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Název materiálu

Dotace SOCIÁLNÍ SLUŽBY (nad 50.000,00 Kč)
Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví svým stanoviskem ze dne
13.09.2018 doporučuje schválit dotace v souladu s § 10a odst. 2 zákona č.
250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, poskytované na účel určený
poskytovatelem v Programu, uvedené v příloze Tabulka – žádosti o poskytnutí
dotace v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY_6_nad 50 tis. Kč.
Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
doporučuje
01.01
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 30.000,00 Kč pro
Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov, na účel v
kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace na poskytování registrovaných
sociálních služeb - částečná úhrada výdajů na provoz potravinového a
humanitárního skladu pro lidi v nouzi v roce 2018 (2. část),
01.02
zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní charitu
Trutnov, IČ 43465439, Dřevařská 332, Trutnov, dle předloženého vzoru,

Vyjádření komise

Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

02.01
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč pro
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČ 00195201, Procházkova
818, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace na
poskytování registrovaných sociálních služeb - částečná úhrada výdajů
spojených s poskytováním kontaktní, poradenské a terénní služby a provozem
Kontaktního centra RIAPS Trutnov (provozní výdaje, harm reduction materiál
apod.) a výdajů na mzdy pro pracovníky centra v roce 2018,
02.02
zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvu pro Sdružení ozdravoven a
léčeben okresu Trutnov, IČ 00195201, Procházkova 818, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
03.01
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 80.000,00 Kč pro
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČ 00195201, Procházkova
818, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace na
poskytování registrovaných sociálních služeb - částečná úhrada výdajů
spojených s provozem a poskytováním služeb Nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež Shelter RIAPS Trutnov (provozní výdaje, drobný materiál, vybavení
pro aktivity s klienty apod.) a výdajů na mzdy pro pracovníky NZDM v roce
2018,
03.02
zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvu pro Sdružení ozdravoven a
léčeben okresu Trutnov, IČ 00195201, Procházkova 818, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
04.01
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč pro
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČ 00195201, Procházkova
818, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace na
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poskytování registrovaných sociálních služeb - částečná úhrada výdajů
spojených s provozem a poskytováním služeb Stacionáře RIAPS Trutnov
(provozní výdaje, tvůrčí materiál, vybavení pro aktivity s klienty apod.) a výdajů
na mzdy pracovníků přímé péče v roce 2018,
04.02
zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvu pro Sdružení ozdravoven a
léčeben okresu Trutnov, IČ 00195201, Procházkova 818, Trutnov, dle
předloženého vzoru,
05.01
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč pro
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČ 00195201, Procházkova
818, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace na
poskytování registrovaných sociálních služeb - částečná úhrada výdajů
spojených s provozem a poskytováním služby Manželské a rodinné poradny
RIAPS Trutnov (provozní výdaje, obnova a dovybavení prostor apod.) a výdajů
na mzdy pracovníků přímé péče v roce 2018,
05.02
zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvu pro Sdružení ozdravoven a
léčeben okresu Trutnov, IČ 00195201, Procházkova 818, Trutnov, dle
předloženého vzoru.
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
01.01
poskytnutí dotace ve výši 30.000,00 Kč pro Oblastní charitu Trutnov, IČ
43465439, Dřevařská 332, Trutnov, na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY
odst. 3.1. Dotace na poskytování registrovaných sociálních služeb částečná úhrada výdajů na provoz potravinového a humanitárního skladu
pro lidi v nouzi v roce 2018 (2. část),
01.02
veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní charitu Trutnov, IČ 43465439,
Dřevařská 332, Trutnov, dle předloženého vzoru,

