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Smlouva o partnerství 

uzavřená podle§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník'1] 

Diecézní charita ostravsko-opavská 
Sídlo/místo podnikání: Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava 
Zastoupená Mgr. et Mgr. Lukášem Curylem, ředitelem 
zapsaná u Ministerstva kultury, č. ev. 8/1-08-705/1997 
IČ: 66181127 
(dále jen „Příjemce") 

a 

Ostravská univerzita 
Sídlo/místo podnikání: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 
Zastoupená: prof. MUDr. Janem Latou, CSc., rektorem 
zřízena zákonem č. 314/1991 Sb., nezapisuje se do obchodního rejstříku 
IČ:61988987 
fakulta: Fakulta sociálních studií, českobratrská 16, 702 00 Ostrava 
bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. ú. 931761/0710 
(dále jen „Partneť') 

(Příjemce a Partner společně dále též jen jako „Smluvní strany" a jednotlivě jako „Smluvní 
strana'1 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o partnerství (dále jen „Smlouva"): 

Článek 1 - Předmět a účel Smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy je úprava postavení Příjemce a jeho Partnera, jejich úlohy
a odpovědnosti, jakož i úprava jejich vzájemných práv a povinností při naplňování účelu
této Smlouvy.

2. Účelem této Smlouvy je zajištění realizace projektu „Romští lídři - hybatelé změny"
v rámci programu Lidská práva spolufinancovaného z Finančních mechanismů
EHP/Norska 2014-2021 (dále jen „Projekt"). Poskytovatelem finančních prostředků na
realizaci Projektu a Zprostředkovatelem Programu je Ministerstvo financí ČR (dále jen
,,Poskytovatel" nebo „Zprostředkovatel").

3. Smluvní strany jsou povinny při realizaci Projektu postupovat v souladu s touto Smlouvou
a právními předpisy ČR.
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Článek 2 - Práva a povinnosti Smluvních stran 

1. Smluvní strany jsou povinny zdržet se jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo
ztížit dosažení účelu této Smlouvy.

2. Smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o skutečnostech rozhodných pro
plnění této Smlouvy, zejména o okolnostech, které mají nebo mohou mít negativní vliv na
řádnou a včasnou realizaci aktivit Projektu nebo které mohou způsobit dočasné přerušení
realizace Projektu.

3. Smluvní strany jsou povinny jednat při realizaci Projektu eticky, korektně, transparentně
a v souladu s dobrými mravy.

4. Smluvní strany se zavazují nést plnou odpovědnost za realizaci činností, které mají
vykonávat dle této Smlouvy tak, aby byl splněn účel smlouvy nejpozději do data ukončení
realizace Projektu.

5. Smluvní strany jsou povinny jednat způsobem, který neohrožuje realizaci Projektu
a zájmy druhé Smluvní strany.

6. Příjemce se zavazuje pravidelně v průběhu realizace komunikovat s Partnerem
a informovat ho o postupu Projektu. Za tímto účelem se ustavuje projektový tým složený
z níže uvedených zástupců za každou Smluvní stranu:

Za Partnera:

Doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.O., e-mail: alice.gojova@osu.cz, tel. 734 358 607
Mgr. Zuzana Stanková, Ph.O., e-mail: zuzana.stankova@osu.cz, 775 069 472

Za Příjemce:

Ing. Miroslav Hodeček, e-mail: miroslav.hodecek@dchoo.charita.cz, tel. 731 625 873
Ing. Mgr. Lucie Pawlasová, e-mail: lucie.pawlasova@dchoo.charita.cz, tel. 731 625 876

Řešitelský tým Projektu se bude scházet osobně či online minimálně 1 x měsíčně,
v případě potřeby častěji a to na základě domluvy mezi členy projektového týmu.

Informace a návrhy související s Projektem a realizací jeho aktivit, které nepodléhají
změnovému řízení v IS CEDR 1 a schválení Zprostředkovatelem (viz Příručka pro
příjemce grantů, kapitola 7), budou zástupci Partnera zasílat Příjemci písemně a to
minimálně 1 O kalendářních dnů před plánovanou realizací návrhu.

Partner Projektu bude pravidelně informovat Příjemce o postupu Projektu o realizaci
jednotlivých aktivit a zasílat podklady shrnující postup realizace Projektu dle jeho
harmonogramu a to do 1 O kalendářních dnů od ukončení monitorovacího období.
Požadované podklady stanoví Partnerovi Příjemce. Veškeré změny ze strany Partnera
musí proběhnout v souladu s Příručkou pro příjemce grantů.

7. Příjemce bude provádět tyto činnosti:

a) zajištění řádné a včasné realizace Projektu;

b) řízení Projektu;

1 Informační systém pro administraci projektů v rámci Finančních mechanismů EHP a Norska 2014-2021
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c) poskytovat Partnerovi všechny dokumenty, údaje a informace, které mohou být
nezbytné pro plnění Partnerových povinností;

d) poskytnout Partnerovi kopii právního aktu o přidělení finančních prostředků včetně
změnových právních aktů;

e) zpracování a předkládání zpráv o realizaci Projektu a žádostí o platby;
f) včasné proplácení způsobilých výdajů Partnera na bankovní účet uvedený v záhlaví

této Smlouvy.

8. Při plnění předmětu Smlouvy se Partner zavazuje:

a) dodržovat podmínky stanovené právními předpisy ČR, touto Smlouvou, Nařízením
o implementaci Finančních mechanismů EHP/Norska 2014-2021 a následujícími
dokumenty:

1. Příručka pro priJemce grantů financovaných z programů CZ - Zdraví,
CZ - Kultura, CZ - Řádná správa věcí veřejných, CZ - Lidská práva
a CZ - Spravedlnost (dále jen „Příručka");

