
Příloha č. 2 Metodiky monitoringu a evaluace Komunitního plánu sociálních služeb města Bruntálu 

 

Tato metodika představuje naplnění klíčové aktivity projektu s názvem „Efektivní systém plánování sociálních služeb ve městě Bruntál“, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00008. 
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Realizace projektu 

započala 1. března 2013 a bude probíhat do 28. února 2015. 

 

 

Průběžný monitoring za období: ……………………………. *  
 
Závěrečná evaluace KPSS  **  
 

Priorita:  

Název cíle: 1.  

Krátký popis cíle:  

Opatření, která vedou k 
naplnění cíle: 

1.1  
1.2  
1.3  
1.4  

 

 

Název opatření 1.1  

Stav plnění  Vyplňujte SPLNĚNO, ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO, NESPLNĚNO 

Popis aktivit realizovaných v rámci opatření 

Popisujte realizaci dle jednotlivých aktivit, které jsou uvedené v XX.KP, např. V rámci naplňování opatření 
proběhla aktivita ta a ta...používejte konkrétní údaje. 
 Bylo rozšířeno … uvádějte konkrétní data, množství.  
 Bylo vytvořeno … uvádějte konkrétní účel. 
Jedenkrát ročně proběhla … používejte kvantifikaci, uvádějte konkrétní počet. 
Na každou aktivitu uveďte stručné a věcné hodnocení, které se vejde do jedné věty. Doporučení: 
podívejte se, jak bylo zpracováno hodnocení v předcházejících letech a z toho vycházejte. 

Realizátor Vyplňte dle údajů  v XX.KP 

Finanční náklady – uvést rok 
Pokud je opatření totožné s opatřením jiné PS, uveďte to touhle 
formulací v závorce (náklady jsou totožné s opatřením 1.1 PS XX ) s 
uvedením správného označení opatření dané PS 

 

Název opatření 1.2  

Stav plnění  

Popis aktivit realizovaných v rámci opatření 

 

Realizátor  

Finanční náklady – uvést rok (náklady jsou totožné s opatřením 1.2 PS xx) 

 
Název opatření 
 

1.3  

Stav plnění  

Popis aktivit realizovaných v rámci opatření 
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Realizátor  

Finanční náklady – uvést rok  

 
Název opatření 
 

1.4  

Stav plnění  

Popis aktivit realizovaných v rámci opatření 

 

Realizátor  

Finanční náklady – uvést rok  

 
Název opatření 
 

1.5  

Stav plnění  

Popis aktivit realizovaných v rámci opatření 

  

Realizátor  

Finanční náklady – uvést rok  

 

 

*doplňte časové období monitoringu 

 

**vyberte odpovídající (zda-li vyhotovujete monitoring nebo závěrečnou evaluaci KPSS) 


