MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Typ monitorovacej správy:

1.

Výročná

Poradové číslo monitorovacej správy:

3

Monitorované obdobie:

1.1.2018 - 31.12.2018

Základné údaje o projekte

Názov projektu:

Inovatívne procesy pre efektívnu obnovu a stálosť vzťahových osôb pri
sanácii narušených rodinných štruktúr ako súčasť resocializácie nielen u
mladistvých

Kód ITMS2014+:

Prijímateľ:

45024189 (IČO) - Občianske združenie "VICTUS"

Partneri:

Riadiaci orgán:

RO_OPLZ - Riadiaci orgán OP Ľudské zdroje

Sprostredkovateľský orgán:

Monitorovacia správa projektu
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Názov fondu:

Európsky sociálny fond

Kód výzvy/vyzvania:

OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01

Začlenenie do programovej štruktúry
Operačný program / Prioritná os / Konkrétny cieľ
312000 - Operačný program Ľudské zdroje
312040 - 4. Sociálne začlenenie
312040031 - 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

Začlenenie do strategického rámca
Tematický cieľ / Investičná priorita / Konkrétny cieľ
9 - 09 - Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii
9.10 - 9iv - Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu
312040031 - 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

2.A Miesto realizácie projektu
P.č.

Štát

Kategória regiónu

Región (NUTS II)

Vyšší územný celok (NUTS III)

Okres (NUTS IV)

Obec

1.

Slovensko

LDR - menej rozvinuté regióny

Stredné Slovensko

Banskobystrický kraj

Krupina

Krupina
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2.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP
Nezaevidované

3.

Príspevok k horizontálnym princípom

Opatrenia a aktivity prijaté na podporu udržateľného rozvoja:
IRELEVANTNÉ

Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti udržateľného rozvoja:
PO 334 Počet podporovaných kapacít nových, inovatívnych služieb alebo opatrení na komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom prostredí alebo náhradnom prostredí
PraN, UR
Počas realizácie boli dosiahnuté kvalitatívne ukazovatele v sanácii narušených rodinných štruktúr v úplnych rodinách, ale ja medzi rodičmi, ktorí už žijú v iných vzťahoch. Podarilo sa nám po analýze rodinných štruktúr spustiť fázy pre možnú
sanáciu konkrétnych rodín. Považujeme to pre ponúkanú dlhodobu"spoluprácu"pri náprave narušených rodinných väzieb, hľadaní a spoločne strávenom čase za úspech v ozdravovaní vzťahov a úspešnom napĺňaní cieľov projektu.

Opatrenia a aktivity prijaté na podporu rovnosti mužov a žien:
Projekt je priamo zameraný na znevýhodnené skupiny bez ohľadu na pohlavie klientov

Opatrenia a aktivity prijaté na predchádzanie diskriminácie:
Projekt je priamo zameraný na predchádzanie diskriminácie. V projekte majú zastúpenie klienti, rodičia, vzťahové osoby a priatelia v snahe efektívnej obnovy vzťahových osôb.

Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie:
V projekte nebol nikto vylúčený ani diskriminovaný.
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4.

Hodnoty merateľných ukazovateľov za aktivity

45024189 (IČO) - Občianske združenie "VICTUS"
Realizácia mimo
oprávneného
územia OP

Aktivity projektu

Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately v
otvorenom prostredí a zefektívnenie
resocializácie drogových a iných
závislostí

Nie

Poznámky k aktivite Podpora výkonu opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v
otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie
drogových a iných závislostí
Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately v
otvorenom prostredí a zefektívnenie
resocializácie drogových a iných
závislostí

Poznámky k aktivite Podpora výkonu opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v
otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie
drogových a iných závislostí

P0294 - Počet podporených kapacít
nových, inovatívnych služieb alebo
opatrení na komunitnej úrovni, v
domácom prostredí, otvorenom prostredí
alebo náhradnom prostredí 6 mesiacov
po ukončení projektu

Relevancia
merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka

Plánovaný stav

Skutočný stav
kumulatív

Miera plnenia
kumulatív
(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

PraN, UR

Nie

počet

142

0

0,0000

0

0,0000

142

142

100,0000

140

98,5915

1

1

100,0000

1

100,0000

HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU SÚ V SÚLADE S HARMONOGRAMOM PROJEKTU

Nie

Poznámky k aktivite Podpora výkonu opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v
otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie
drogových a iných závislostí
Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately v
otvorenom prostredí a zefektívnenie
resocializácie drogových a iných
závislostí

Merateľný ukazovateľ

P0334 - Počet podporovaných kapacít
nových, inovatívnych služieb alebo
opatrení na komunitnej úrovni, v
domácom prostredí, otvorenom prostredí
alebo náhradnom prostredí

PraN, UR

Nie

počet

HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU SÚ V SÚLADE S HARMONOGRAMOM PROJEKTU

Nie

P0361 - Počet projektov zameraných na
verejné správy alebo sociálne služby na
vnútroštátnej, regionálnej a miestnej
úrovni

PraN

Nie

počet

HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU SÚ V SÚLADE S HARMONOGRAMOM PROJEKTU
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5.

Hodnoty merateľných ukazovateľov za projekt
Merateľný ukazovateľ

P0294 - Počet podporených kapacít nových, inovatívnych služieb alebo opatrení
na komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom prostredí alebo
náhradnom prostredí 6 mesiacov po ukončení projektu
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0294
P0334 - Počet podporovaných kapacít nových, inovatívnych služieb alebo
opatrení na komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom prostredí alebo
náhradnom prostredí
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0334
P0361 - Počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na
vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0361

6.

