
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Psán,

1. Údaje o žadateli

Název Žadatele Centrum Mozaika o.p.s.

Organizační forma žadatele Obecně prospěšná společnost

Sídl. Štědřík 148

Adresa žadatele: . Psáry — Dolní Jirčany

25244
Statutární zástupce Ing. et Bc. Ondřej Kracman — ředitel o.p.s.
(jmeno, prijmeni, funkce)

Telefon statutárního zástupce ±420 724 249 984

E-mail statutárního zástupce kracman.o@gmail.com

IČO * probíhá registrace o.p.s.

Bankovní spojení * . . .

(číslo účtu) bude oznameno Po registraci o.p.s.

2. Údajeo projektu

Název Projektu: Nízkoprahový klub na Štědříku

Ateliér 27
Sídl. Štědřík 148

Místo realizace Projektu Psáry — Dolní Jirčany

25244

Doba realizace Projektu od 1. 1. 2014 do 30. II. 2014

3. Popis projektu

3.1 Abstrakt projektu - celkové shrnutí projektu: a) cíl projektu, b) aktivity, c) cílovou
skupinu projektu
a) Cílem projektu je zřízení bezplatného nízkoprahového klubu pro děti a mládež ve

věku od 8 do 19 let převážně z Dolních Jirčan, Psár a okolí. Služby v nízkoprahovém
klubu by byly poskytovány bezplatně a to vždy v Po, St a Pá od 12:30 do 18:30.

Jednou měsíčně (poslední víkend v měsíci) by klub pořádal o víkendu bezplatnou
volnočasovou aktivitu.
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V době provozu klubu by na místě působil pedagogický pracovník, který by cílové
skupině nabízel různorodé volnočasové aktivity a podporovat jejich tvořivost.

b) Aktivity
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c) Cílová skupina projektu:
- děti a mládež ve věku od 8 dol9 let.

Cílovou skupinou jsou žáci a mládež, kteří po skončení školy:
- nezúčastňují se jiných zájmových kroužků v naší obci,
- nevhodně využívají volný čas,
- tráví ho neorganizovaně,
- nemají prostor, kde by se mohli smysluplně realizovat,
- tento projekt je určen dětem a mládeži pocházejících z neúplných rodin nebo

nevyhovujícího rodinného prostředí,
- dětem, jejichž rodiče pracují např. ve směnném provozu a nemají tak čas se jim

systematicky věnovat.

3.2 Proč je podporá prójektu z rozpočtu Obce důležitá: a) z hlediska potřěbý
financování projektu zrožpočtu obce; b) z hlediska významu pro obec a její obyvatele

a) jedná se neziskovou činnost, dané aktivity (vypsané v bodě 3.1) jsou pro místní děti a
mládež zdarma,

b) V Obci chybí místní volnočasové aktivity pro žáky 4. a 5. třídy a pro II. stupně ZŠ. Žáci,
kteří absolvují místní I. stupeň, poté studují na jiném místě a tím dochází k přetržení
sociálních vazeb mezi jednotlivými žáky. Nejsou zde kroužky, kde by se mohla tato
věková skupina rozvíjet, setkávat a prohlubovat vzájemné mezilidské vztahy.
Nedochází k prohloubení vazby k místní kultuře a místu, neboť se veškerá aktivita dětí
přesouvá do jiné oblasti. Děti nemají možnost kulturně žít ve svém bydlišti.

Projekt působí v oblasti prevence společensky patologických jevů u dětí a mládeže
(drogy, alkohol, agrese a vandalství).

3.3 Cíl projektu
Hlavní cíl: vytvořit nízkoprahový klub pro děti a mládež ve věku od 8 do 19 let

Dílčí cíle:
- nabízet dětem a mládeži podnětné volnočasové aktivity,
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- vytvořit „bezpečný« prostor pro tuto věkovou skupinu,
- podporovat děti a mládež v získávání a posilování dovedností, které jsou

důležité pro zapojení se do plnohodnotného kulturního a sociálního života.

3 4 Klíčové aktivity projektu
Název a číslo aktivity Stručný popis aktivity
1. Příprava projektu - materiální vybavení prostoru, zabezpečení služeb,

nezbytné úpravy interiéru a exteriéru centra,
- organizace, propagace, reklama.

2. Činnost nízkoprahového - Po, St, Pá od 13:30 do 19:30,
klubu - 1 víkendová akce v měsíci.

