpis

Strana 1 z 1

{3}   Statutární zástupci
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