Příloha II - TABULKA VÝSTUPŮ A AKTIVIT PROJEKTU
Název projektu: Posílení kapacit a rozvoj Horské služby v Bosně a Hercegovině
Realizátor: Horská služba ČR, o.p.s.
Přímá cílová skupina projektu: Hlavní přímou cílovou skupinou jsou členové horských spolků Bosny a Hercegoviny. Důraz je kladen na
rovnoměrné rozdělení aktivit v rámci celého státu a spravedlivý přístup. Za hlavní partnery projektu považujeme Ministerstvo bezpečnosti a svaz
Horských záchranných služeb v Bosně a Hercegovině (GSSuBiH).
Koneční příjemci projektu: Obyvatelé Bosny a Hercegoviny, žijící v horách a jejich blízkosti, v těžko dostupných oblastech a odlehlých plání.
Taktéž obyvatelé z nížinných oblastí, cestujících do hor za rekreačními účely, ať již za vysokohorskou turistikou nebo za zimními sporty a ostatní
zahraniční turisté. Z České republiky zavítá do Bosny a Hercegoviny každoročně v průměru cca 5 tisíc občanů.
Záměr projektu: Přispět k rozvoji kvalitní záchrany obyvatel a turistů v horských oblastech Bosny a Hercegoviny a ke snížení nehodovosti.
Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je posílení kapacit partnerských organizací a jejich spolupráce vedoucí k udržitelnému rozvoji horské
služby v Bosně a Hercegovině. Vedlejším cílem projektu je napomoci rozvinout preventivní opatření pro bezpečný pohyb v horách Bosny a
Hercegoviny.

VÝSTUPY A AKTIVITY PROJEKTU
(2020)
Výstup 1.1
Posílení spolupráce hlavních
partnerů a příslušných spolků;
Aktivita 1.1.1
Přípravné (úvodní) jednání (září)
Aktivita 1.1.2
Studie mapující současnou situaci
horské služby v BiH (prosinec)
Aktivita 1.1.3
Setkání zaměřené na výsledky
studie, udržitelné financování a
restrukturalizaci horské služby
v BiH (listopad)

VÝSLEDKY (INDIKÁTORY) VÝSTUPŮ (DÍLČÍ PRO
VÍCELETÉ) A AKTIVIT V ROCE (2020)
1.1 Vyšší procento členských spolků v GSSuBiH.
Svazem a Ministerstvem bezpečnosti podepsané
Memorandum o porozumění
1.1.1: Funkční pracovní skupina. Plán činnosti pracovní
skupiny. Plán realizace studie mapování současné situace.
Plán školení. Plán identifikace potřebného vybavení pro HS
BiH a plán jeho distribuce (včetně plánu instruktáže). Plán
spolupráce pro přípravu metodických materiálů. Plán aktivit
preventivního opatření a bezpečného pohybu v horách. Plán
zviditelnění ZRS
1.1.2 Studie mapující současnou situaci horské služby v Bosně
a Hercegovině
1.1.3 Realizované setkání. Dokumenty vytvořené během
setkání (návrhy na financování a strukturu HS BiH,
strategické plány)

Výstup 2.1
Posílení kompetencí členů horské
služby;

2.1 Odborné kompetence účastníků školení jsou
zvýšeny. Jsou vytvořeny první metodické materiály

Aktivita 2.1.1
Kurz pro metodiky horské služby
(listopad)

2.1.1 Realizované školení, kterého se zúčastní alespoň 10
zájemců o pozici metodika
2.1.2 Vzniklé metodické materiály sloužící ke vzdělání členů
horské služby

Aktivita 2.1.2
Spolupráce při tvorbě metodických
materiálů (prosinec)

ZDROJE OVĚŘENÍ
1.1 Vnitřní dokumentace svazu
(GSSuBiH). Projektová
dokumentace - Memorandum o
porozumění
1.1.1 Projektová dokumentace- zápis ze
schůze a příslušné dokumenty
1.1.2 Studie
1.1.3 Projektová dokumentace- zápis ze
schůze a příslušné dokumenty

2.1 Projektová dokumentace –
prezenční listina a
fotodokumentace, samotné
materiály
2.1.1 Prezenční listina a
fotodokumentace
2.1.2 Vzdělávací materiály

VÝSTUPY A AKTIVITY PROJEKTU
(2020)
Výstup 3.1
Zvýšení materiálního vybavení
horské služby;
Aktivita 3.1.1
Identifikace potřebného vybavení
(prosinec)
Aktivita 3.1.2
Nákup materiálu (prosinec)
Výstup 4.1
Rozvoj preventivních opatření
bezpečného pohybu v horách.

