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Příloha č. 1 – Přehled o stavu čerpání daru a o efektivitě projektu 

 

Úvod: 

Projekt byl realizován od září 2011 do května 2011. Cílem projektu  bylo zprovoznění a vybavení půdních 

prostor pro volnočasové aktivity o.s. SOSák a RC Rozmarýn. V rámci projektu došlo k drobným změnám ve 

financování, neb některé z předpokládaných výdajů byli získány darem jiné realizované vlastní prací a některé 

položky vzhledem k náročnosti byli přehodnoceny, viz vyúčtování projektu. 

Cíl projektu byl naplněn.  Současně je však nutno konstatovat, že do půdních prostor bude  nutno ještě 

investovat  jak  finanční prostředky, tak  i úsilí členů sdružení, lektorů i dobrovolníků. 

 

 

  

 

 

 Cíle podpořeného projektu 

 

1. Pozitivní výsledky a dopady projektu – efektivita projektu (pro srovnání vhodné např. definování rozdílů před 

a po realizaci projektu) 

 

2. Počet organizací, kterým byla poskytnuta pomoc 

 

3. Počet konkrétních lidí (příjemci podpory), kterým byla poskytnuta pomoc 

 

4. Počet nezpůsobilých, školou povinných dětí či dospělých, kterým pomohla angažovanost firmy ve veřejně 

prospěšných aktivitách 

 

5. Počet lidí, na který měl podpořený projekt pozitivní dopad 

 

6. Rozsah nově rozvinutých schopností (vyčíslení) 

 

7. Doba účinnosti projektu (i po skončení projektu) 

 

8. Počet a charakter navázaných partnerství (pro firmu, pro NNO) 

 

9. Související dopad do komunity, regionu. Definujte relevantní oblasti: 

 

a. míra zlepšení vztahů v regionu 

b. kulturní a sociální rozvoj regionu 

c. počet lidí, kteří naleznou zaměstnání 

d. počet vytvořených vzdělávacích center 

e. Počet nově vytvořených pracovních pozic v důsledku realizace projektu (kolik, jaký typ) 

f. jiné, specifikujte 

 

 Pozitivní výstupy projektu: 

Stav před podáním projektu:  
V rámci celkové rekonstrukce  budovy č.p. 100 byl zrekonstruován půdní prostor, ve kterém byly navrženy:  nová třída 

rodinného centra,  prostor pro lektory, sociální zařízení, místnost pro keramickou pec , „špinavá umývárna“ pro ateliér s 

keramikou  a větší multifunkční prostor (cca 100m2)  pro ateliér, keramiku, jazyky, sportovní aktivity, kulinářský kroužek, 

divadla a setkávání. 

Současně  vzhledem k nutnosti kolaudace celé budovy bylo nutné zmíněné prostory dokončit  z vlastních zdrojů  obce (část 

půdních prostor nebyla předmětem dotace z ROP SČ). Chyběli komplet  podlahové krytiny i výmalba. Sdružení spolu s obcí 

rozjela intenzivní kampaň k dotažení těchto prostor, tak aby bylo možno celý objekt zkolaudovat a současně  a abychom byly 

schopni naplnit cíl  projektu „Nově na staré půdě“ . 

Pozitivním výstupem projektu, bylo vlastní naplnění a tedy dosažení cíle, od začátku října 2010 se v půdních prostorách 
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díky podpoře i aktivitě dobrovolníků, tak členů sdružení rozjeli avízované volnočasové aktivity, včetně Rc Rozmarýn, 

současně v půdě proběhli akce pro veřejnost např: Vítání občánků obce Sibřina, den otevřených dveří spoluse 

slavnostním ukončením projektu ROP Střední Čechy, otevřené tvořivé dílny, bubnování s Jonášem, mikulášská obce 

květnice apod. akce jsou zdokumentovány ve fotografické  příloze.  

 

 Lze konstatovat že pozitivní dopad realizace projektu přinesl zázemí nejen, o.s.SOSák, ale i MŠ Sibřina, obci Sibřina, 

obci Květnice(nedisponuje podobným prostorem) 

  

  

 Stav po realizaci projektu/efektivita projektu: 

Počet osob využívající zázemí a aktivit půdního prostoru 
Bylo odpracováno  400 brigádnických hodin! Bohužel zdaleka není ještě vše hotovo. Následně v tomto prostoru působí a 

rozšiřuje škálu volnočasových aktivit, v současné době poskytuje průměrně zázemí 221 lidem za týden. 

