Seminář pro zájemce o podporu v rámci výzvy:

Zvyšování kvality neformálního vzdělávání

Rosice 4.9.2019

Cíl dnešního setkání:

Představit si podporované aktivity a zjistit co bude přínosné
Další kroky:
- Vyplnit „orientační přehled pro přípravu projektu“ a kalkulátor
indikátorů
- Osobní konzultace k doladění záměru
- Společná schůzka všech zapojených k dopracování projektu
- Finalizace projektu, sběr potřebných dokumentů
- Podání projektu do 15.10.2019

Základní data k výzvě
Výzva č.: 02_18_071 https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-071-zvysovanikvality-neformalniho-vzdelavani-2/dokumenty.htm
Datum uzávěrky příjmu žádostí o podporu:
15. 10. 2019 ve 14:00 hod.
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:

6. 1. 2020 ve 14:00 hod.

Minimální/maximální délka trvání projektu:
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu:

24 – 36 měsíců
31. 12. 2022

Předpokládané zahájení realizace projektu MAS: 3.2.2020
Informace na stránkách MAS: https://branabrnenska.cz/sablony-pro-nno/

Základní data k výzvě
Dotazy: neformalni_vzdelavani@msmt.cz
FAQ:
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-071-zvysovani-kvalityneformalniho-vzdelavani-2/dotazy.htm
Alokace na výzvu: 300.000.000 Kč
Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů:
Minimální výše výdajů: 1.000.000 Kč
Maximální výše výdajů: 20 000 000Kč

Cílem aktivit projektů této výzvy je zkvalitnění neformálního vzdělávání a
vzdělávání pracovníků nestátních neziskových organizací i dobrovolných
pracovníků v neformálním vzdělávání prostřednictvím sdílení zkušeností a
vzájemné spolupráce.
Aktivity budou zaměřeny na využívání nových metod a forem práce s dětmi a
mládeží tak, aby pracovníci v neformálním vzdělávání získali kompetence
zejména pro tyto oblasti:
polytechnické vzdělávání, projektové metody vzdělávání, praktické využívání
ICT ve vzdělávání a badatelských aktivitách, inkluze, čtenářská a matematická
gramotnost atd.
Realizace aktivit povede k propojování formálního a neformálního vzdělávání.
Tato výzva je určena oprávněným žadatelům se sídlem na území celé České
republiky, včetně hl. m. Prahy.

Neformální vzdělávání
Neformální vzdělávání se uskutečňuje mimo formální vzdělávací systém a nevede k ucelenému školskému
vzdělání. Jedná se o organizované výchovně vzdělávací aktivity mimo rámec zavedeného oficiálního školského
systému, které zájemcům nabízí záměrný rozvoj životních zkušeností, dovedností a postojů, založených na
uceleném systému hodnot
Nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží
Neziskové organizace, které mají ve svých zřizovacích dokumentech zakotveno, že jednou z jejich stěžejních
činností je práce s dětmi a mládeží.
Děti a mládež
Pro potřeby této výzvy jsou dětmi myšleny osoby ve věku od 3 let do doby zahájení povinné školní docházky.
Mládeží jsou pro potřeby této výzvy myšleni žáci základních a středních škol.
Účastníci neformálního vzdělávání
Pro potřeby této výzvy jsou za účastníky neformálního vzdělávání považovány děti ve věku od 3 let a dále žáci
základních a středních škol. V textu je v tomto smyslu užíván také pojem „účastník“.

Žadatelé a partneři
Oprávněný žadatel musí patřit do jedné z následujících kategorií a zároveň
splňovat všechny podmínky uvedené v kapitole 5.2.1 Pravidel pro žadatele a
příjemce – specifická část.
(Text výzvy 4.1. a kpt. 5.2.1 PpŽP- specifická část)

Oprávnění žadatelé
❑Právnické osoby, jejichž hlavním cílem není vytváření zisku, a které jsou
spolkem, nebo
ústavem, nebo
obecně prospěšnou společností, nebo
registrovanou církví nebo jimi zřízenou náboženskou společností tzv. církevní právnická osoba, nebo
zájmovým sdružením právnických osob
a zároveň
působí v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže, případně sdružují organizace pracující s dětmi a mládeží,
nebo
jsou uvedeny v databázi Místních akčních skupin (http://databaze.nsmascr.cz/), nebo
zastřešují organizace dětí a mládeže na území NUTS 3.

❑Pobočné spolky Národní sítě Místních akčních skupin ČR, z.s.
Jeden oprávněný žadatel může podat maximálně jednu žádost o podporu.