2. Pokyn Národního kontaktního místa pro způsobilé výdaje v rámci
FM EHP/Norska 2014-2021 (dále jen „Pokyn pro ZV").

b) plnit řádně a včas aktivity a činnosti, ke kterým se zavázal dle čl. 4 této Smlouvy;

c) použít obdržené finanční prostředky pouze na výdaje, které souvisejí s realizací
Projektu a jsou uvedeny ve schváleném rozpočtu Projektu;

d) řádně účtovat o veškerých příjmech a výdajích, resp. výnosech a nákladech
v souvislosti s Projektem podle platných českých právních předpisů, a to tak, aby byly
veškeré uskutečněné příjmy a výdaje vedeny s jednoznačnou vazbou na Projekt;

e) zaznamenat veškeré výdaje na bankovních účtech nebo je doložit výdajovými
pokladními doklady a doložit je účetními doklady resp. originály jiných dokladů
ekvivalentní průkazní hodnoty, pokud je relevantní;

f) předat Poskytovateli prostřednictvím Příjemce ve lhůtě jím stanovené na jeho
vyžádání účetní záznamy a další doklady vztahující se k Projektu převedené
do digitální podoby, pokud je relevantní;

g) na žádost Příjemce písemně poskytnout jakékoliv doplňující informace související
s realizací Projektu v části, kterou realizuje (zejména má v této souvislosti povinnost
poskytnout veškeré informace o výsledcích kontrol a auditů, včetně kontrolních
protokolů z kontrol provedených v souvislosti s Projektem), a to ve lhůtě stanovené
Příjemcem;

h) spolupracovat s Příjemcem na přípravě změn Projektu;

i) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu, poskytnout
oprávněným osobám veškeré doklady vztahující se k realizaci Projektu, umožnit
průběžné ověřování souladu údajů o realizaci Projektu uváděných ve zprávách
o realizaci Projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout
součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům;

j) při realizaci projektu postupovat v souladu s vnitřním kontrolním systémem;

k) uchovávat veškeré dokumenty vztahující se k realizaci Projektu, a to nejméně
po dobu 1 O let od 1. 1. roku následujícího po roce, kdy byl Projekt ukončen ze strany
Zprostředkovatele v IS CEDR, minimálně však do 31. 12. 2034;
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I) nefinancovat žádnou z aktivit, kterou provádí dle této Smlouvy, z jiných finančních
nástrojů a veřejných prostředků. Pokud byl určitý výdaj uhrazen z dotace/finančních
prostředků pouze z části, týká se zákaz podle předchozí věty pouze této části výdaje;

m) zacházet po dobu realizace Projektu s majetkem spolufinancovaným
z dotace/finančních prostředků s péčí řádného hospodáře, zejména jej pojistit
a zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení a nezatěžovat takový majetek
žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva. Povinnost podle
předchozí věty se netýká spotřebního materiálu;

n) předkládat Příjemci v pravidelných čtyřměsíčních intervalech podklady pro
zpracování zpráv o realizaci projektu a žádostí o platbu nebo vždy, kdy o to Příjemce
požádá, a dále se podílet na vypracování zpráv o realizaci Projektu či žádosti
o platbu;

o) poskytnout nezbytnou součinnost při evaluaci Projektu.

9. Nepodstatné změny projektu je Partner povinen nahlásit Příjemci a to v takové lhůtě,
aby Příjemce mohl dodržet lhůtu pro oznámení Poskytovateli stanovenou v Příručce.

1 O. Podstatné změny projektu je každá Smluvní strana oprávněna uskutečnit jen se 
souhlasem druhé Smluvní strany. Informaci o podstatné změně jsou si Smluvní strany 
povinny mezi sebou poskytnout v takové lhůtě, aby Příjemce mohl dodržet lhůtu pro 
oznámení Poskytovateli stanovenou v Příručce. Příjemce je oprávněn podat 
Poskytovateli žádost o podstatnou změnu Projektu jen se souhlasem Partnera. 

11. Partner je povinen informovat Příjemce o výši příjmů generovaných z Projektu, které
Partner získal v průběhu realizace Projektu.

12. Smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o podezření na nesrovnalosti
zjištěné při realizaci Projektu.

Článek 3 - Činnosti a aktivity Příjemce 

1. Příjemce je zodpovědný za celkovou koordinaci, řízení a realizaci Projektu a je povinen
plnit aktivity a úkoly v souladu s touto Smlouvou. Jednotlivé aktivity projektu jsou
popsány v příloze č. 1.

2. Příjemce bude provádět tyto činnosti:

a) řízení Projektu;
b) koordinace činnosti Partnerů;
c) zpracování změn a doplnění Projektu;
d) průběžné informování Partnerů o jednotlivých projektových aktivitách;
e) průběžné vyhodnocování projektových činností;
f) vyhodnocení připomínek a hodnocení výstupů z Projektu;
g) provádět publicitu Projektu;
h) projednání veškerých změn a povinností s Partnerem;
i) zpracování zpráv o realizaci projektu a předkládání žádostí o platby;
j) schvalování a proplácení způsobilých výdajů Partnera.
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Článek 4 - Činnosti Partnera 

1. Partner je zodpovědný za plnění aktivit a úkolů v souladu s touto Smlouvou a bude
spolupracovat na realizaci klíčových aktivit č. 1-4 a souvisejících výstupů viz Příloha č. 1.

2. V rámci Projektu bude Partner zodpovědný za následující výstupy:

a) v rámci KA 1 Vytvoření platformy romských lídrů a jejich vzdělávání
- 4 workshopy mapující vzdělávací potřeby romských lídrů
- 1 výjezdní zasedání Romské platformy

b) v rámci KA 2 Činnost regionální platformy romských lídrů
- zahraniční výjezd

3. Dále se Partner bude podílet na těchto činnostech:

a) účast na závěrečném evaluačním setkání;
b) zapojení do fungování a činnosti regionální romské platformy;
c) publicita projektu;
d) vyúčtování vynaložených prostředků;
e) zpracování zpráv o své činnosti v dohodnutých termínech;
f) účast na schůzkách projektového týmu;
g) připomínkování a hodnocení výstupů projektu;
h) účast na konferenci "Komunitní práce - účinná metoda sociální integrace Romů".

Článek 5 - Rozpočet Partnera a platební podmínky 

1. Projekt dle článku 1 odst. 2 Smlouvy je spolufinancován z finančních mechanismů
EHP/Norska 2014-2021. Maximální výše grantu je 6 383 333 Kč.