3.5 Harmonogram projektu :.

Název a číslo aktivity
(dle kapitoly 3.4)
1. Příprava projektu
2. Nízkoprahový klub

3~6 Zkušenosti s realizací obdobných projektůlaktivit a kým a Jak bude projekt
realizován: a) odborné předpoklady pro realizaci projektu, b) způsob realizace projektu a
jeho aktivit z pohledu personálního zajištění realizace projektu
a) zkušenosti s realizací obdobných projektů

- Ing. et Bc. Ondřej Kracman: 10 let spolupráce s o. s. Projekt Odyssea (zavádění
OSV do škol - lektor), organizování pobytů pro rodiny s dětmi,

- Kurz pro pečující osoby o malé a předškolní děti, Školitel první
komunikace, Respektovat a být respektován, Osvědčení pro
vedoucí dětských kolektivů, Osvědčení o absolvování kurzu
vedoucích táborů,

- Instruktor lanových aktivit I. a II. třídy.

pomoci, Efektivní
pracovní činnost

přípravy hlavních

- Mrg. Martina Jedličková: 20 let aktivní účasti ve školství, zřízení a vedení soukromé
střední odborné školy, vedení pobytových dětských táborů a příměstských táborů,
volnočasové kurzy a zájmové aktivity pro děti, Gestor: MSMT.

b) personální zajištění projektu:

- koordinátoři projekt: Ing. et Bc. Ondřej Kracman, Mgr. Martina Jedličková,

- lektoři volnočasových aktivit: předběžně dohodnutá spolupráce s externími lektory
(dohoda a pracovní činnosti, fakturace na základě živnostenského oprávnění).
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4. Rozpočet projektu a zdroje

Financování projektu:
- dotace od Obce Psáry (nezbytná —jedná se neziskový projekt)
- z vlastní činnosti
- příspěvek od jiných organizací (finanční, materiální dary)

Financování z vlastní činnosti:
Vzniklý prostor je využíván vždy v Po, St a Pá od 13:30 do 19:30 a jednou měsíčně

o víkendu pro děti a mládež ve věku od 8 do 19 let to je cca 74 hodin měsíčně (30%).
Dále prostor bude moci využívat ke svým činnostem OÚ (např. klub seniorů, setkávání
s občany, atd.). Dalším možným využitím je nabídnout místním organizacím prostor
k jejich aktivitám.

V době, ve které by prostor nebyl využit k těmto účelům, by zde fungovalo
volnočasové centrum, které by pořádalo placené služby pro širokou veřejnost. Veškerý
zisk z těchto služeb by byl využit na pokrytí nákladů spojených s tímto projektem.

Jednalo by se o služby především pro malé děti, žáky ZŠ, rodiče na mateřské
dovolené, dospělé a seniory, které momentálně v Obci chybí.

. ProcentoTABULKA—souhrnne ~- .

~ . . . . Castka v Kc z celkovychpredpokladane zdroje projektu nákladů projektu

Požadovaná dotace od Obce Psáry 412 100 67,3%

Spolufinancování celkem 200 000 32,7%

Příspěvek od jiných organizací 0 0,0%

Vlastní prostředky žadatele 10 000 1,6%

Přímévýnosy 190000 31,1%

CELKOVE ZDROJE PROJEKTU 612 100 100,0%

Velikou položkou této žádosti je vstupní investice ve výši 144.800 Kč - jedná se o
jednorázový příspěvek, který je pro tento projekt bohužel nepostradatelný. Nebudeme-li
tuto položku brát v úvahu, bude poměr mezi dotací a výnosy 53:47. Dotace na provoz
nízkoprahového klubu na rok by byla ve výši cca 267.300 Kč.
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5. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE

V souladu s Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města Obce Psáry prohlašuje níže
uvedený subjekt:

Název organizace: Centrum Mozaika o.p.s.

Sídlo organizace: Sídl. Štědřík 148
Psáry - Dolní Jirčany
252 44

IČO: * probíhá registrace o.p.s.

Statutární orgán oprávněný jednat za organizaci:

Ing. et Bc. Ondřej Kracman - ředitel

ze

1. se seznámil a souhlasí s podmínkami pro poskytnutí dotace uvedenými ve směrnici
o poskytování dotací z rozpočtu Obce Psáry, do kterého podal svojí žádost,

2. proti němu, jako dlužníkovi, není vedeno insolventní řízení,
3. nebyl na majetek Zadatele prohlášen konkurz,
4. nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu na majetek Zadatele pro nedostatek

majetku, nebyl zrušen konkurz na majetek Zadatele po splnění rozvrhového
usnesení, nebyl zrušen konkurz na majetek Žadatele z důvodu, že majetek úpadce
nepostačuje k úhradě nákladů konkurzu,

5. nevstoupil do likvidace,
6. mu nebylo zrušeno živnostenské oprávnění nebo že nepřerušil provozování živnosti

k činnostem, pro které má být dotace poskytnuta,
7. nepodal návrh na vyrovnání,
8. nemá daňové nedoplatky nebo nedoplatky na jejich příslušenství,
9. nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči Obci Psáry nebo vůči právnickým osobám

založeným nebo zřízeným Obcí Psáry,

10.všechny uváděné skutečnosti jsou pravdivé.

