Společný regionální operační program

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce
Číslo zprávy

1.

1

Období

1. 11. 2007 – 31. 10. 2008

Údaje o akci:
Priorita č. 3 Rozvoj lidských zdrojů

Opatření

3.2. Podpora sociální integrace
v regionech

Podopatření
NUTS II SEVEROVÝCHOD

Kraj Pardubický

Konečný uživatel Domov pod hradem Žampach, Žampach 1, 564 01 Žamberk
Číslo smlouvy CZ.04.1.05/3.2.10.1./1832
Název akce ÚSP Žampach – ZAHRADA ŽAMPACH – Veřejné aktivity

Převzal

Podpis

Datum

1. Popis naplňování účelu akce1
Celý projekt „ZAHRADA ŽAMPACH – Veřejné aktivity“ probíhal ve 3 etapách, a to od 1. 11. 2005 – do
31. 10. 2007. Od 1. 11. 2007 pokračuje udržitelnost projektu dle odst. 2 článku II smlouvy o financování
ze SROP
Skutečným záměrem celého projektu bylo vybudování významného centra společenského,
sportovního, kulturního a výchovně-vzdělávacího dění se širokou nabídkou opakujících se i
jednorázových aktivit, které přispějí významnou měrou k sociální integraci a zintenzivnění kontaktu
klientů s obyvateli obce, návštěvníky areálu a dalšími partnery akcí.
Jako první, v tomto období udržitelnosti projektu, se 5. 12. 2007 uskutečnil v zahradním altánu
zámeckého parku Živý betlém v podání našich klientů (35). Večer se pak uskutečnil 1. vánoční koncert,
na kterém vystoupili členové Lanškrounského pěveckého sboru. Dne 7. 12. 2007 to bylo vystoupení
pěveckého souboru „Corale“ z žambereckého gymnázia. K předvánoční atmosféře přispěli i obyvatelé
domova s nastudováním ruské pohádky „Mrazík“(17). Těchto předvánočních akcí se zúčastnilo celkem
856 návštěvníků, z toho 106 účinkujících, 96 uživatelů služeb DPH Žampach a 6 zdravotně
postižených mimo DPH.
Jarní turistická sezona byla zahájena dne 10. 5. 2008, kdy proběhla klíčová akce „Pochod přes 3
hrady“. Tu pořádá DPH ve spolupráci s hlavním organizátorem KČT Sopotnice. K rozšíření došlo v r.
2007, kdy vzniklo na Žampachu druhé startovní místo. Akce se letos zúčastnil rekordní počet účastníků
pěších i cyklotras, celkem 4476, z toho 1066 turistů se zaregistrovalo přímo na trasách se startem i
cílem na Žampachu, z toho 42 uživatelů služeb Domova pod hradem.
Dne 31. 5. 2008 to pak byla již tradiční „Zámecká slavnost a den otevřených dveří“, které se zúčastnilo
celkem 913 osob, z toho 37 účinkujících, 57 našich klientů a 62 zdravotně postižených návštěvníků
akce z jiných domovů a z řad veřejnosti.
Dne 12. 7. 2008 proběhl Letní hudební festival pod hradem Žampach. Tentokrát byl tématem „ BIGBÍT
a podobné žánry…“ Letošního festivalu se zúčastnilo celkem 771 účastníků, z toho 52 účinkujících, 43
uživatelů služeb DPH a 26 zdravotně postižených návštěvníků akce.
LHF byla poslední klíčovou akcí, která spadá do tohoto monitorovacího období, ale v sobotu 23. srpna
2008 se konala v prostorách zámeckého areálu Domova pod hradem Žampach tradiční Bartolomějská
pouť s kulturním programem, prezentací výrobků dílen domova, občerstvením a hudbou k tanci i
poslechu.
V současné době již probíhají přípravy na další akcí a to Vánoční koncerty a Živý betlém, které
proběhnou v 1. prosincovém týdnu (3. a 5. 12. 2008)
Publicita a informování o akcích je prováděna průběžně na stránkách Domova pod hradem Žampach
www.uspza.cz . Před každou akcí, která je v rámci udržitelnosti projektu pořádána jsou vylepovány
informační plakáty v okolních městech a obcích – Ústí nad Orlicí, Letohrad Žamberk, Písečná,
Hnátnice, Dolní Dobrouč. Na všechny akce upozorňují poutače v okolí areálu domova.
Největší a nejnáročnější (co se týká organizace) akce projektu Letní hudební festival, byla
propagována na kabelové televizi OIK TV Česká Třebová, která je dostupná v domácnostech a firmách
na Ústeckoorlicku. Dále na LHF zvala profuková plachta, umístěná ve středu města Ústí nad Orlicí.
Další formou propagace jsou také osobní pozvánky, které rozesíláme na vybrané poštovní i e-mailové
adresy.