2. Výdaje na činnosti, jimiž se Partner podílí na Projektu, jsou podrobně rozepsány
v rozpočtu Partnera, který je Přílohou č. 2 této Smlouvy. Celkový finanční podíl Příjemce
a Partnera na Projektu činí:

a) Příjemce: 2 264 563 Kč
b) Partner: 415 351 Kč

3. Nepřímé výdaje Partnera jsou stanoveny metodou Paušální sazby ve vys1
až 25 % celkových (čistých) přímých způsobilých výdajů dle Pokynu pro ZV. Maximální
výše nepřímých nákladů Partnera je 43 464 Kč.

4. Partner je povinen zajistit úhradu výdajů Projektu vztahujících se k činnostem, které
realizuje v rámci Projektu a které nejsou kryty výše uvedenými finančními prostředky
(zejména nezpůsobilé výdaje), aby byl dodržen účel Projektu.

5. Partner není oprávněn po Příjemci požadovat úhradu výdajů, které byly Poskytovatelem
shledány jako nezpůsobilé.
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6. Příjemce poskytne Partnerovi zálohovou platbu ve výši 173 600 Kč nejpozději
do 30 kalendářních dnů od připsání zálohy na účet Příjemce. Partner je povinen využívat
tuto zálohu k úhradě svých nákladů spojených s realizací Projektu včetně plateb
dodavatelům. Zbývající část dotace bude proplacena zpětně na základě předložených
monitorovacích zpráv včetně žádostí o platbu schválených poskytovatelem, a to ve výši
odpovídající žádostem o platbu Partnera.

7. Průběžné platby budou propláceny na základě prokázání využití finančních prostředků
a schválení v rámci zpráv o realizaci Projektu za příslušné období. Žádosti o platbu je
Partner povinen předložit vždy nejpozději do 1 O kalendářních dnů od ukončení
monitorovacího období. Průběžné zprávy se odevzdávají 3x ročně za každé 4 měsíce
realizace Projektu.

8. Průběžné platby budou Partnerovi propláceny ve lhůtě nejpozději 30 kalendářních dnů od
připsání průběžné platby na účet Příjemce.

9. V případě, že Partner nepředloží žádost o platbu ve lhůtě 1 O kalendářních dnů
od ukončení monitorovacího období, bude jeho žádost o platbu předložena až po
skončení dalšího monitorovacího období.

10. Závěrečná platba bude provedena po schválení závěrečné zprávy a bude Partnerovi
vyplacena nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání finančních prostředků na účet
Příjemce.

11. Veškeré platby budou učiněny v českých korunách bezhotovostně na účet Partnera
uvedený v záhlaví této Smlouvy.

Článek 6 - Odpovědnost za škodu 

1. Právní a finanční odpovědnost za správné a zákonné použití finančních prostředků
Partnerem vůči Poskytovateli nese Příjemce.

2. Partner odpovídá za škodu Příjemci i třetím osobám, která vznikne porušením jeho
povinností vyplývajících z této Smlouvy, jakož i z obecných ustanovení právních
předpisů.

Článek 7 - Trvání Smlouvy 

1. Smlouva se uzavira na dobu určitou s účinností ode dne podpisu Smlouvy oběma
Smluvními stranami do doby dosažení účelu dle článku 1 odst. 2 Smlouvy, nejméně však
do doby ukončení realizace Projektu a jeho závěrečného vyúčtování. Uplynutím doby
trvání Smlouvy není dotčena náhrada škody, povinnosti vyplývající z udržitelnosti a další
ustanovení Smlouvy, která podle svého obsahu a povahy mají trvat i po zániku
smluvního vztahu.

2. Smluvní strany jsou oprávněny od této Smlouvy odstoupit, nastanou-li okolnosti
předvídané ustanovením § 2002 Občanského zákoníku.

3. Za podstatné porušení Smlouvy Partnerem ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku se
považuje zejména:
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a) · nezapojení Partnera do realizace aktivit Projektu dle Článku 4;
b) nedodržení podmínek stanovených v Článku 2 bod 8.

4. Pokud Partner podstatným způsobem poruší některou z povinností vyplývající pro něj
z této Smlouvy nebo z platných právních předpisů, je Příjemce oprávněn po získání
souhlasu Poskytovatele písemně odstoupit od této Smlouvy a vyloučit tak Partnera
z další účasti na realizaci Projektu.

5. Odstoupení od Smlouvy nabývá právní účinnosti dnem doručení písemného oznámení
o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně.

6. Ukončení Smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody.

Článek 8 - Závěrečná ustanovení 

1. Jakékoliv změny této Smlouvy lze provádět pouze na základě dohody Sml4vních stran
formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran.

2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy
v Registru smluv (informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo
vnitra).

3. Uveřejnění této Smlouvy v Registru smluv provede Partner.

4. Vztahy Smluvních stran blíže neupravené se řídí Občanským zákoníkem, a dalšími
obecně závaznými právními předpisy české republiky.

5. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vyplývající z této Smlouvy nebo spory
o existenci této Smlouvy (včetně otázky vzniku a platnosti této Smlouvy) budou řešeny
především smírně dohodou Smluvních stran. S konečnou platností budou takové spory
řešeny před věcně a místně příslušným soudem české republiky.

6. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží
po 1 vyhotovení.

7. Metodické pokyny dle čl. 2 odst. 8 písm. a) této Smlouvy (dále jen „Pokyny") jsou pro
Partnera závazná ve verzi platné v den učinění příslušného úkonu souvisejícího
s realizací Projektu, nebo v den porušení příslušného ustanovení plynoucího z právních
předpisů nebo Pokynů. O vydání nové revize Pokynů vyrozumí Příjemce bez zbytečného
odkladu Partnera.

8. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána na základě jejich pravé
a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

9. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Aktivity projektu ;,Romští lídři - hybatelé změny"
Příloha č. 2: Rozpočet Partnera projektu
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V Ostravě, dne ./..'(:i·.!.<?.i-. .1. 

