Průvodní dopis k zájmu o partnerství s finančním příspěvkem v projektu

„SPOKO Pobeskydí“
Zájemce o partnerství: název a IČ
Zastoupen: jméno, příjmení (funkce)
Kontaktní osoba pro případné dotazy: Jméno, příjmení, mail a telefon

Vážená paní, Vážený pane,
tímto dopisem a přiloženými dokumenty projevujeme zájem o partnerství s finančním příspěvkem
v projektu „SPOKO Pobeskydí“ a máme zájem o partnerství v územní oblasti Stonávka / Morávka (dle
textu výzvy). V příloze dokládáme podepsané prohlášení o partnerství.
Hlavními důvody našeho zájmu o zapojení do projektu je …. (stručně popište svou motivaci a důvody
svého zájmu o zapojení do aktivity projektu, max. 0,5 strany).
Naše organizace vznikla xx. xx. xxxx a k 30. červnu 2022 splňuje podmínku tříleté historie, což
dokládáme výpisem z veřejného rejstříku. /nesplňuje podmínku tříleté historie, ale svou činnosti
navazujeme na xxx (dle potřeby upravte a doplňte)...
Na území Pobeskydí působíme v následujících obcích: (uveďte výčet obcí). Tuto skutečnost dokládáme
xxxx.
Máme zkušenost s realizací obdobných projektů/s poskytováním sociálních služeb v území Pobeskydí
a toto dokládáme smlouvou o poskytnutí dotace/registrací sociální služby, ze které je patrný výčet obcí.
….(blíže popište své zkušenosti vč. názvů konkrétních projektů, cílové skupiny, realizovaných aktivit
apod.) max. 0,5 strany.
Pro zapojení do projektu disponujeme dostatečnými kapacitami. Zázemí, které bude možno využívat
jako kontaktní místo pro cílovou skupinu, máme zajištěno………………. Pro potřeby projektu vyčleníme
sociálního pracovníka…….. (popište jeho vzdělání a zkušenosti, vč. zkušenosti s práce s cílovou
skupinou a obdobnými aktivitami, které budou realizovány projektem ………;popište spolupráci
s obcemi a relevantními odbory obcí s rozšířenou působností a další dle uvážení).
Na zrealizování klíčové aktivity projektu a zapojení do dílčích aktivit dalších klíčových aktivit
v požadovaném rozsahu popisu činnosti sociálního pracovníka požadujeme následující rozpočet:
Položka
Měsíční hrubá mzda sociálního pracovníka
pro 0,5 úvazek
(rozpětí pro 0,5 úvazek 13 700 Kč až 21 450 Kč)

Oblast první
(Stonávka)
0,5 úvazek

Oblast druhá
(Morávka)
0,5 úvazek

Osobní výdaje na 36 měsíců (hrubá mzda, sociální
a zdravotní pojištění hrazené – odvody,
zákonného pojištění odpovědnosti1)
Paušální výdaje na 36 měsíců
(rozpětí 15 % až 25 % osobních výdajů)
Poznámka k rozpočtu: sociální a zdravotní pojištění hrazené ve výši xx %, zákonné pojištění
odpovědnosti zaměstnavatele ve výši xx ‰.

Přílohy:
Xxx

V xxxxxxx dne…………………

…………………………………………………..
Jméno a příjmení
funkce

1

pojistné podle vyhlášky MF č. 125/1993, kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění
odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