Oprávnění partneři
Právnické osoby, které vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti neformálního vzdělávání dětí a
mládeže:
minimálně 2 roky historie;

spolek;
pobočný spolek;
ústav;
obecně prospěšná společnost;
registrovaná církev nebo jimi zřízenou náboženskou společností tzv. církevní právnická osoba;
zájmové sdružení právnických osob.
Jeden subjekt může být uveden jako partner pouze v jedné žádosti o podporu.

Zjednodušené vykazování výdajů
Na rozdíl od úplného vykazování výdajů dochází v případě užití zjednodušených
metod vykazování výdajů k odklonu od zásady „skutečných“ výdajů k
vykazování předem stanovených částek, které představují odhad skutečných
výdajů vynaložených příjemcem za účelem realizace projektu.
Tento odhad je pro vybrané výzvy/podporované aktivity stanoven ze strany ŘO.

Výdaj vykázaný některým ze zjednodušených způsobů vykazování je považován
za doložený stejně jako výdaj prokázaný účetním, daňovým či jiným dokladem.
Cílem následných auditů a kontrol je výlučně ověření toho, že byly splněny
podmínky jednotlivých zjednodušených forem vykazování.

Aktivity výzvy – podrobně popsány v kapitole 5.2.4. Specifických pravidel
Povinná aktivita:
Aktivita č. 1: Řízení projektu

Povinně volitelné aktivity:
Aktivita č. 2: Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání - realizace do vzdálenosti 10 km (1604 Kč)
Aktivita č. 3: Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání - realizace ve vzdálenosti 10 a více km (2 112 Kč)
Aktivita č. 4: Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání bez financování osobních nákladů (6 140 Kč)
Aktivita č. 5: Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání s financováním osobních nákladů (10 524 Kč)
Aktivita č. 6: Tandemové neformální vzdělávání bez financování osobních nákladů (11 840 Kč)
Aktivita č. 7: Tandemové neformální vzdělávání s financováním osobních nákladů (24 990 Kč)
Aktivita č. 8: Zavádění nových metod v neformálním vzdělávání bez financování osobních nákladů (2 719 Kč)
Aktivita č. 9: Zavádění nových metod v neformálním vzdělávání s financováním osobních nákladů (6 227 Kč)
Aktivita č. 10: Klub v neformálním vzdělávání (6 315 Kč)
Aktivita č. 11: Projektový den v klubovně bez financování osobních nákladů (4 736 Kč)
Aktivita č. 12: Projektový den v klubovně s financováním osobních nákladů (9 996 Kč)
Aktivita č. 13: Projektový den mimo klubovnu (6 320 Kč)

Kalkulátor vzdáleností

▪ Jediný způsob prokazování
vzdálenosti
▪ Vhodné využít již při uvažování o
formě aktivity (hranice 10 Km)
▪ Začátek a konec trasy uvádět na
úrovni ulic

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_cs

Povinná aktivita
Aktivita č. 1: Řízení projektu
Samostatná aktivita;
Popis realizačního týmu;
Podrobnosti v kap. 5.2.4 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce;
Není financovaná z jednotek aktivit.

Povinně volitelné aktivity (PVA)
„Vzdělávání“
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků v neformálním vzdělávání pomocí dalšího vzdělávání
Aktivita č. 2: Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání v rozsahu minimálně 8 hodin – realizace do vzdálenosti 10 km (
1604 Kč)
Aktivita č. 3: Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání v rozsahu minimálně 8 hodin realizace ve vzdálenosti 10 a více
km (2 112 Kč)
Vzdělávání pouze v tematických variantách: čtenářská gramotnost; matematická gramotnost; cizí jazyky; osobnostně
sociální rozvoj; inkluze; podnikavost; polytechnické vzdělávání; ICT; projektová výuka; kulturní povědomí a vyjádření.
Akreditovaný vzdělávací program; (MŠMT,MPSV)
Nelze podpořit změny kvalifikace ani rekvalifikační kurzy; (například Zdravotníka zotavovacích akcí, Lyžařské instruktorské
kurzy)

Vzdělávání pouze prezenční formou v minimálním rozsahu 8 hodin;

„Vzdělávání“
▪ Jednotkový náklad za 8 hodin vzdělávání - 1604,- Kč
realizace kurzu do 10 km
▪ Jednotkový náklad za 8 hodin vzdělávání - 2112,- Kč

realizace kurzu ve vzdálenosti 10 km a více
▪ Jednotku aktivity lze zvolit i několikanásobně (pro 1 kurz max. 10x)
Příklady využití jednotky aktivity:

▪ Příklad 1: Je zvolen kurz s hodinovou dotací 24 hodin – jednotku aktivity lze zvolit maximálně 3x
▪ Příklad 2: Je zvolen kurz s hodinovou dotací 60 hodin – jednotku aktivity lze zvolit maximálně 7x.
▪ Příklad 3: Je zvolen kurz s hodinovou dotací 95 hodin – jednotku aktivity lze zvolit maximálně 10x.