Za Příjemce 

Diecé ská 

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo 

ředitel 

li DIECÉZNÍ CHARITA

OSTRAVSKO-OPAVSKA

Kr.1lochvilova 3, iil1 ll0 o�tril\' sl 

IČ: 66181127 
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6. Aktivity projektu

6.1. Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy 

Číslo aktivity 1 Název Vytvoření platformy romských lídrů a jejich vzdělávání 
aktivity 

Datum zahájení 

Popis aktivity 

Číslo aktivity 

01.09.2021 Datum ukončení 31.08.2023 

Cílem aktivity je mapování vzdělávacích a edukačních potřeb stávajících romských lídrů a členů partnerských komunit, vytvoření 
vzdělávacího plánu a realizace workshopů, jež budou posilovat jejich dovednosti a schopnosti identifikované analýzou potřeb a 
vytvoření romské regionální platformy. 

Aktivita bude rozdělena do několika na sebe navazujících dílčích kroků: 

1. Mapování potřeb romských lídrů (1.-6. měsíc projektu) - mapování bude provedeno v každé ze 4 partnerských komunit formou
participativních workshopů zaměřených na vzdělávací a edukační potřeby.

2. Vytvoření vzdělávacího plánu (6.-7. měsíc projektu) - bude vytvořen vzdělávací plán jehož součástí bude analýza potřeb, název
jednotlivých workshopů, anotace workshopů, navržení lektorů.

3. Výjezdní zasedání zástupců partnerských organizací, romských lídrů a lektorů vzdělávání (7.-8. měsíc projektu) - cílem výjezdního
zasedání bude diskutovat romským lídrům partnerských komunit navržený vzdělávací plán + workshopy. Hlavním cílem pak bude
založení romské regionální platformy. Na výjezdu vznikne návrh činnosti platformy, cíle platformy a její vize. Proběhne volba mluvčích
platformy a bude se diskutovat o formální či neformální struktuře platformy.

4. Realizace vzdělávacích aktivit - bude realizováno 6 vzdělávacích workshopů dle vytvořeného vzdělávacího plánu. Kapacita
workshopu bude od 12 do 20 účastníků dle aktuálních potřeb romských lídrů z komunit. Účastníci vzdělávání budou členové
partnerských komunit, romští lídři těchto komunit a zaměstnanci obou Magistrátů i městských obvodů (romští asistenti, romští poradci,
romští terénní pracovníci) atd.

5. Závěrečné evaluační setkání - v posledních 3 měsících projektu bude organizováno závěrečné zasedání romské platformy, jež
bude mít za cíl reflektovat průběh vzdělávání a evaluovat činnosti projektu. Dalším cílem setkání bude tvorba následných kroků/plánů
činnosti romské platformy jako posílení participace Romů na tvorbě místních politik.

V projektu vzniknou u partnerů 4 pracovní pozice koordinátorů romské platformy, kteří budou úzce spolupracovat s managementem 
projektu a ostatními aktéry na místní i krajské úrovni, budou podporovat členy romské platformy v jejich činnosti a účasti na 
vzdělávání. 

2 Název 
aktivity 

Činnost regionální platformy romských lídrů 

1 
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Datum zahájení 

Popis aktivity 

01.05.2022 Datum ukončení 31.08.2023

Aktivita je zaměřena na fungování a činnosti regionální romské platformy složené z romských a proromských NNO a romských 
představitelů, která bude usilovat o nastavení účinné regionální a místní spolupráce mezi aktéry Moravskoslezského a Olomouckého 
kraje. Cílem aktivity je realizovat mezinárodní a národní diskuzi prostřednictvím workshopů a diskuzních skupin s cílem posílit diskuzi 
o možnostech zlepšení postavení Romských lídrů na místní úrovni. V rámci tohoto cíle budou realizovány diskuzní workshopy pro
partnery projektu a romské lídry.

Dále bude uskutečněn zahraniční výjezd zapojených romských lídrů a partnerských organizací, a to s cílem poznat komunity, které již 
mají s komunitní prací dlouholeté zkušenosti a tyto zkušenosti předávají v mezinárodním měřítku. 

Platforma bude rovněž půdou pro širší diskuse o základních romských tématech, na které bude zvát všechny důležité aktéry. 
Platforma bude formulovat postoje k těmto tématům i ke konkrétním místním opatřením a politikám, které budou mít dopad na život 
Romů. Očekáváme, že se v průběhu realizace projektu platforma etabluje jako seriózní a respektovaný partner důležitých úřadů a 
ostatních aktérů v regionu, jehož prostřednictvím budou aktivní Romové participovat na formulování místních politik. 

Číslo aktivity 3 Název 
aktivity 

Zlepšení vnímání Romů ve společnosti 

Datum zahájení 01.09.2021 Datum ukončení 31.08.2023

Popis aktivity Tato aktivita zahrnuje osvětovou a vzdělávací činnost směrem k veřejnosti. Budou uspořádány osvětové akce zaměřené na zástupce 
většinové společnosti, především zaměstnance institucí a úřadů, kteří při své práci přicházejí s Romy do styku, a to o problematice 
sociálního vyloučení Romů, o jeho příčinách i o metodě komunitní práce v romských komunitách, při zapojení romských lídrů. 

V rámci aktivity budou realizovány tyto činnosti: 

- realizace osvětových seminářů pro pracovníky úřadů;

- výroba propagačních materiálů (videa, foto, loga, banery, plakáty, samolepky ... );
- internetová kampaň.

Šířením pozitivních vzorů úspěšných Romů mezi zástupce majoritní společnosti si slibujeme zlepšení obrazu Romů a tím přispění k 
podpoře začleňování a posilování jejich postavení v našem regionu a v české společnosti. 
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Číslo aktivity 

Datum zahájení 
Popis aktivity 

Výstupy aktivit 
Číslo 1 
aktivity 
Popis 

4 Název 
aktivity 

01.09.2021 

Podpora komunitních činností romských lídrů ve vlastních komunitách 

Datum ukončení 31.08.2023 

Do projektu budou zapojeni Romové čtyř lokalit: Třinec, Přerov, Ostrava-Kunčičky a Ostrava-Přívoz. Projektem budou podpořeni 
romští lídři, kteří se ve svých komunitách zabývají organizováním akcí pro svou komunitu, zastupováním komunity při vyjednávání s 
různými místními aktéry a vytvářením prostorů pro sdílení komunit. Romští lídři tak uplatní znalosti a dovednosti získané v průběhu 
vzdělávání (aktivita č.1). 