Návrh na usnesení ZM

02.01
poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč pro Sdružení ozdravoven a
léčeben okresu Trutnov, IČ 00195201, Procházkova 818, Trutnov, na účel v
kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace na poskytování
registrovaných sociálních služeb - částečná úhrada výdajů spojených s
poskytováním kontaktní, poradenské a terénní služby a provozem
Kontaktního centra RIAPS Trutnov (provozní výdaje, harm reduction
materiál apod.) a výdajů na mzdy pro pracovníky centra v roce 2018,
02.02
veřejnoprávní smlouvu pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu
Trutnov, IČ 00195201, Procházkova 818, Trutnov, dle předloženého vzoru,
03.01
poskytnutí dotace ve výši 80.000,00 Kč pro Sdružení ozdravoven a
léčeben okresu Trutnov, IČ 00195201, Procházkova 818, Trutnov, na účel v
kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace na poskytování
registrovaných sociálních služeb - částečná úhrada výdajů spojených s
provozem a poskytováním služeb Nízkoprahového zařízení pro děti a
mládež Shelter RIAPS Trutnov (provozní výdaje, drobný materiál, vybavení
pro aktivity s klienty apod.) a výdajů na mzdy pro pracovníky NZDM v roce
2018,
03.02
veřejnoprávní smlouvu pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu
Trutnov, IČ 00195201, Procházkova 818, Trutnov, dle předloženého vzoru,
04.01
poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč pro Sdružení ozdravoven a
léčeben okresu Trutnov, IČ 00195201, Procházkova 818, Trutnov, na účel v
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kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace na poskytování
registrovaných sociálních služeb - částečná úhrada výdajů spojených s
provozem a poskytováním služeb Stacionáře RIAPS Trutnov (provozní
výdaje, tvůrčí materiál, vybavení pro aktivity s klienty apod.) a výdajů na
mzdy pracovníků přímé péče v roce 2018,
04.02
veřejnoprávní smlouvu pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu
Trutnov, IČ 00195201, Procházkova 818, Trutnov, dle předloženého vzoru,
05.01
poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč pro Sdružení ozdravoven a
léčeben okresu Trutnov, IČ 00195201, Procházkova 818, Trutnov, na účel v
kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY odst. 3.1. Dotace na poskytování
registrovaných sociálních služeb - částečná úhrada výdajů spojených s
provozem a poskytováním služby Manželské a rodinné poradny RIAPS
Trutnov (provozní výdaje, obnova a dovybavení prostor apod.) a výdajů na
mzdy pracovníků přímé péče v roce 2018,
05.02
veřejnoprávní smlouvu pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu
Trutnov, IČ 00195201, Procházkova 818, Trutnov, dle předloženého vzoru.