VÝSLEDKY (INDIKÁTORY) VÝSTUPŮ (DÍLČÍ PRO
VÍCELETÉ) A AKTIVIT V ROCE (2020)
3.1 K předání materiálu dojde v následujícím roce
(30% předaného materiálu do května 2021; 60%
předaného materiálu do října 2021 a 100%
předaného materiálu do června 2022)
3.1.1 Seznam pro nákup potřebného materiálu (včetně
vyjádření GSSuBiH, MS a HS ČR), schválený ČRA
3.1.2 Připravené podklady pro výběrové/á řízení, jejich
vypsání a realizace; částečně nakoupený materiál
4.1 Zvýšení povědomí o bezpečném pohybu v horách
4.1.4 Možná realizace Dne otevřených dveří (není stanovený
minimální počet realizovaných událostí do konce roku 2020)

3.1 K předání materiálu dojde
v následujícím roce (30%
předaného materiálu do května
2021; 60% předaného materiálu do
října 2021 a 100% předaného
materiálu do června 2022).
3.1.1 Seznam pro nákup
3.1.2 Dokumenty s podklady pro
výběrová řízení a samotný materiál
4.1 Projektová dokumentace –
počet uspořádaných událostí a
jejich účastníků
4.1.4 Stručný zápis z události a
fotodokumentace

Aktivita 4.1.4
Dny otevřených dveří stanic
horských služeb BiH (prosinec)
Průřezové aktivity:

ZDROJE OVĚŘENÍ

Řízení, koordinace a administrace projektu

Průběžná zpráva o realizaci
projektu; Roční (závěrečná) zpráva
o realizaci

VÝSTUPY A AKTIVITY PROJEKTU
(2021)
Výstup 1.1
Posílení spolupráce hlavních
partnerů a příslušných spolků;
Aktivita 1.1.3
Setkání zaměřené na výsledky
studie, udržitelné financování a
restrukturalizaci horské služby
v BiH (duben; září)
Výstup 2.1
Posílení kompetencí členů horské
služby;
Aktivita 2.1.1
Kurz pro metodiky horské služby
(duben; září)
Aktivita 2.1.2
Spolupráce při tvorbě metodických
materiálů (prosinec)

VÝSLEDKY (INDIKÁTORY) VÝSTUPŮ (DÍLČÍ PRO
VÍCELETÉ) A AKTIVIT V ROCE (2021)
1.1 Vyšší procento členských spolků v GSSuBiH.
1.1.3 Realizovaná setkání. Dokumenty vytvořené během
setkání (návrhy na financování a strukturu HS BiH,
strategické plány).

ZDROJE OVĚŘENÍ
1.1 Vnitřní dokumentace svazu
(GSSuBiH).
1.1.3 Projektová dokumentace- zápis ze
schůze a příslušné dokumenty

2.1 Uskuteční se alespoň dvě školení, přičemž
každého z nich se zúčastní alespoň 10 zájemců o
pozici metodika.

2.1 Projektová dokumentace –
prezenční listiny a
fotodokumentace

2.1.1 Dvě realizovaná školení, z nichž každého se zúčastní
alespoň 10 zájemců o pozici metodika.
2.1.2 Vzniklé metodické materiály sloužící ke vzdělání členů
horské služby.

2.1.1 Prezenční listiny a
fotodokumentace
2.1.2 Vzdělávací materiály

VÝSTUPY A AKTIVITY PROJEKTU
(2021)
Výstup 3.1
Zvýšení materiálního vybavení
horské služby;
Aktivita 3.1.2
Nákup materiálu (prosinec)

VÝSLEDKY (INDIKÁTORY) VÝSTUPŮ (DÍLČÍ PRO
VÍCELETÉ) A AKTIVIT V ROCE (2021)
3.1 60% předaného materiálu
3.1.2 Připravené podklady pro výběrové/á řízení, jejich
vypsání a realizace. Částečně nakoupený materiál.
3.1.3 Předaný materiál

Aktivita 3.1.3
Dodávka zboží a příslušná
instruktáž (září)
Výstup 4.1
Rozvoj preventivních opatření
bezpečného pohybu v horách.
Aktivita 4.1.1
Spolupráce horské služby BiH při
značení turistických tras, se
zaměřením na náročné části stezek
(červen)

ZDROJE OVĚŘENÍ
3.1 Předávací protokoly a
fotodokumentace
3.1.2 Dokumenty s podklady pro
výběrová řízení a samotný materiál
3.1.3 Předávací protokoly a
fotodokumentace

4.1 Zvýšení povědomí o bezpečném pohybu v horách
(uskuteční se alespoň 6 událostí podporující
preventivní opatření bezpečného pohybu v horách,
jichž se dohromady zúčastní alespoň 300 osob)

