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Koordinační skupina:

podpora - ano podpora - ne

B) Služby blízké službám sociálním               (nevypisujte, jedná-li se o sociální službu ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách)

     B 1) Služby pro rodinu

* nehodící se škrtněte

     B 2) Svépomocné aktivity - zaškrtněte

Vždy je  nutné vyplnit Vaše vyjádření k projektu  na  konci  pod částí č. 3, kde shrňte nejslabší a nejsilnější stránku  projektu. K tomuto 

celkovému komentáři bude přihlížet  Komise pro sociálně zdravotní problematiku a místní Agendu 21 Rady města Ústí nad Labem při 

návrhu o případném přidělení či nepřidělení dotace.

HODNOTÍCÍ FORMULÁŘ
dotace na poskytování sociálních služeb a služeb blízkým službám sociálním z rozpočtu SMU na rok 2017 

Název žadatele (subjektu):

Název projektu:

A) Druh a forma sociální služby:                   
(v souladu se zněním zákona č. 108/2006 Sb. o 

sociálních službách, týká se programů A; nevypisujte, 

jedná-li se o službu blízkou)

Hodnocení je rozděleno do částí, přičemž každou část tvoří určitý počet otázek. První dvě otázky vyjadřují potřebnost projektu a jsou 

hodnoceny mezi 1 až 10 bodů, všechny další otázky hodnotitel ohodnotí v rozmezí 1 až 5 bodů.

Pokyny pro bodování:
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1
Skutečné 

skóre

Maximální 

možné skóre

1.1. 10

1.2. 10

1.3. 5

1.4. 5

1.5. 5

1.6. 5

1.7. 5

0 45

2
Skutečné 

skóre

Maximální 

možné skóre

2.1. 5

2.2. 5

2.3. 5

2.4. 5

0 20

3
Skutečné 

skóre

Maximální 

možné skóre

3.1. 0 45

3.2. 0 20

0 65

 =

Datum:

Jméno a příjmení hodnotitele: Podpis:

Do jaké míry je cílová skupina přesně vymezena a kvalitativně popsána?

Do jaké míry jsou služby pro  uživatele dostupné?

Celkové skóre

Do jaké míry je celková požadovaná  částka k finanční dotaci z prostředků Statutárního města 

Ústí nad Labem přiměřená vzhledem k  přínosu projektu a jeho celkovým nákladům?

Jaký význam má projekt vzhledem k cílům a opatřením KPP pro cílovou skupinu? 

Hodnocení  projektu - obsah

Jaký má projekt dopad na cílovou skupinu a jak přispívá k řešení problémů cílové skupiny? 

Doporučujete projekt k finanční podpoře? (nehodící se vymažte)

Celkové skóre

Do jaké míry odpovídá celková výše nákladů předpokládanému počtu uživatelů a typu služby?

Do jaké míry jsou veškeré náklady projektu relevantní k nákladům spojeným s poskytováním 

této služby uživatelům?

Do jaké míry jsou jednotlivé nákladové položky projektu přiměřené a jasně vymezené? 

Jak přesně a reálně jsou  vymezeny cíle projektu a předpokládané přínosy pro uživatele?

Hodnocení - rozpočet projektu

Jak jsou popsáné aktivity projektu dostatečně specifikovány? Jsou vhodné a efektivní pro 

cílovou skupinu uživatelů? 

Je projekt dostatečně personálně, odborně a technicky zajištěn? 

0%

Celkové skóre a doporučení projektu

Hodnocení - rozpočet projektu

Hodnocení projektu - obsah

Souhrnné hodnotící skóre

Vaše vyjádření k projektu (co se Vám na projektu líbilo,co Vás zaujalo, co se Vám nelíbilo) .

ano/ne
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