Ve všech lokalitách se uskuteční pravidelné schůzky tzv. Jádrových skupin aktivních Romů z jednotlivých komunit, na kterých si budou 
moci formulovat cíle a plány, připravovat komunitní aktivity, pracovat na zlepšení vztahů a kultivovat komunikaci. Na schůzky mohou 
být pozváni odborníci na podporu aktivních skupin - supervizoři, terapeuti, lektoři komunikačních technik apod. Plánujeme uskutečnění 
výjezdních akcí jednotlivých jádrových skupin se stejným programem. 

Jádrové skupiny aktivních Romů uskuteční ve svých lokalitách množství komunitních akcí dvou typů: 

- Organizování akcí zábavného, sportovního nebo kulturního charakteru pro děti nebo celé rodiny, které povzbudí život uvnitř komunit,
přispějí k zlepšení vztahů a vytvoří prostor přirozené komunikace.

- Organizování akcí na zlepšení prostředí (akce typu úklid, oprav mobiliáře, malování společných prostor v domech, vybudování
prostor pro setkávání apod.).

Jádrové skupiny budou rovněž vyjednávat s místními úřady a aktéry o tématech, které souvisí s životem komunity (např. údržba 
zeleně a komunikací, investice do lokality, úroveň bydlení apod.). 

V Přerově místní Romové získají pronájmem místo pro setkávání - Komunitní centrum, které bude sloužit jako zázemí organizátorů 
komunitního života i místo konání mnoha akcí. 

Ve všech komunitách budou uskutečněny akce na podporu soužití místní romské komunity s majoritními obyvateli v sousedství (např. 
sousedské snídaně). 

Číslo 
výstupu 

1 Výstup Workshopy mapující vzdělávací potřeby romských lídrů 

Na začátku projektu (1.-6. měsíc) bude provedeno mapování potřeb romských lídrů v každé ze 4 partnerských komunit 
(Třinec, Přerov, Ostrava-Kunčičky a Ostrava-Přívoz) formou participativních workshopů zaměřených na vzdělávací a 
edukační potřeby. 
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Související výstup 
programu 

Indikátor 

Podpora účasti Romů na rozhodovacích procesech 

Jednotka Počáteční 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Předpokl. 
termín 
naplnění 

Způsob stanovení hodnot Způsob ověření 

Počet mapujících workshopů workshop 0,00 4,00 02/2022 viz Poznámka č. 1 Prezenční listiny, fotodokumentace. 

Poznámka č. 1 

Číslo 
aktivity 

Popis 

1 

Související výstup 
programu 

Indikátor 

Číslo 
výstupu 

Počáteční hodnota je stanovena na O s ohledem na neuskutečnění workshopů. Cílová hodnota představuje součet : 
workshopů, které budou v projektu uskutečněny. 

2 Výstup Výjezdní zasedání Romské platformy 

Výjezdní setkání zástupců partnerských organizací, romských lídrů a lektorů vzdělávání se uskuteční v 7.-8. měsíci 
realizace projektu. Cílem výjezdního zasedání bude diskutovat romským lídrům partnerských komunit navržený 
vzdělávací plán+ workshopy. Hlavním cílem pak bude založení Romské regionální platformy. Na výjezdu vznikne návrh 
činnosti platformy, cíle platformy a její vize. Proběhne volba mluvčích platformy a bude se diskutovat o formální nebo 
neformální struktuře platformy. 

Podpora účasti Romů na rozhodovacích procesech 

Jednotka Počáteční Cílová 
hodnota hodnota 

Předpokl. 
termín 
naplnění 

Způsob stanovení hodnot Způsob ověření 

Počet uskutečněných zasedání 0,00 1,00 04/2022 viz Poznámka č. 1 Zápis z výjezdního zasedání, 
výjezdních zasedání 

I Poznámka č. 1 

Číslo 
aktivity 

Popis 

1 Číslo 
výstupu 

fotodokumentace. 

Počáteční hodnota je stanovena na O. Cílová hodnota představuje počet výjezdních zasedání, které budou uskutečněny. 

3 Výstup Vzdělávací workshopy 

Realizace vzdělávacích aktivit proběhne dle vzdělávacího plánu vytvořeného v rámci výstupu č. 1. Bude realizováno 

4 



lceland 
aJjb _______________________________________ ____,oJJ-

Liechtenstein Norway 
Norway grants grants 

Související výstup 
programu 

Indikátor 

celkem 6 vzdělávacích workshopů. Kapacita workshopu bude od 12 do 20 účastníků dle aktuálních potřeb romských lídrů 
z komunit. Účastníci vzdělávání budou členové partnerských komunit, romští lídři těchto komunit a zaměstnanci obou 
partnerských Magistrátů i městských obvodů (romští asistenti, romští poradci, romští terénní pracovníci) atd. 

Podpora účasti Romů na rozhodovacích procesech 

Jednotka Počáteční Cílová 
hodnota hodnota 

Předpekl. 
termín 
naplnění 

Způsob stanovení hodnot Způsob ověření 

Počet 
workshopů 

vzdělávacích workshop 0,00 6,00 06/2023 viz Poznámka č. 1 Prezenční listiny, fotodokumentace. 

Poznámka č. 1 

Číslo 
aktivity 

Popis 

2 

Související výstup 
programu 

Indikátor 

Číslo 
výstupu 

Počátečná hodnota je stanovena na O. Cílová hodnota představuje součet workshopů, které budou v rámci projektu 
uskutečněny. 

1 Výstup Diskuzní workshopy v rámci platformy 

V rámci tohoto výstupu budou realizovány diskuzní workshopy pro členy Romské platformy. 

Podpora účasti Romů na rozhodovacích procesech 

Jednotka Počáteční Cílová 
hodnota hodnota 

Předpekl. 
termín 
naplnění 

Způsob stanovení hodnot Způsob ověření 

Počet diskuzních workshopů workshop 
platformy 

0,00 12,00 08/2023 viz Poznámka č. 1 Prezenční listiny, fotodokumentace. 

Poznámka č. 1 

Číslo 2 Číslo 

Počáteční hodnota je stanovena na O. Cílová hodnota představuje součet diskuzních workshopů, které budou 
uskutečněny v rámci projektu. 