Dokládání výstupů v ZOR
▪ Sken osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu;
▪ Sken potvrzení / smlouvy o práci s dětmi a mládeží (může být nahrazeno skenem
pracovní smlouvy).
V PVA č.3 navíc:
▪ Doložení cestovní vzdálenosti v km včetně uvedení výchozího a cílového bodu
a/nebo printscreen kalkulátoru vzdálenosti;
Cestovní vzdálenost musí být vypočtena pomocí kalkulátoru vzdáleností poskytnutého
EK.
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_cs

„Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání“:
Cílem aktivity je podpořit pracovníky v neformálním vzdělávání ve zvyšování kvality
jejich práce při vzdělávání a výchově dětí a mládeže prostřednictvím vzájemné výměny
zkušeností mezi pracovníky z různých NNO / pobočných spolků / pedagogy z různých
škol / školských zařízení v ČR.
Aktivita č. 4: Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání prostřednictvím vzájemných návštěv bez
financování osobních nákladů (6 140 Kč)
Aktivita č. 5: Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání prostřednictvím vzájemných návštěv s
financováním osobních nákladů (10 524 Kč)
Vysílající NNO a hostitelská organizace (NNO / škola / školské zařízení);
Vysílající a hostitelská organizace musí mít rozdílné IČO;
Spolupráce - minimálně 2 návštěvy pracovníka z vysílající NNO v rozsahu min. 8 hod. během 12 měsíců;
Po té pracovník z vysílající NNO zajistí interní sdílení zkušeností;
Výstupem jsou 2 absolventi vzájemného vzdělávání.
(1+1)

„Sdílení“
▪ Pracovník NNO ve spolupráci s vedením své „vysílající“ NNO identifikuje oblast, ve které chce rozvíjet své
znalosti a dovednosti. Na základě této potřeby je vytipována a s žádostí o spolupráci oslovena
„hostitelská“ organizace (NNO / škola / školské zařízení). V hostitelském zařízení se bude pracovníkovi z
vysílající NNO věnovat průvodce vzdělavatel.
▪ Účastníci aktivity zrealizují minimálně 2 návštěvy v celkové délce min. 8 hodin během 12 měsíců
▪ Další čas věnují plánování aktivity, reflexi, opatřením pro další práci a záznamům z každé návštěvy.
▪ Na závěr zajistí podpořený pracovník NNO předání získaných poznatků svým kolegům z vysílající
organizace.
▪ Pro maximální eliminaci rizika vzniku neuznatelných výdajů v projektu ŘO doporučuje pečlivý výběr
spolehlivé hostitelské organizace ještě v období přípravy projektu.
▪ 1 hodina = 60 minut

Příklady oblastí, ve kterých mohou pracovníci rozvíjet své znalosti a
dovednosti
▪ čtenářská gramotnost;
▪ matematická gramotnost;
▪ osobnostně sociální rozvoj;
▪ polytechnické vzdělávání;
▪ podnikavost;
▪ badatelské aktivity;
▪ inkluze;
▪ práce s nadanými dětmi a žáky.
Jedna osoba se může vzdělávat v různých tématech/oblastech, při splnění podmínek
aktivity se do indikátorů započte tolikrát, kolik témat absolvoval.