4.1 Projektová dokumentace –
počet uspořádaných událostí a
jejich účastníků

4.1.1 Navázaní spolupráce s organizací věnující se značení
turistických tras v BiH a společné aktivity
4.1.3 Realizace přednášek na školách
4.1.4 Realizace Dnů otevřených dveří

4.1.1 Stručný zápis z události a
fotodokumentace
4.1.3 Prezenční listina a
fotodokumentace
4.1.4 Stručný zápis z události a
fotodokumentace

Aktivita 4.1.3
Přednášky na školách (prosinec)
Aktivita 4.1.4
Dny otevřených dveří stanic
horských služeb BiH (prosinec)
Průřezové aktivity:

Řízení, koordinace a administrace projektu

Průběžná zpráva o realizaci
projektu; Roční (závěrečná) zpráva
o realizaci

VÝSLEDKY (INDIKÁTORY) VÝSTUPŮ (DÍLČÍ PRO
VÝSTUPY A AKTIVITY PROJEKTU
VÍCELETÉ) A AKTIVIT V ROCE (2022)
(2022)
Výstup 1.1
1.1 Členství v GSSuBiH potvrdí alespoň 55%
Posílení spolupráce hlavních
relevantních spolků.
partnerů a příslušných spolků;
Aktivita 1.1.3
Setkání zaměřené na výsledky
studie, udržitelné financování a
restrukturalizaci horské služby
v BiH (květen)
Výstup 2.1
Posílení kompetencí členů horské
služby;

ZDROJE OVĚŘENÍ
1.1 Vnitřní dokumentace svazu
(GSSuBiH).

1.1.3 Realizované setkání. Dokumenty vytvořené během
setkání (návrhy na financování a strukturu HS BiH,
strategické plány).

1.1.3 Projektová dokumentace- zápis ze
schůze a příslušné dokumenty

2.1 Každý spolek horské služby získal metodické
materiály pro vzdělání svých členů.

2.1 Předávací protokoly a
fotodokumentace

2.1.2 Vzniklé metodické materiály sloužící ke vzdělání členů
Aktivita 2.1.2
Spolupráce při tvorbě metodických horské služby.
materiálů (srpen)

2.1.2 Vzdělávací materiály

Výstup 3.1
Zvýšení materiálního vybavení
horské služby;

3.1 Předávací protokoly a
fotodokumentace

Aktivita 3.1.2
Nákup materiálu (květen)
Aktivita 3.1.3
Dodávka zboží a příslušná
instruktáž (květen)

3.1 100% předaného materiálu
3.1.2 Připravené podklady pro výběrové/á řízení, jejich
vypsání a realizace. Částečně nakoupený materiál.
3.1.3 Předaný materiál

3.1.2 Dokumenty s podklady pro
výběrová řízení a samotný materiál
3.1.3 Předávací protokoly a
fotodokumentace

VÝSTUPY A AKTIVITY PROJEKTU
(2022)
Výstup 4.1
Rozvoj preventivních opatření
bezpečného pohybu v horách.
Aktivita 4.1.1
Spolupráce horské služby BiH při
značení turistických tras, se
zaměřením na náročné části stezek
(červen)
Aktivita 4.1.2
Kampaň na bezpečný pohyb v
horách a ochranu přírody (květen)

VÝSLEDKY (INDIKÁTORY) VÝSTUPŮ (DÍLČÍ PRO
VÍCELETÉ) A AKTIVIT V ROCE (2022)
4.1 Zvýšení povědomí o bezpečném pohybu v horách
(uskuteční se alespoň 4 události podporující
preventivní opatření bezpečného pohybu v horách,
jichž se dohromady zúčastní alespoň 200 osob)
4.1.1 Spolupráce s organizací věnující se značení turistických
tras v BiH a společné aktivity
4.1.2 Realizace kampaně, které se zúčastní alespoň 50
účastníků
4.1.3 Realizace přednášek na školách
4.1.4 Realizace Dnů otevřených dveří

ZDROJE OVĚŘENÍ
4.1 Projektová dokumentace –
počet uspořádaných událostí a
jejich účastníků
4.1.1 Stručný zápis z události a
fotodokumentace
4.1.2 Zápis z události a
video/fotodokumentace
4.1.3 Prezenční listina a
fotodokumentace
4.1.4 Stručný zápis z události a
fotodokumentace

Aktivita 4.1.3
Přednášky na školách (červen)
Aktivita 4.1.4
Dny otevřených dveří stanic
horských služeb BiH (září)
Průřezové aktivity:

Řízení, koordinace a administrace projektu

Průběžná zpráva o realizaci
projektu; Roční (závěrečná) zpráva
o realizaci