2 Výstup Zahraniční výjezd 
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aktivity 

Popis 

Související výstup 
programu 

Indikátor 

výstupu 

Pro lídry zapojené v Romské platformě bude uspořádán zahraniční výjezd za účelem výměny zkušeností a sdílení dobré 
praxe. Výjezd se uskuteční po dohodě se zahraničním partnerem v Utrechtu (Holandsko), kde realizují komunitní práci 
desítky let a působí zde mezinárodně uznávaná expertka Leida Schuringa. Plánovaný výjezd bude čtyřdenní (3 noci) a 
zúčastní se jej do 20 účastníků. 

Podpora účasti Romů na rozhodovacích procesech 

Jednotka Počáteční Cílová 
hodnota hodnota 

Předpokl. 
termín 
naplnění 

Způsob stanovení hodnot Způsob ověření 

Počet zahraničních výjezdů výjezd 0,00 1,00 08/2023 viz Poznámka č. 1 viz Poznámka č. 2 

, Poznámka č. 1 

Číslo 
aktivity 

Popis 

3 

Související výstup 
programu 

Indikátor 

Číslo 
výstupu 

Počáteční hodnota je stanovena na O. Cílová hodnota představuje počet uskutečněných zahraničních výjezdů. 

Výstupy z jednání v rámci výjezdu, program/zápis ze zahraniční cesty, prezenční listiny, fotodokumentace. 

1 Výstup Osvětové semináře 

V rámci tohoto výstupu proběhnou osvětové akce zaměřené na zástupce většinové společnosti, především zaměstnance 
institucí a úřadů, kteří při své práci přicházejí s Romy do styku, a to o problematice sociálního vyloučení Romů, o jeho 
příčinách i o metodě komunitní práce v romských komunitách, při zapojení romských lídrů. S tím bude souviset i příprava 
propagačních materiálů s cílem zlepšení mediálního obrazu Romů a komunitní práce (profesionální videa, fotografie, 
internetová kampaň, letáky aj.). 

Podpora účasti Romů na rozhodovacích procesech 

Jednotka Počáteční Cílová 
hodnota hodnota 

Předpokl. 
termín 
naplnění 

Způsob stanovení hodnot Způsob ověření 

Počet osvětových seminářů seminář 0,00 4,00 08/2023 viz Poznámka č. 1 Prezenční listiny, video, fotografie, 
letáky. 
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Poznámka č. 1 

Číslo 
aktivity 

Popis 

3 

Související výstup 
programu 

Indikátor 

soubor fotografií 

Poznámka č. 1 

Číslo 
aktivity 

Popis 

3 

Číslo 
výstupu 

Číslo 
výstupu 

Počáteční hodnota je stanovena na O. Cílová hodnota představuje součet osvětových seminářů. 

2 Výstup Putovní výstava fotografií 

V rámci projektu budeme spolupracovat s profesionálním fotografem, který bude dokumentovat aktivity projektu. Vznikne 
tak unikátní soubor fotografií z prostředí aktivních Romů, jejich nasazení pro vlastní komunitu, který přispěje k 
pozitivnímu vnímání romské menšiny a k propagaci komunitní práce jako efektivní metody sociálního začleňování. 
Předpokládáme vznik alespoň 50 fotografií v elektronické podobě (které budou využity na webových stránkách projektu a 
v médiích), z nichž 20 bude vytištěno a vystaveno v závěrečné fázi projektu v rámci konference na téma "Komunitní 
práce - účinná metoda sociální integrace Romů". Tento soubor bude tvořit putovní výstavu, která bude k dispozici 
zájemcům o její prezentaci. 

Jednotka Počáteční Cílová 
hodnota hodnota 

soubor 0,00 1,00 
fotografií 

Předpokl. 
termín 
naplnění 

08/2023 

Způsob stanovení hodnot Způsob ověření 

viz Poznámka č. 1 Putovní výstava - soubor fotografií. 

Počáteční hodnota je nastavena na O, protože žádný soubor fotografií neexistuje; cílová hodnota je 1, protože výstup 
představuje jeden ucelený soubor, který bude prezentován v závěrečné fázi projektu. 

3 Výstup Soubor propagačních videí 

V rámci aktivity vznikne soubor alespoň 4 krátkých videí - medailónků vybraných romských lídrů. Videa budou 
zpracována profesionální společností a budou využita k propagaci komunitní práce v romských komunitách a k posílení 
pozitivního vnímání Romů ve společnosti. 

Vzniklá videa budou umístěna na webové stránky projektu, budou nabízena regionálním televizím i internetovým 
platformám, budou rovněž k dispozici zájemcům, kteří jsou aktivní v proromských aktivitách, k jejich použití v souladu se 
záměrem našeho projektu. 
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Související výstup 
programu 
Indikátor 

propagační videa 

' Poznámka č. 1 

Číslo 
aktivity 
Popis 

3 

Související výstup 
programu 

Indikátor 

propagační materiály 

Poznámka č. 1 

Číslo 
aktivity 

4 

Číslo 
výstupu 

Číslo 
výstupu 

Jednotka 

počet 

Počáteční 
hodnota 

0,00 

Cílová 
hodnota 

Předpekl. 
termín 
naplnění 

4,00 08/2023 

Způsob stanovení hodnot Způsob ověření 

viz Poznámka č. 1 existující propagační videa 

Počáteční hodnota je stanovena na O, protože na počátku realizace projektu neexistují žádná propagační videa, cílová 
hodnota je stanovena jako počet propagačních videí. 

4 Výstup Soubor propagačních materiálů 

V rámci aktivity vznikne soubor alespoň 5 druhů propagačních materiálů, které podpoří pozitivní vnímání Romů ve 
společnosti. Zároveň budou propagovat novou romskou platformu i komunitní práci v romských komunitách. 

Propagační materiály budou zpracovány profesionálním grafikem a v elektronické podobě budou umístěny na webové 
stránky projektu a budou k dispozici jako reklamní bannery zájemcům. V materiální podobě plakátů, samolepek, bloků, 
psacích potřeb apod., budou k dispozici účastníkům všech akcí a ostatním zájemcům k využití v souladu se záměrem 
našeho projektu. 