 

Lektorů a asistentů + kordinátor = 16 

Rodiče účastnící se aktivit RC 35 + rodiče čekající na  své děti na kroužkách  

Účastníci veřejných akcí 30- 150 lidí dle typu akce 

 

 Za míru zlepšení vztahů, lze považovat kladné ohlasy veřejnosti na využití budovy. Půdní prostor spolu 

s aktivitami sdružení poskytuji v místě našeho bydliště jedinečné zázemí. Rodiče nejsou nuceni vozit své děti na 

zájmové kroužky do Prahy, či jiných větších měst. současně prostor umožňuje kvalitní zázemí pro celoroční 

projet našeho sdružení s názvem Tvořivá setkání a kultura na vsi. 

 V rámci projektu došlo k rozšíření aktivit a tedy i rozšíření naší lektorské základny z 5 ti lektorů na 11 + jeden 

koordinátor.  

 

   

Přehled účasti na VČA ve šk. roce 2010/11 
 

Aktivita Příjmení Jméno 1. pololetí 2. pololetí 

Celkem z Mini Aerobic     29 23 

Celkem z Sportovní hry     15 12 

Celkem z Keramika     6 5 

Celkem z AJ Hippo 2     9 10 

Celkem z AJ Playway     6 6 

Celkem z Pastelka     14 14 

Celkem z Logopedie     0 12 

Celkem z Jóga dospělí     3 6 

celkem Ymha     20 23 

cvičení s miminky 
  

8 8 

RC rozmarýn 
  

34 38 

Otevřené tvořivé dílny 
  

13 17 

Celkový součet     157 174 

 

• PR pokrytí a zájem médií 

 

 

1. Rozsah pozitivního mediálního pokrytí 

 

1a) celkově za projekt či neziskovou organizaci v souvislosti s realizací tohoto  

      projektu 

 

1b) medializace činnosti či jména firmy v souvislosti s realizovaným   
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       projektem v médiích 

 

1c) medializace činnosti či jména firmy v souvislosti s realizovanými akcemi (medializace mezi VIP či decision 

makery) 

 

1d) jiná zpětná vazba 

 

 Mediální pokrytí: 

Do vstupního prostoru budovy je  umístěna trvalá cedule s informací podpoře ČSOB a Poštovní spořitelny, současně 

je  informace vyvěšena ve vlastních prostorech 3.np. budovy č.p.100. 

O podpoře projetu je informováno na webových stránkách obce  a o.s.SOSák. Loga a podpora jsou uvedeny 

Závěrečné zprávě o.s. SOSák pro rok 2010 budou uvedena loga ČSOB a Poštovní spořitelny. Loga jsou dále uváděna 

na letácích a informační tabuli v centru obce Sibřina. 

Popsaná propagace je přílohou Závěrečné zprávy a vyúčtování projektu. 

 

 

 

 

 Vzdělávání a trénink 

 

      1. Veřejnost, cílové skupiny, zaměstnanci naší firmy 

 

      1a) Počet vyškolených (informovaných) lidí – veřejnost 

      1b) Počet vyškolených lidí – zaměstnanci 

      1c) počet vyškolených lidí – příjemci podpory 

Vzdělávací trénink není  předmětem tohoto projektu. 

V rámci bezpečné manipulace s keramickou pecí a bezpečnosti práce budou proškoleny minimálně tři osoby.  

 

 

 Leverage (získání, navázání dalších zdrojů) 

 

1. Finanční a lidské zdroje získané v souvislosti s projektem  (“Které dodatečné zdroje (lidské, finanční) byly 

získány pro danou aktivitu či projekt v důsledku firemní podpory?") 

 

1a) Nově uzavřená „finanční“ partnerství (získání firemních dárců), tj. počet a částka, kterou NNO získala na 

projekt od jiných partnerů (stát, firmy, EU) díky tomu, že byla podpořena naší firmou – matching prostředků 

 

     Uveďte, zdroje (názvy dárců) a částky …………………………………………….. 

 

1b) Nově uzavřená „finanční“ partnerství (získání firemních dárců),  

která nezisková organizace získala díky naší firmě – firma sama představila daný projekt či neziskovou 

organizaci s cílem získat další zdroje-dárce 

 

     Uveďte  zdroje (názvy dárců) a částky ……………………………………………. 

 

1c) Počet zapojených zaměstnanců firem, kteří neziskové organizaci pomáhají   

v důsledku zapojení firmy (např. firma pořádá den dobrovolnictví s cílem zapojit své zaměstnance a 

zaměstnanci po této akci i nadále pomáhají neziskové organizaci-pravidelně či nepravidelně). 

 

 V rámci projektu  bylo spolufinancování založeno na participaci finančního příspěvku obce a z vlastních zdrojů 

o.s.SOSák, které získává z činnosti. 