Relevancia
merateľného
Príznak rizika
ukazovateľa k HP
PraN, UR

Merná
jednotka

Typ závislosti
ukazovateľa

Plánovaný stav

Skutočný stav
kumulatív

Miera plnenia
kumulatív
(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

Nie

počet

Súčet

142

0

0,0000

0

0,0000

Nie

počet

Súčet

142

142

100,0000

140

98,5915

Nie

počet

Súčet

1

1

100,0000

1

100,0000

K 31.12. 2018
PraN, UR

K 31.12.2018
PraN
K 31.12.2018

Vzťah aktivít a finančnej realizácie projektu

Poskytnuté finančné prostriedky:

82 534,16 €

Monitorovacia správa projektu
31.01.2019, 14:55

Celkové zúčtované/preplatené
prostriedky:

84 365,36 €
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45024189 (IČO) - Občianske združenie "VICTUS"
Poskytnuté finančné prostriedky:

82 534,16 €

Celkové zúčtované/preplatené
prostriedky:

Začiatok realizácie aktivity
(MM/RRRR)

84 365,36 €

Koniec realizácie aktivity
(MM/RRRR)

Finančná realizácia projektu
(EUR)

Aktivita projektu
Plánovaný stav

Skutočný stav

Plánovaný stav

9.2017

9.2017

2.2020

Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie
resocializácie drogových a iných závislostí

Skutočný stav

Zazmluvnená suma

7.

Voľné prostriedky

Zúčtované /
preplatené
prostriedky

249 127,33

84 365,36

164 761,97

84 365,36

0,00

0,00

0,00

0,00

249 127,33

84 365,36

164 761,97

84 365,36

Podporné aktivity
Spolu:

Viazané prostriedky

Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období:

Čisté príjmy projektu v monitorovanom období:

Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období:

Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu:
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8.

Iné peňažné príjmy projektu

Nevzťahuje sa

9.

Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

9.A Iné údaje o cieľovej skupine
Ženy

Muži

Spolu

Celkový počet účastníkov

68

74

142

deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

64

72

136

subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

0

0

0

zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore

4

2

6

9.B Iné údaje o cieľovej skupine vo vzťahu k IZM
Nevzťahuje sa
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10. Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie
Došlo počas monitorovaného obdobia k ukončeniu alebo premiestneniu výrobnej činnosti prijímateľa mimo oprávnené miesto realizácie projektu?

Nie

Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie?

Nie

Došlo počas monitorovaného obdobia k podstatnej zmene projektu, ktorá ovplyvňuje povahu a ciele projektu alebo podmienky jeho realizácie?

Nie

Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie
Počas projektu nedoško k obmedzeniam a ani zmene aktivít projektu

11. Publicita projektu
Je publicita projektu zabezpečená v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku?

Áno

Je na mieste realizácie projektu umiestnená stála tabuľa?

Áno

Publicita projektu
Publicita - v prílohe sú fotografie z priebehu aktivít. Projekt bol publikovaný v komunite vzťahových osôb počas rodinných a seniorských aktivít. Publicitu zabezpečujeme formou bannera umiestneného počas terapií a tiež na fotografiách
publikovaných na profile Resocializačneho strediska Filius Paul - /facebook/ a na webovom sídle. Budova je označená v zmysle pokynov publicity OP ĽZ.
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12. Kontaktné údaje
Subjekt:

OBČIANSKE ZDRUŽENIE "VICTUS"

Identifikátor (IČO):

45024189

Meno a priezvisko

Adresa na doručovanie písomností

E-mail

Telefonický kontakt

Miriam Štímelová

Vajsov 418/9, 96301 Krupina

victus@post.sk

0902065683

13. Poznámky
Merateľné ukazovatele nám ukazujú, že projekt napreduje kvantitatívne vpred. V impelementácii projektu, kladieme dôraz na inovatívny prístup k vzťahovým osobám, ktoré sa spolu so svojimi nám zverenými klientami učia prostredníctvom
zážitkových aktivít nové metódy prístupu dieťaťu, bratovi, manželovi a pod.
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14. Zoznam príloh k monitorovacej správe
Poradové číslo

Názov prílohy

1

KARTY ÚĆASTNÍKOV

2

Supervízia prezenčná listina

3

Rodinná terapia prezenčky 12018

4

Rodinná terapia prezenčky 22018

5

Rodinná terapia prezenčky 32018

6

Rodinná terapia prezenčky 42018

7

Rodinná terapia prezenčky 52018

8

Rodinná terapia prezenčky 62018

9

Rodinná terapia prezenčky 82018

10

Rodinná terapia prezenčky 92018

11

Rodinná terapia prezenčky 102018

12

Rodinná terapia prezenčky 122018

13

Seniorská terapia prezenčky 12018

14

Seniorská terapia prezenčky 22018

15

Seniorská terapia prezenčky 32018

16

Seniorská terapia prezenčky 42018

17

Seniorská terapia prezenčky 52018

18

Seniorská terapia prezenčky 92018

19

Seniorská terapia prezenčky 102018

20

Seniorská terapia prezenčky 122018
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Poradové číslo

Názov prílohy

21

Foto supervízia

22

Foto rodinná terapia

23

Foto seniorská terapia

24

Publicita

15. Čestné vyhlásenie
Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:
-všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe projektu (vrátane príloh) sú úplné a pravdivé,
-projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
Som si vedomý/á dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Miesto podpisu

Dátum podpisu

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu
prijímateľa/splnomocneného zástupcu

Subjekt

Podpis štatutárneho orgánu

................................................................................

..........................................................

Miriam Štímelová

45024189 (IČO) - Občianske združenie "VICTUS"

................................................................................
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