Jednotka 

počet 

Počáteční Cílová 
hodnota hodnota 

Předpekl. 
termín 
naplnění 

0,00 5,00 08/2023 

Způsob stanovení hodnot Způsob ověření 

viz Poznámka č. 1 vyrobené propagační materiály. 

Počáteční hodnota je stanovena na O. Cílová hodnota 5 je stanovena jako součet realizovaných publicitních prvků. 

1 Výstup Akce na podporu života komunit 
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Popis 

Související výstup 
programu 

Indikátor 

Romští lídři, tvořící místní jádrové skupiny zorganizují pro své sousedy komunitní akce volnočasového charakteru nebo 
pracovního charakteru na zlepšení prostředí v lokalitách. 

Jednotka Počáteční 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Předpokl. 
termín 
naplnění 

Způsob stanovení hodnot Způsob ověření 

akce na podporu života počet akcí 
komunit 

0,00 10,00 08/2023 viz Poznámka č. 1 prezencni listiny, 
fotodokumentace 

plakáty, 

Poznámka č. 1 

Číslo 
aktivity 

Popis 

4 

Související výstup 
programu 

Indikátor 

Číslo 
výstupu 

Jednání s místními aktéry 

Poznámka č. 1 

Číslo 4 Číslo 

Počáteční hodnota je stanovena na O, cílová hodnota je součtem počtu akcí ve všech 4 zapojených komunitách. 

2 Výstup Vyjednávání s místními aktéry 

Lídři místních komunit budou vyjednávat s místními úřady a ostatními důležitými aktéry (např. majiteli bytů) o důležitých 
tématech, které se týkají zlepšení života místních komunit ve svých lokalitách. Půjde zejména o vyjednávání o úrovni 
bydlení, údržbě a úklidu lokalit, sekání trávy a prořezu stromů, bezpečnosti v lokalitách, dopravě, infrastruktuře a 
investicích v lokalitách, možnostech trávení volného času aj. Důležitým cílem bude navázání užších vztahů k místním 
základním školám a nabídka spolupráce, popřípadě i k dalším subjektům. 

Podpora účasti Romů na rozhodovacích procesech 

Jednotka 

počet 

Počáteční 
hodnota 

0,00 

Cílová 
hodnota 

Předpokl. 
termín 
naplnění 

12,00 08/2023 

Způsob stanovení hodnot 

viz Poznámka č. 1 

Způsob ověření 

Zápisy z jednání. 

Počáteční hodnota stanovena na O, přestože některé komunity již s aktéry vyjednávaly. Cílová hodnota je 12 jednání, 
předpokládáme cca 3 jednání v každé komunitě. 

3 Výstup Schůzky jádrových skupin 
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aktivity 
Popis 

Související výstup 
programu 
Indikátor 

výstupu 

Schůzky jádrových skupin 

Schůzky místních skupin aktivních Romů - lídrů komunit - jsou základem komunitní práce v lokalitách. Plánujeme 
pravidelná setkávání těchto jádrových skupin. Schůzky slouží především k plánování komunitních aktivit, ale také k 
posilování vztahů mezi členy, diskutování místních problémů apod. Na schůzky mohou být pozváni odborníci na podporu 
aktivních skupin - supervizoři, terapeuti, lektoři komunikačních technik apod. 

Plánujeme uskutečnění víkendových výjezdních jednání jednotlivých jádrových skupin se stejným, avšak intenzivnějším 
programem. 

Podpora účasti Romů na rozhodovacích procesech 

Jednotka 

počet 

Počáteční Cílová 
hodnota hodnota 

Předpokl. 
termín 
naplnění 

0,00 80,00 08/2023 

Způsob stanovení hodnot 

viz Poznámka č. 1 

Způsob ověření 

Komunitní deníky, zápisy z jednání, 
prezenční listiny. 

Víkendová výjezdní jednání počet 
jádrových skupin 

0,00 12,00 08/2023 viz Poznámka č. 2 Komunitní deníky, zápisy z jednání, 
prezenční listiny. 

Poznámka č. 1 

Poznámka č. 2 

Číslo 
aktivity 
Popis 

4 

Související výstup 

Číslo 
výstupu 

Počáteční hodnota stanovena na O, protože míra setkávání v komunitách je různá a většinou nepravidelná. Cílová 
hodnota znamená, že schůzky budou mít měsíční interval. Do indikátoru nejsou započítány schůzky, vyplývající z jiných 
aktivit projektu (vzdělávací semináře nebo setkání členů platformy. 

Počáteční hodnota O, cílová hodnota je součtem všech výjezdů místních jádrových skupin. 

4 Výstup Akce na podporu soužití s majoritou 

Místní komunity zorganizují akce na podporu soužití s majoritní společností, především s obyvateli, žijícími v sousedství 
místních romských komunit. Půjde o akce typu sousedských snídaní, společné kulturní, sportovní nebo náboženské akce 
apod., na které budou sousedé pozváni. 

Podpora účasti Romů na rozhodovacích procesech 
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programu 
Indikátor 

Akce na podporu soužití 

Poznámka č. 1 

Číslo 
aktivity 
Popis 

4 

Související výstup 
programu 
Indikátor 

Číslo 
výstupu 

Vytvoření pracovní pozice 

Jednotka 

počet akcí 

Počáteční Cílová 
hodnota hodnota 

Předpekl. 
termín 
naplnění 

0,00 4,00 08/2023 

Způsob stanovení hodnot Způsob ověření 

viz Poznámka č. 1 plakátky, fotodokumentace 

Počáteční hodnota O, cílová hodnota 4; plánujeme takovou aktivitu v každé lokalitě. 

5 Výstup Získání místa setkávání 

V Přerově místní Romové získají pronájmem místo pro setkávání - Komunitní centrum, které bude sloužit jako zázemí 
organizátorů 

komunitního života i místo konání mnoha akcí, vč. schůzek se zástupci města a diskusních workshopů romské platformy. 
Komunitní centrum bude vybaveno tak, aby mohlo sloužit svému účelu, který bude z velké části definován potřebami 
obyvatel lokalit. 

