P2_Hodnotící formulář - souhrnná tabulka projektů – program 1.4 Prevence kriminality
Hodnotící formulář - souhrnná tabulka projektů
Číslo a název oblasti podpory / programu: 1 – oblast podpory č. 1 Požární ochrana / program č. 1.4 Prevence kriminality
Číslo vyhlášení programu, příp. rok vyhlášení:
r. 2019
část I. - informace o projektu

Poř.
číslo

Žadatel

Název projektu

1

Česká Lípa

Společně k bezpečí

2

Jablonec nad
Nisou

Nezakopni o paragraf
2019

3

Osečná

4

Český Dub

5

Základní škola,
Liberec, U
Soudu 369/8, p.o

Celkem navrhovaná
dotace:

Popis projektu

Z důvodu realizace dlouhodobého
projektu s názvem „Společně k
bezpečí“, které město Česká Lípa
realizuje od roku 2009, bychom opět
rádi nakoupili bezpečnostní prvky,
osobám (senioři) které mají trvalý
pobyt ve městě Česká Lípa.

Výstupy projektu

Bezpečnostní dveřní
kukátko - 50 ks,
bezpečnostní dveřní
řetízek - 50 ks,
montáž bezpečnost.
prvků - 100 ks,
vyhotovení
informačního
materiálu 1000 Ks.

Účelem projektu je snížení kriminality, 3x polodenní akce, 1x
omezení příležitostí k páchání trestné
třídenní akce pro děti
činnosti formou vzdělávání v oblasti
ohrožené sociálním
prevence kriminality u dětí ohrožených
vyloučením.
sociálním vyloučením z Jablonecka.
Předmětem projektu jsou počítačové
kurzy pro obyvatele města Osečná za
Dva počítačové kurzy
účelem vzdělávání v oblasti
- kurz č. 1
Bezpečně na internetu a
bezpečnosti na internetu a v
začátečníci, kurz č. 2
na počítači
počítačovém světě. Kurzy budou
mírně pokročilí.
určeny pro všechny věkové kategorie,
zejména pak pro seniory.
Práce s jedinci a kolektivy, ve kterých
„Intervence v případě
se objevilo rizikového chování (šikana,
výskytu závadového
kyberšikana, šíření nevhodného obsahu
Intervence - 8x
chování žáků na
na internetu, záškoláctví, nedodržování
Základní škole Český
pravidel GDPR, …), a úspěšnou
Dub 2019“
intervencí zamezit eskalaci problému a
omezit recidivu.
Nákup služeb – preventivní programy
Preventivní
Preventivní a
pro 1. – 9. ročník. Navazující na
vzdělávací
vzdělávací aktivity v ZŠ pravidelnou činnost dvou metodiků
akce/programy,
U Soudu
prevence, výchovné poradkyně a školní
účastníci akcí.
speciální pedagožky.

Celkové
výdaje
projektu

Požadovaná výše
dotace
Kč

%

61 400,00

40 000,00

65,15

51 960,00

34 000,00

23 520,00

část II. - hodnocení
správce oblasti podpory

část III. - hodnocení komise
(pracovní skupiny)

Administrativní soulad
(projekt je v souladu
Závazná
s účelem a podmínkami
kritéria
programu č. 1.4 a je
hodnocení
způsobilý pro další
(body)
hodnocení) ANO/NE

Specifická
kritéria
hodnocení
(body)

Celkový
počet bodů

ANO

1,5

10

11,5

65,43

ANO

1,5

12

13,5

16 464,00

70,00

ANO

1,5

5,1

6,6

30 000,00

21 000,00

70,00

ANO

1,5

9

10,5

93 550,00

40 000,00

42,76

NE

111464,00

