
Kritéria pro hodnocení žádostí v dotačním Programu na podporu spolků a ostatních neziskových 

organizací v oblasti sociálních služeb  

 

Výchozí stav: 

Současná kritéria pro hodnocení žádostí: 

- kvalita projektu, zpracování, úplnost, definování cíle, jasně popsané aktivity - 30 bodů 

- význam pro cílovou skupinu - 25 bodů 

- přínos pro město – 25 bodů 

- přiměřenost rozpočtu ve vztahu k realizaci projektu 20 bodů 

 

Povinné přílohy žádosti:  

1 - Kopie dokladu o registraci (stanovy) 

2 - Kopie dokladu o jmenování statutárního zástupce (jmenovací dekret) 

3 - Kopie smlouvy o zřízení běžného účtu 

4 - Podrobný popis aktivity, na níž je žádáno o dotaci včetně rozpočtu a uvedení počtu osob, kterých 

se uvedený projekt bude týkat 

5 – Tabulka nákladů za rok ….. za aktivitu, na kterou je žádáno o dotaci 

Poznámka: 

Povinné přílohy není nutné dokládat, pokud byla podána žádost v předchozích letech a nedošlo k 

žádným změnám (netýká se přílohy č. 4 a 5). 

 

Návrh: 

Navrhuji opět jasná základní a jednoduše doložitelná kritéria při hodnocení žádostí o dotaci a poté 

úpravu smlouvy, která je vždy sepisována s každým finančně podporovaným poskytovatelem 

sociálních služeb, kde by byla kritéria rozšířena (i v souladu s pověřením KHK). Jejich plnění by bylo 

možné vyhodnotit v rámci monitoringu realizace jednotlivých sociálních služeb. Monitoring by byl 

prováděn koordinátorem v rámci veřejnosprávních kontrol KÚ KHK (nyní již realizováno). 

Nová kritéria pro hodnocení žádostí v dotačním Programu na podporu spolků a ostatních 

neziskových organizací v oblasti sociálních služeb1 

1) Kritérium č. 1 – doloženo rozvojovým plánem/dokumentem, který bude obsahovat cíle 

organizace stanovené s ohledem na vnitřní i vnější prostředí organizace a jasně popsané 

aktivity. 

2) Kritérium č. 3 – doloženo garantovanou nabídkou služeb. 

                                                           
1 Dle Kritérií pro ověření stavu efektivity IMOSH Chytré služby / Chytré sítě, Bc. Jindra Koldinská a Josef Veselka, 
MBA. 



3) Kritérium č. 6 – doloženo analýzou úspěšnosti sociálního začleňování, která je souhrnem 

úspěšnosti sociálního začleňování u jednotlivých klientů. 

4) Kritérium č. 8 – doloženo údajem o časové dostupnosti služby, údaj o místní dostupnosti 

služby, údaj o reakční dostupnosti služby. 

5) Kritérium č. 10 – doloženo komentovanou organizační strukturou jednotlivých druhů služeb 

obsahující přepočtené úvazky na konkrétní pracovníky vč. popisu jejich pracovních pozic a 

rolí. 

6) Kritérium č. 12 – doloženo plánovanou nákladovostí poskytovaných služeb a faktickou 

nákladovostí poskytovaných služeb za dané období. 

 

Kritéria č. 2, 4, 5, 7, 9, 11 by byla zanesena do smlouvy s poskytovatelem, který čerpá finanční 

podporu od Města Náchod a jejich dodržování by bylo průběžně ověřováno v rámci monitoringu 

sociálních služeb (což se již fakticky děje, ovšem není konkretizováno ve smlouvě). 

 