Dokládání výstupů v ZOR
Sken zápisu o provedených návštěvách s následujícím obsahem:
▪

identifikace vysílající organizace;

▪

identifikace hostitelské NNO / školy / školského zařízení;

▪

jména obou zapojených pracovníků;

▪

data a časy konání návštěv;

▪

příprava a scénáře návštěv;

▪

společná reflexe a doporučení pro další práci;

▪

zápis z interního sdílení zkušeností pro ostatní pracovníky z vysílající NNO včetně uvedení data interního sdílení;

▪

prohlášení, že pracovníci NNO jsou zapojeni do neformálního vzdělávání dětí/mládeže (pro pracovníka příjemce může být
nahrazeno originálem pracovní smlouvy); v případě zapojení zaměstnance školy / školského zařízení sken pracovní smlouvy;

▪

jména a podpisy zapojených pracovníků a statutárních orgánů vysílající a hostitelské organizace

Dokládání výstupů v ZOR
Sken pracovněprávního dokumentu (smlouva, DPČ, DPP) pro pracovníky, u kterých je
požadováno proplacení osobních nákladů.
▪

Platí pro variantu PVA č.5 - Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání s financováním osobních nákladů

▪

Osobními náklady se rozumí náklady na odborné pracovníky jednotky aktivity … tedy prostředky například DPP pro „průvodce“ z
hostitelské organizace, …

„Tandem“
Cílem aktivity je prohloubit spolupráci pracovníků organizací působících v neformálním
vzdělávání dětí a mládeže v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních
gramotností a klíčových kompetencí s dalšími aktéry vzdělávání - s pracovníky jiných NNO,
škol či školských zařízení.

Přínosem této metody je větší pestrost, zajímavost a efektivita práce i možnost
individuálního přístupu k dětem a žákům.
Podíl obou vzdělavatelů na vzdělávání by měl být vyvážený a oboustranně prospěšný.
Spolupráce vzdělavatelů může mít různé podoby, může se vyvíjet a měnit v čase podle jejich
kompetencí.
Na úspěšný průběh TNV má velký vliv detailně propracovaná příprava. Role obou pracovníků
se mohou v průběhu TNV střídat a měnit.
Součástí spolupráce je uplatnění principu 3 S (společné plánování, společné vzdělávání,
společná reflexe).

„Tandem“
Aktivita č. 6: Tandemové neformální vzdělávání (TNV) bez financování osobních nákladů (11 840 Kč)
Aktivita č. 7: Tandemové neformální vzdělávání (TNV) s financováním osobních nákladů (24 990 Kč)
Při tandemovém neformálním vzdělávání působí současně dva pracovníci, kteří vzdělávání nejen společně realizují, ale
také se na něj společně připravují a v závěru celý proces vyhodnocují i na základě zpětné vazby od dětí a žáků

▪ spolupráce dvou vzdělavatelů z organizací působících v neformálním vzdělávání dětí a mládeže (1+1)
▪ Jednotka pro 2 pracovníky, kteří společně naplánují a zrealizují 10 hodin TNV (lze spojovat max. 2 hodiny)
v průběhu 5 měsíců;
kolegou v TNV může být:
▪ pracovník ze stejné NNO / stejného pobočného spolku;
▪ pracovník z jiné NNO / pobočného spolku (jiné IČO než realizátor aktivity);
▪ pedagogický pracovník školy / školského zařízení.

Dokládání výstupů v ZOR
Sken záznamu z realizace tandemového vzdělávání obsahující:
▪ identifikace NNO / pobočného spolku (realizátora aktivity)

▪ jména obou zapojených pracovníků;
▪ seznam 10 hodin TNV s uvedením data konání, stručného popisu přípravy, průběhu jednotlivých hodin
tandemového vzdělávání, reflexe využitých metod Zvyšování kvality neformálního vzdělávání; reflexe
využitých metod a jejich vlivu na vzdělávací proces a výsledky účastníků;

▪ prohlášení statutárního zástupce, že pracovníci NNO jsou zapojeni do neformálního vzdělávání
dětí/mládeže (pro pracovníka příjemce může být nahrazeno skenem pracovní smlouvy);
▪ jména a podpisy pracovníků zapojených do TNV a statutárního orgánu realizátora aktivity.

Dokládání výstupů v ZOR
Sken pracovněprávního dokumentu (smlouva, DPČ, DPP) pro pracovníky, u kterých je
požadováno proplacení osobních nákladů.
▪

Platí pro variantu PVA č.7 - Tandemové neformální vzdělávání s financováním osobních nákladů

▪

Osobními náklady se rozumí náklady na odborné pracovníky jednotky aktivity … tedy prostředky například DPP pro „pracovníka
z jiné organizace“