Psáry- Dolní Jirčany, dne 30. 11.2013

Ing. et Bc. Ondřej Kracman
Statutární orgán organizace — ředitel
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6. PŘÍLOHY ŽÁDOSTI

1. Podrobný rozpočet projektu
2. Plánek ateliéru
3. Zakládající smlouva o založení obecně prospěšné společnosti

4. Doporučení - Školská komise
5. Doporučení - Sociální komise

6. Vyjádření vlastníků bytových jednotek v místě realizace projektu

7. DVD

G



I PODROBNÝ ROZPOČET PROJEKTU na rok 2014 I
I Název projektu: Nízkoprahový klub na Štědříku I

celkový rozpočet

612 100

132 000

33 000

1 000

10 000

5 300

10 400

8 000

110 000

89 600

10 000

8 000

194 800

190 000

0

64 000

41 000

16 000

16 000

35 000

18 000

celkem

612 100

190 000

částka hraiená z dotace

422 100

132 000

33 000

O

8 000

5 300

10 400

8 000

35 600

32000

5 000

8 000

144 800

úhrada z dotace

422 100

422 100

Ondřej Kracman — ředitel Centrum Mozaika o.p.s.

I.

A) Náklady na projekt I druh výdajů

1.
Režijní náklady na projekt

Provozní náklady

a) nájem kancelářských prostor

b) poplatky za služby (voda, elektřina)

c) poštovné

d) cestovné

e) internet

f) kancelářský materiál

g) hygienické potřeby

2. Osobní náklady0

a) dohody dle zákoníku práce

b) dohody dle jiných právních předpisů

3. Propagace

4. Ostatní

a) účetní práce

b) materiálové vybavení 2)

JI. Příjmy z projektu

1. Příjmy z prodeje

2. Ostatní příjmy projektu:

a) kroužky

b) herna

c) školení a semináře

d) společenské akce

f) jednorázové akce

e) prázdninové akce (během školního roku, o prázdninách)

Režijní náklady (I.)

Rozpočet projektu

Příjmy (II.)

B) Rozdíl mezi náklady a příjmy projektu

(rozpočet projektu mínus předpokládané příjmy)

C) Požadovaná celková výše dotace od Obce Psáry 412 100 Kč I
Psáry — Dolní Jirčany, dne 30. 11.2013

[11) Specifikace níže.- viz příloha Podrobného rozoočtu proiektu.

rŽll Speciflkace níže.- viz příloha Materiálové wbaveni proiektu.



Příloha Podrobného rozpočtu projektu, části A. 1 (osobní náklady)

A) Dohody uzavřené podle zákoníku práce

A. Pracovní smlouva

funkce mzda zal měsíc počet měsíců mzda celkem na požadovaná dotace
rok

koordinátor projektu Volnočasového centra 10000 II 110000 45000

B) Dohody uzavřené podle jiných právních předpisů (např. občanský zákoník — Smlouva o dílo)

funkce celkem hodin odměna za I hodinu odměna celkem požadovaná dotace

pracovník nízkoprahového klubu (Po, St, Pa) -

odborný pedagog 480 150 72000 36000
pracovník nízkoprahového klubu (1 víkendy
měsíci) - odborný pedagog 48 150 7200 3600

lektorné akcí pro seniory (I akce v měsíci) 32 150 4800 2400

uklízečka 80 70 5600 0



Příloha Podrobného rozpočtu projektu, části A. 1 (materiálové vybavena I

Hračky

Kuchyně

Hračky
Deskové hry

Kuchyňská linka
Lednice
Sporák
Trouba

25
10

000
000

10 000
9
7
5
2
5

0ÓÓ
500
000
500
000

PC + video Počítač ± software 9 000
Playstation 3 7 100
Data projektor 12 000

Mikrovlnka
Nádobí

Podlahové krytiny

4x stůl
25x židle

Pohovka
Úložné prostory
Skříně

10 000

13
12

000
500

14
14
28

000
700
500

INáklady Celkem 194 8001

* Ceny s DPH