2. Zajištění udržitelnosti akce vzhledem ke stanoveným cílům
Ukazatel
Počet podpořených osob(klientů),kteří se
zúčastnili kurzů zaměřených na soc.integraci
Úspěšní absolventi kurzů-klienti služeb v oblasti
sociální integrace
Počet vytvořených hrubých pracovních míst
(muži)
Programy v oblasti sociální integrace

Typ ukazatele1

Jednotka

Smlouva

Skutečnost

výstup

Osoba

119

238

výstup

%

70

100

výstup

Osoba

1,5

1,5

výstup

kus

1

1

Zdůvodnění v případě nesplnění smlouvy

3. Dodatek ke smlouvě
Smlouva byla změněna dodatkem
Dodatek č. 1

Ano

Ne

Datum uzavření dodatku 14.11.2005

Důvod dodatku Změna označení gestora grant. Schématu: Odbor strategického rozvoje
Smlouva byla změněna dodatkem
Dodatek č. 2

Ano

Ne

Datum uzavření dodatku 18.4.2007

Důvod dodatku Změna názvu koneč. Uživatele : Domov pod hradem Žampach
Smlouva byla změněna dodatkem
Dodatek č. 3
Důvod dodatku
Smlouva byla

Ano

Ne

Datum uzavření dodatku 26.6.2007

Změna monitor. ukazatele – počet vytvořených hr. prac. míst – 1,5 osob
změněna dodatkem

Dodatek č. 4

Ano
Datum uzavření dodatku 26.5.2008

ůvod dodatku

1 Uveďte, zda se jedná o ukazatel sledující výstupy, výsledky či dopady

Ne

4. Přehled kontrol po ukončení projektu
Název kontroly

Fyzická - INTERIM

Číslo kontroly

Výsledek kontroly

pozitivní

Nápravná opatření splněna

nápravná opatření nebyla uložena

115/1832

Popis nápravných opatření

Název kontroly

Fyzická - INTERIM

Číslo kontroly

Výsledek kontroly

pozitivní

Nápravná opatření splněna

nápravná opatření nebyla uložena

198/1832

Popis nápravných opatření

Název kontroly

Fyzická - INTERIM

Číslo kontroly

Výsledek kontroly

pozitivní

Nápravná opatření splněna

nápravná opatření nebyla uložena

275/1832

Popis nápravných opatření

Prohlašuji, že :
- je nakládáno s majetkem pořízeným z programu SROP s péčí řádného hospodáře a tento majetek je
řádně veden v účetnictví konečného uživatele
- účel projektu je stále naplňován
- jsou dodržována pravidla pro publicitu
- uvedené údaje jsou pravdivé a úplné.

Ludmila Maťátková

5

13.11.2008

Vypracoval

Podpis

Počet stran
5

Datum

Schválil

Podpis

Počet stran

Datum

5. SEZNAM PŘÍLOH

-

Pracovní smlouvy,
pracovní náplně
a mzdové listy nových zaměstnanců za sledované časové období
výpočet přepočteného stavu zaměstnanců
kopie výpisů z účtu, kam byla převedena dotace