„Zavádění nových metod“
Cílem aktivity je prohloubit profesní kompetence pracovníků v neformálním vzdělávání
prostřednictvím vzájemné spolupráce s využitím prvků mentoringu.
Budou podpořeny aktivity vzdělavatele-experta, který seznámí nejméně 2 pracovníky-začátečníky
s novými přístupy k neformálnímu vzdělávání, které nebyly v NNO dosud využívány.
Dle variant této aktivity lze např. pro rozvoj matematické gramotnosti seznámit začínající
pracovníky NNO s různými typy her (deskové, logické, pohybové atd.), pro využití ICT ve
vzdělávání prezentovat ukázky nejrůznějších aplikací pro práci v přírodě apod. Spolupráce v
oblasti inkluze může být zaměřena na obecnější témata, která zvyšují kompetence začínajících
pracovníků NNO z hlediska neformálního vzdělávání a osobnostního rozvoje. V případě volby
inkluze je cílem práce s hodnotami a postoji a příspěvek k osobnostnímu růstu pracovníkazačátečníka

„Nové metody“
Aktivita č. 8: Zavádění nových metod v neformálním vzdělávání bez financování osobních nákladů (2 719 Kč)
Aktivita č. 9: Zavádění nových metod v neformálním vzdělávání s financováním osobních nákladů (6 227 Kč)
Výběr z uvedených tematických variant: čtenářská gramotnost; matematická gramotnost; cizí jazyky; osobnostně sociální
rozvoj; inkluze; podnikavost; polytechnické vzdělávání; ICT; projektová výuka; kulturní povědomí a vyjádření.
Spolupráce experta s dalšími 2 kolegy – pracovníky – začátečníky z jedné NNO; (1+2)
Expert může, ale nemusí být z jiné organizace;
Expert připraví: Vzdělávací blok v délce minimálně 5 hodin vzdělávacích aktivit (setkání, lekcí, mentorských rozhovorů atd.)
Expert s každým začátečníkem připraví 1 lekci neformální vzdělávací činnosti; kterou pracovník-začátečník za přítomnosti
experta následně zrealizuje.
Výstup = 2 začátečníci, absolventi bloku přípravy a zavádění nové metody do neformálního vzdělávání.

Dokládání výstupů v ZOR
Sken záznamu o realizaci aktivity v neformálním vzdělávání s následujícím obsahem:
▪ identifikace NNO / pobočného spolku;

▪ jména minimálně 3 spolupracujících osob (1 vzdělavatel expert + 2 pracovníci-začátečníci z
NNO);
▪ data, časy a obsah 5 hodin vzdělávacích aktivit (každá v délce trvání minimálně 60 minut);
▪ data, časy a místo konání 2 lekcí, jejich téma, přípravy, realizace a následné reflexe
pracovníků-začátečníků z každé realizované lekce;
▪ prohlášení, že podpořené osoby jsou pracovníci s dětmi a mládeží v NNO, která je
realizátorem aktivity;

▪ jména a podpisy zapojených pracovníků a statutárního orgánu NNO.

Dokládání výstupů v ZOR
Sken pracovněprávního dokumentu (smlouva, DPČ, DPP) pro pracovníky, u kterých je
požadováno proplacení osobních nákladů.
▪

Platí pro variantu PVA č.9 - Zavádění nových metod v neformálním vzdělávání s financováním osobních nákladů

▪

Osobními náklady se rozumí náklady na odborné pracovníky jednotky aktivity … tedy prostředky například DPP pro „experta z
jiné organizace“

„Klub v neformálním vzdělávání“
Cílem aktivity je podpora účastníků neformálního vzdělávání v oblasti vybraných
klíčových kompetencí (občanské kompetence, badatelství, praktické zručnosti polytechnická výchova), pro jejichž rozvoj je efektivním nástrojem právě mimoškolní
vzdělávání. Klub poskytuje možnosti flexibilně uplatňovat efektivní metody a reagovat
na zájmy a potřeby účastníků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se
současně promítají i do povinné složky vzdělávání dítěte/žáka a mohou s ním být i úzce
propojeny. Aktivita umožňuje vedle rozvoje klíčových kompetencí dětí a žáků i profesní
rozvoj pracovníků s dětmi a mládeží v neformálním vzdělávání

Aktivita č. 10: Klub v neformálním vzdělávání – 24 hodin (6 315 Kč)
• Varianty:
• a) klub demokratického občanství
• b) badatelský klub;
• c) klub praktických dovedností.
• Klub je pro NNO svým obsahem nová aktivita;
• Nejméně 6 účastníků, z toho min. 2 účastníci ohroženi školním neúspěchem;
(při identifikaci účastníků ohrožených školním neúspěchem je možné sledovat některou z
následující oblastí: - nedůsledné rodičovské vedení; - socio-kulturně znevýhodněné prostředí.)