Podpora účasti Romů na rozhodovacích procesech 

Jednotka 

úvazek 

Počáteční Cílová 
hodnota hodnota 

Předpokl. 
termín 
naplnění 

0,50 09/2021 

Způsob stanovení hodnot 

viz Poznámka č. 1 

Způsob ověření 

Pracovní smlouva 

Získání komunitních prostor počet 

0,00 

0,00 1,00 09/2021 Počáteční hodnota je O, Nájemní smlouva 
cílová hodnota 1 - bude 
získán komunitní prostor. 

Poznámka č. 1 Počáteční hodnota O, cílová hodnota představuje vytvořené pracovní místo s daným úvazkem. 

6.2. Publicita projektu a její výstupy 
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Číslo aktivity 

Datum zahájení 
Popis aktivity 

5 Název 
aktivity 

01.09.2021 

Publicita projektu 

Datum ukončení 31.08.2023

Publicita projektu bude zahrnovat: vytvoření webových stránek projektu; tisková zpráva k zahájení a ukončení projektu; zveřejnění 
příspěvků o realizaci aktivit projektu a jejich výstupů na webu a sociálních sítích - Facebook, lnstagram, Twitter; publikace článků v 
průběhu projektu, konference "Komunitní práce - účinná metoda sociální integrace Romů". 

Plánujeme vytvořit samostatné webové stránky projektu, které budou funkční i po ukončení projektu a budou sloužit nejprve k 
informování o aktivitách projektu, později především k prezentaci činnosti romské platformy. Odkaz na tyto stránky umístíme na 
stránkách partnerů a nabídneme jej i dalším proromsky orientovaným organizacím a platforormám. 

Konferenci "Komunitní práce - účinná metoda sociální integrace Romů", uspořádáme v závěrečné fázi projektu ve vlastních prostorách 
realizátora - v Komunitním centru Vesničky soužití. Předpokládáme účast 70 osob. Na konferenci vystoupí zástupci partnerů 
realizátora projektu, zástupci vzniklé platformy - aktivní romští lídři a další pozvaní řečníci - experti, zástupci municipálních úřadů a 
relevantních institucí. Catering zajistí sociální firma. 

Výstupy publicity projektu 

Číslo 5 Číslo 
aktivity výstupu 
Popis 

Související výstup 
programu 

1 Výstup Povinné prvky publicity 

1. webové stránky projektu

2. tiskové zprávy: slavnostní zahájení a slavnostní ukončení projektu, založení romské platformy

3. průběžné příspěvky na webu a sociálních sítích o průběhu realizace projektu

4. články v tiskovinách o průběhu realizace projektu, o založení a činnosti romské platformy

5. závěrečná konference
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Indikátor 

Počet prvků publicity 

Poznámka č. 1 

Poznámka č. 2 

Jednotka 

počet 

Počáteční 
hodnota 

0,00 

Cílová 
hodnota 

Předpokl. 
termín 
naplnění 

5,00 08/2023

Způsob stanovení hodnot 

viz Poznámka č. 1 

počáteční hodnota je nulová; projekt nemá na začátku žádnou publicitu. 

Způsob ověření 

viz Poznámka č. 2 

Na konci realizace budou plánované prvky publicity realizovány v plánovaném počtu 5. 

Webové stránky; tiskové zprávy zveřejněné na webových stránkách; články v tiskovinách;příspěvky na sociálních sítích 
žadatele a partnerů, fotografie z konference. 

6.3. Management projektu 

Číslo aktivity 6 Název aktivity 

Datum ukončení 

Management projektu 

31.08.2023 Datum zahájení 

Popis aktivity 

01.09.2021 

Management projektu bude zajištěn manažerským týmem složeným z pracovních pozic žadatele: 

- projektový manažer (0,3 úvazku), který bude zajišťovat koordinaci projektových aktivit a organizační stránky projektu včetně
interní i externí komunikace. Bude také zodpovídat za dosažení plánovaného cíle projektu, naplnění výstupů a indikátorů. Dále
bude na základě podkladů od projektových partnerů kompletovat věcnou část monitorovacích zpráv a připravovat podklady
požadované Zprostředkovatelem grantu. Bude zodpovídat za administraci projektu, kompletnost dokumentace a podkladů pro
vykazování všech výstupů a naplňování indikátorů.

- finanční manažer (0,3 úvazku) - bude koordinovat čerpání rozpočtu projektu, kompletovat finanční část monitorovací zprávy
včetně žádostí o platbu

- asistent managementu - bude chystat podklady pro finančního a projektového manažera a poskytovat administrativní podporu
manažerskému týmu (tato pozice nebude hrazena z projektu).

Manažerský tým doplní pracovníci zapojených partnerů: 

- 2 finanční manažeři (1 x 0,2 úvazku, 1 x O, 1 úvazku), zodpovědní za čerpání a správné dokladování nákladů projektu za svoji
organizaci.
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Počet osob, které zajišťují management a jsou hrazeni 5 z toho o 

z rozpočtu projektu externistů 

Počet osob, které zajišťují management a nejsou hrazeni 1 z toho o 

z rozpočtu projektu externistů 

7. Věcný a časový harmonogram projektu

Číslo a název 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

aktivity/ období Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 

1 - Vytvoření 
platformy romských 

X X X X X X X X X 
lídrů a jejich 
vzdělávání 

2- Činnost
regionální platformy X X X X X X 

romských lídrů

3 - Zlepšení 
vnímání Romů ve X X X X X X X X X 

společnosti 

4- Podpora
komunitních
činností romských X X X X X X X X X 

lídrů ve vlastních
komunitách

5 - Publicita 
X X X X X X X X X 

projektu 

6 - Management X X X X X X X X X 
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Příloha č. 2 Rozpočet Partnera projektu 

Kapitola Položka 

Služby ubytování na výjezdní akci 

odborní zaměstnanci 

Partnera 

Jednotka 

osobo/noc 

osobo/hodina 

PŘEDPOKLÁDANÉ CELKOVÉ VÝDAJE PARTNERA 

Počet I Jednotková
jednotek cena (Kč) 

120 

369 

1 600 

460 

Celkem 
(Kč) Dodatečné informace 

ubytování v rámci výjezdního zasedání lídrů 
komunit pro 40 osob, na 3 noci, 

192 000 I s polopenzí 

415 351 

�; 