 

Zaměstnanecký grant ČSOB                 30 000 Kč           17% 
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Vlastní zdroje sdružení                         147 503 Kč          83% 

Celkem                                                 177 503Kč          100% 

 

 

 V rámci realizace projekt bylo dohromady odpracováno 400 brigádnických hodin, které převedeny na 

finanční prostředky by znamenali nárůst celkové ceny projektu o 32 000 Kč (400x80 Kč=32 000) 

 Dalšími finančními prostředky do zprovoznění půdy byly prostředky nutné k vlastnímu zprovoznění a 

především ke kolaudaci celé budovy – pokládka podlah, výmalba v částce 62 023 Kč + prostředky obce  

 Dalším zdrojem/dárcem pak byli jednotlivci – maminky, jejichž  partneři právě stěhovali kanceláře a 

tak nám přibyli díky nim 2x flipčárty, magnetická tabule, kancelářská židle a policové systémy 

 Kopírku a tiskárnu nám do projektu věnoval místní šlechtitelský podnik Selgen a.s. 

  V rámci prvních akcí se do prostor půdy zapojila místní  firma Kouzelný hrad, která darovala dárky 

pro nejmenší v rámci vítání občánků, z této drobné spolupráce, však vyšel partner, který je ochotný 

pomoci s zainvestováním dalšího nutného projektu a to dokončení parkovacích stání a dělících zítky. 

Firma přislíbila darování barveného ztraceného bednění dle našich požadavků. Na zítku budou 

následně  umístěny mozaikové obrazy tvořené dětmi a rodiči tvořivých dílnách 

 

 

 Ostatní. Vyčíslete tam, kde je to možné 

 

1. Těžkosti a nedostatky v průběhu realizace projektu (způsob jak byly odstraněny příp. způsob, jak je možné je 

odstranit). 

 

2. Hodnocení přínosů pro neziskovou organizaci. Komplexní podpora při realizaci projektu – zapojení různých 

forem podpory (zaměstnanci, technologie, know-how) 

 

3. Přínos partnerství s firmou pro budování dobré reputace (či zlepšení) pro firmu. 

 

4. Ocenění, získané ceny, za tento projekt 

 

 
 

 Největším rizikem se ukázala být vlastní kolaudace celého prostoru, v rámci projektu se stavebním povolením byly povoleny i 

zpevněné a parkovací plochy okolo budovy, které se však z důvodu vysokých finančních nákladů na celou rekonstrukci obec 

rozhodla udělat v provizorním řešení. Bylo tedy nutné překreslit část dokumentace a požádat o změnu stavby před dokončením. 

Budova tedy dostávala postupně možnost dočasného užívání nejdříve pro 2 patra MŠ od září 2010, následně díky nasazení 

dobrovolníků bylo povoleno dočasné užívání i pro půdní prostory, a to od října 2010. Kolaudace celé budovy zdárně proběhla 

v prosinci 2010. Kompletnímu realizačnímu týmu se ulevilo. Neuvěřitelných 400 hodin dobrovolné práce, bylo částečně 

vykoupeno až „vyčerpáním“ dobrovolných sil. I z toho důvodu ještě bohužel nejsou dotaženy všechny místnosti dle původního 

předpokladu. Chybí  uspořádání montáž dřezů se skříňkami ve špinavé umývárně pro ateliér a keramiku, dotažení kuchyňského 

koutu dle požadavků hygieny a částečně prostorové uspořádání ateliéru. Nicméně byly zachovány všechny veřejné aktivity(též 

realizované na dobrovolné bázi) a rozšířeny služby v rámci volnočasových aktivit.  

Současně se ukázalo, že rozpočet předkládaného projektu, nezohledňoval některé nutné investice, které se objevily v rámci 

zprovozňování půdních prostor a nutné ke kolaudaci. Proto bylo upuštěno pro zatím upuštěno od posuvných parvanů. 
Zkušenosti nasbírané v tomto projektu, jsou nesmírně cenné pro další fungování sdružení a jeho aktivit. 

Bez podpory svých členů, dobrovolníků, podpory z veřejných zdrojů i zdrojů soukromých by se ve své podstatě 

mohlo vést k pasivitě až faktickému zániku sdružení. Každá, ač sebemenší, podpora nám tak dává možnost naplňovat 

naše poslání, naplňovat stanovené cíle, dodává nám energii a chuť i přesvědčením, že naše činnost má smysl. 

 

Děkujeme ČSOB a Poštovní spořitelně za pomoc, podporu i důvěru. 

 

                                                                                                                  Za o.s SOSák a  Ing. Jaroslava Starostu 

  Michaela Vítková,  ředitelka o.s.SOSák 
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Přílohy: 

Souhrnné vyúčtování projektu 

Kopie dokladů  

Ukázka pozvánek s logy společnosti 

Fotodokumentace publicity 
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