• V průběhu 6 – 10 po sobě jdoucích měsíců realizace min. 24 hodin neformálního vzdělávání v
pravidelně se opakujících blocích;
• Každý měsíc min. 2 bloky;
• 1 blok min. 60 min;

Příklady opakovaného využití aktivity
V případě, že NNO zvolí jednotku aktivity dvakrát, může realizovat klub pro:
▪ 2 skupiny na dobu 6 – 10 měsíců, přičemž v každé skupině bude nejméně 6 účastníků,
z nichž vždy minimálně 2 budou ohroženi školním neúspěchem. Jednotlivé bloky pro
tyto 2 skupiny nesmí probíhat společně.
▪ 1 skupinu nejméně 6 účastníků, z nichž minimálně 2 budou ohroženi školním
neúspěchem. Tato skupina absolvuje dvojnásobný počet hodin neformálního
vzdělávání v klubu, tj. celkem 48 hodin v období 12 – 20 po sobě jdoucích měsíců,
nebo může tato skupina absolvovat intenzivně 48 hodin neformálního vzdělávání v
průběhu 6 – 10 po sobě jdoucích měsíců při nejméně 2 schůzkách měsíčně.
▪ 1 skupinu nejméně 12 účastníků, z nichž minimálně 4 budou ohroženi školním
neúspěchem. Skupina společně absolvuje minimálně 24 hodin neformálního
vzdělávání v průběhu 6 – 10 po sobě jdoucích měsíců. Ve skupině působí paralelně 2
vedoucí klubu.

Dokládání výstupů v ZOR
▪ Čestné prohlášení statutárního orgánu / vedoucího klubu o zapojení alespoň 2 účastníků ohrožených
školním neúspěchem;
▪ čestné prohlášení statutárního orgánu / vedoucího klubu, že aktivita klubu nebyla dosud v NNO
realizována;
▪ sken knihy docházky klubu s tímto minimálním obsahem:
-

identifikace NNO / pobočného spolku;

-

datum a čas konání každého bloku;

-

celkový počet přihlášených účastníků;

-

počet přítomných účastníků na každém bloku;

-

jméno a podpis vedoucího klubu;

-

stručný popis náplně/průběhu každého bloku.

„Projektový den“:
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pracovníků NNO v oblasti přípravy a vedení
projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí
účastníků. Projektový den bude zaměřen na společné vzdělávání a rozvoj klíčových
kompetencí účastníků.
Projektové vzdělávání charakterizuje:
důraz na aktivizační metody vzdělávání; využití metod kooperativního učení;
samostatnost v rozhodování; týmová spolupráce; rozvoj kritického myšlení, kreativních
metod vzdělávání; praktické využití teoretických poznatků; důraz na interdisciplinární
vztahy.

Aktivita č. 11: Projektový den v klubovně v délce 4 hodin bez financování osobních nákladů (4 736 Kč)
Aktivita č. 12: Projektový den v klubovně v délce 4 hodin s financováním osobních nákladů (9 996 Kč)

Projektové vzdělávání charakterizuje:
▪
důraz na aktivizační metody vzdělávání;
▪
využití metod kooperativního učení;
▪
samostatnost v rozhodování;
▪
týmová spolupráce;
▪
rozvoj kritického myšlení, kreativních metod vzdělávání;
▪
praktické využití teoretických poznatků;
▪
důraz na interdisciplinární vztahy.
Aktivita je určena pro minimálně jednoho pracovníka NNO a jednoho odborníka z praxe, kteří společně
naplánují a zrealizují projektový den v zařízení NNO nebo v jeho blízkém okolí v délce 4 hodin pro 1 skupinu
účastníků. Za čtyřhodinový blok projektového vzdělávání bude doložena 1 příprava, popis jejího průběhu a
společná reflexe pracovníka NNO a odborníka.

Aktivita č. 11: Projektový den v klubovně v délce 4 hodin bez financování osobních nákladů (4 736 Kč)
Aktivita č. 12: Projektový den v klubovně v délce 4 hodin s financováním osobních nákladů (9 996 Kč)
Vedení projektového dne zajišťují pracovník NNO a odborník z praxe, kteří společně připraví a vedou
projektové neformální vzdělávání. Role pracovníka NNO a odborníka z praxe se mohou během projektového
dne měnit dle zaměření projektového vzdělávání. Součástí spolupráce je uplatnění principu 3 S (společné
plánování, společné vzdělávání, společná reflexe).
Projekt je pro účastníky chápán jako komplexní pracovní úkol s jasně stanoveným cílem, při němž účastníci
řeší určitý problém (úkol, situaci). Pomocí této vzdělávací metody jsou účastníci vedeni k samostatnému
zpracování určitých komplexních úkolů či řešení problémů spjatých s životní realitou. Každý účastník má v
projektu svou individuální roli a úkol, za který nese zodpovědnost. S ostatními účastníky spolupracuje na
dosažení konkrétního cíle projektu, který je představován

Aktivita č. 11: Projektový den v klubovně v délce 4 hodin bez financování osobních nákladů (4 736 Kč)
Aktivita č. 12: Projektový den v klubovně v délce 4 hodin s financováním osobních nákladů (9 996 Kč)

Příprava a vedení projektového vzdělávání;
Minimálně 1 pracovník NNO a 1 odborník z praxe; (min.1+1)
Společné plánování, společné vzdělávání, společná reflexe;
Počet účastníků není omezen.
Rozdíly v dokládání výstupů ve zprávě o realizaci:
V PVA č.12 sken pracovněprávního dokumentu (smlouva, DPČ/DPP) uzavřeného mezi
NNO a odborníkem z praxe.

Dokládání výstupů v ZOR
Sken záznamu z realizace projektového dne se zapojením odborníka z praxe obsahující:

▪ identifikaci NNO;
▪ téma/název realizovaného projektového dne s uvedením data, místa a doby trvání projektového
neformálního vzdělávání;
▪ popis přípravy, průběhu projektového dne, reflexe využitých metod a jejich vlivu na výsledky účastníků
projektu;
▪ jména a podpisy pracovníka NNO, odborníka z praxe a statutárního orgánu NNO – organizátora
projektového dne;
▪ prohlášení statutárního zástupce, že pracovník NNO je zapojen do neformálního vzdělávání
dětí/mládeže (pro pracovníka příjemce může být nahrazeno skenem pracovní smlouvy).

Dokládání výstupů v ZOR
Sken pracovněprávního dokumentu (smlouva, DPČ, DPP) pro pracovníky, u kterých je
požadováno proplacení osobních nákladů.
▪

Platí pro variantu PVA č. 12 - Projektový den v klubovně s financováním osobních nákladů

▪

Osobními náklady se rozumí náklady na odborné pracovníky jednotky aktivity … tedy prostředky například DPP pro „odborníka z
praxe“

Projektový den mimo klubovnu:
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pracovníků NNO v oblasti přípravy a vedení
projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí
účastníků.
Aktivita č. 13: Projektový den mimo klubovnu v délce 4 hodin (6 320 Kč)

Min. 10 km od klubovny / sídla NNO;
Příprava a vedení projektového vzdělávání;
Minimálně 1 pracovník NNO a 1 odborník z praxe; (min 1+1)

Společné plánování, společné vzdělávání, společná reflexe;
Pro 10 účastníků, z nich min. 3 ohroženi školním neúspěchem;
Do ZoR: cestovní vzdálenost v km včetně výchozího a cílového bodu projektového dne a/nebo
printscreen kalkulátoru vzdálenosti.

Příklady využití většího počtu aktivit:
▪ V případě, že si NNO zvolí jednotku aktivity dvakrát, musí realizovat projektový den
pro skupinu nejméně 20 účastníků, z nichž minimálně 6 je ohroženo školním
neúspěchem. Použitelná finanční částka se pak zdvojnásobí na 12 954 Kč.
▪ NNO může jednotku aktivity volit také násobně podle počtu realizovaných
projektových dnů:
a) NNO realizuje 2 projektové dny v různých termínech. Každého projektového dne se
zúčastní nejméně 10 účastníků, z nichž minimálně 3 jsou ohroženi školním
neúspěchem.
b) NNO realizuje 2 projektové dny ve stejném termínu pro 2 různé skupiny účastníků.
Skupiny odjíždí odděleně každá na jiný projektový den. Celkem je zapojeno nejméně
20 účastníků (10 v jedné a 10 ve druhé skupině). V každé skupině jsou minimálně 3
účastníci ohrožení školním neúspěchem.

Dokládání výstupů v ZOR
▪ Čestné prohlášení statutárního orgánu NNO (organizátora projektového dne mimo klubovnu) o
zapojení alespoň 3 účastníků ohrožených školním neúspěchem;
▪ sken záznamu z realizace projektového dne mimo zařízení NNO se zapojením odborníka z praxe
obsahující:
-

identifikaci NNO;

-

jména zapojených pracovníků

-

popis realizovaného projektového dne s uvedením data, doby trvání projektového vzdělávání, popis
přípravy, průběhu a reflexe využitých metod a jejich vlivu na výsledky účastníků;

-

seznam 10 účastníků projektového dne;

-

cestovní vzdálenost v km včetně uvedení výchozího a cílového bodu projektového dne a/nebo
printscreen kalkulátoru vzdálenosti;

-

zápis z interního sdílení zkušeností pro ostatní pracovníky NNO včetně data interního sdílení;

-

jména a podpisy spolupracujícího pracovníka NNO, odborníka z praxe a statutárního orgánu NNO
(organizátora projektového dne mimo klubovnu).

Indikátory

číslo

Aktivita
název

kód NČI

2

Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání – realizace do vzdálenosti 10 km

5 40 00

3

Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání – realizace ve vzdálenosti 10 a více
km

5 40 00

4
5

Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání bez financování osobních
nákladů
Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání s financováním osobních
nákladů

5 40 00
5 40 00

6

Tandemové neformální vzdělávání bez financování osobních nákladů

5 40 00

7

Tandemové neformální vzdělávání s financováním osobních nákladů

5 40 00

8

Zavádění nových metod v neformálním vzdělávání bez financování osobních nákladů

5 40 00

9

Zavádění nových metod v neformálním vzdělávání s financováním osobních nákladů

5 40 00

10

Klub v neformálním vzdělávání

5 12 12

11

Projektový den v klubovně bez financování osobních nákladů

5 12 12

12

Projektový den v klubovně s financováním osobních nákladů

5 12 12

13

Projektový den mimo klubovnu

5 12 12

Indikátor výstupu
název

Cílová hodnota za
1 aktivitu

Měrná
jednotka

Počet podpořených osob - pracovníci ve
vzdělávání

skutečný počet
certifikátů

osoby

Počet podpořených osob - pracovníci ve
vzdělávání

skutečný počet
certifikátů

osoby

2

osoby

2

osoby

2

osoby

2

osoby

2

osoby

2

osoby

1

aktivity

1

aktivity

1

aktivity

1

aktivity

Počet podpořených osob - pracovníci ve
vzdělávání
Počet podpořených osob - pracovníci ve
vzdělávání
Počet podpořených osob - pracovníci ve
vzdělávání
Počet podpořených osob - pracovníci ve
vzdělávání
Počet podpořených osob - pracovníci ve
vzdělávání
Počet podpořených osob - pracovníci ve
vzdělávání
Počet rozvojových aktivit vedoucích k rozvoji
kompetencí
Počet rozvojových aktivit vedoucích k rozvoji
kompetencí
Počet rozvojových aktivit vedoucích k rozvoji
kompetencí
Počet rozvojových aktivit vedoucích k rozvoji
kompetencí

Indikátory výsledku vykazované za projekt
Kód
NČI

Indikátor

Počet organizací, které
byly ovlivněny
5 08 10
systémovou intervencí

výsledek

Celkový počet dětí, žáků
a studentů v
podpořených
organizacích

5 15 10

Měrná
jednotka

Atribut

organizace Povinný
k výběru,
povinný
k naplnění
děti, žáci Povinný k
a studenti výběru,
nepovinný
k naplnění

Specifikace k výzvě
Vykazují se všechny organizace, ve kterých probíhaly aktivity.
Každá organizace se vykazuje pouze 1x, bez ohledu na počet
realizovaných aktivit.
Vykazuje se celkový počet dětí a žáků ZŠ a SŠ, členů
podpořených organizací.
U organizací, které nefungují na členském principu, se vykazují
počty dětí a žáků, kteří se za poslední rok účastnili organizací
pořádaných pravidelných dlouhodobých aktivit. Do popisu
indikátoru je třeba odlišit, jestli se jedná, nebo nejedná o
členství.
Každé konkrétní dítě se vykazuje jen 1x.
V Žádosti o podporu se uvádí výchozí i cílová hodnota.
Indikátor není povinný k naplnění, cílová hodnota je orientační
a její nedosažení nebude sankcionováno.
Výchozí hodnota indikátoru se uvádí k datu předložení žádosti.

Mgr. MgA. Petra Martinovská
Garant prioritní osy 3
Oddělení koncepce a přípravy výzev PO3, Odbor koncepce
a vedení OP
neformalni_vzdelavani@msmt.cz

Kontakt na MAS
Miloslav Kavka
mobil: +420 604 171 798
email: kavka@branabrnenska.cz