Důvodová zpráva:
Materiál se týká 5 žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Trutnova pro rok 2018 subjektů, které
žádají o poskytnutí dotace na účel určený v Programu dotací vyhlášeném městem v KATEGORII
SOCIÁLNÍ SLUŽBY individuálně nebo v součtu nad 50.000,00 Kč.
Žadatel Oblastní charita Trutnov požádal o dotaci ve výši 30.000,00 Kč na částečnou úhradu výdajů na
provoz potravinového a humanitárního skladu pro lidi v nouzi v roce 2018 (druhá část). Jedná se o žádost
na stejný účel, na který bylo již žádáno v dubnu 2018. Tehdy žadatel žádal o dotaci ve výši 50.000,00 Kč a
Zastupitelstvo města Trutnova na svém zasedání dne 09.05.2018 svým usnesením č. ZM_2018-64/2
žadateli schválilo dotaci ve výši 20.000,00 Kč na výše zmiňovaný účel.
Žádosti byly projednány Odborem sociálních věcí, školství a zdravotnictví (dále jen „OSVŠZ“) dne
13.09.2018, která výše uvedené dotace doporučila.
Poskytnuté dotace, které žadatelé obdrželi v předešlých letech, jsou uvedeny v příloze (Tabulka – žádosti
o dotace SOCIÁLNÍ SLUŽBY_6_nad 50 tis. Kč).
Kontaktní centrum Regionálního Institutu Ambulantních Psychosociálních Služeb Trutnov (dále jen
„RIAPS Trutnov“)
Kontaktní centrum RIAPS Trutnov poskytuje kontaktní, poradenské a terénní služby osobám na
návykových látkách závislým a závislostí ohroženým, starším 15 let vyjma osob závislých pouze na tabáku.
Hlavním cílem služeb poskytovaných Kontaktním centrem a terénními službami je navázání a udržení
kontaktu s uživateli návykových látek. Primárně jde o minimalizaci zdravotních a sociálních rizik spojených
s užíváním návykových látek, včetně prevence přenosu infekčních chorob. Dále se jedná o motivaci klienta
ke změně životního stylu v pozitivním směru.
Dalším cílem je minimalizace rizik infekčních chorob pro většinovou populaci (s tím související sběr a
bezpečná likvidace pohozeného injekčního materiálu) a poskytování pravdivých informací odborné i laické
veřejnosti o drogové problematice na území okresu Trutnov, případně České republiky.
Kontaktní centrum je jedním ze dvou kontaktních center v Královéhradeckém kraji. Zajišťuje služby pro
severní část Královéhradeckého kraje. Konkrétně poskytuje služby na území okresu Trutnov (cca 120 tis.
obyvatel), ve městech Trutnov, Hostinné, Vrchlabí, Dvůr Králové nad Labem, Úpice, Žacléř, Špindlerův
Mlýn, Rtyně v Podkrkonoší, Svoboda nad Úpou a Pec pod Sněžkou.
Dotace ve výši 75.000,00 Kč, o kterou výše zmiňovaný žadatel požádal, bude využita na částečnou úhradu
výdajů spojených s poskytováním kontaktní, poradenské a terénní služby a provozem Kontaktního centra
RIAPS Trutnov (provozní výdaje, harm reduction materiál apod.) a výdajů na mzdy pro pracovníky centra v
roce 2018. OSVŠZ doporučuje dotaci ve výši 50.000,00 Kč.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Shelter RIAPS Trutnov (dále jen „NZDM“)
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Shleter RIAPS Trutnov je určeno pro děti, mládež a mladé
dospělé ve věku 6 až 26 let, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci či jsou touto situací ohroženi.
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Posláním NZDM je prostřednictvím sociální služby podporovat sociální začlenění a pozitivní změny
v životním způsobu cílové skupiny. Nabízí odbornou pomoc, podporu, poskytuje informace a předchází tak
jejich sociálnímu vyloučení.
Nejdůležitějšími službami, které NZDM nabízí, je poradenství, rozhovor, pomoc se školou, situační či
krizová intervence. Mimo činností, které se týkají přímo klientů NZDM, navštěvují pracovníci zařízení školy
a dětské domovy s preventivní lekcí na téma šikana. NZDM zajišťuje služby především pro děti a mládež
ze samotného Trutnova a jeho blízkého okolí.
Dotace ve výši 150.000,00 Kč, o kterou výše zmiňovaný žadatel požádal, bude využita na částečnou
úhradu výdajů spojených s provozem a poskytováním služeb Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
Shelter RIAPS Trutnov (provozní výdaje, drobný materiál, vybavení pro aktivity s klienty apod.) a výdajů na
mzdy pro pracovníky NZDM v roce 2018. OSVŠZ doporučuje dotaci ve výši 80.000,00 Kč.
Stacionář RIAPS Trutnov
Stacionář RIAPS poskytuje sociálně rehabilitační služby lidem s duševním onemocněním. Služba je
poskytována ambulantní a terénní formou.
Cílem je poskytování sociálních služeb zaměřených na odstraňování sociálního vyloučení duševně
nemocných a zlepšení kvality života této cílové skupiny (zvýšení soběstačnosti, schopnosti sociální
adaptace a podpora sociálnímu znovu začlenění, podpora prevence dopadů onemocnění).
Cílovou skupinou jsou dospělí lidé s duševním onemocněním od 18-64 let. V roce 2016 byly služby
Stacionáře poskytovány celkem 116 uživatelům, z toho 46 uživatelům z Trutnova.
Dotace ve výši 100.000,00 Kč, o kterou výše zmiňovaný žadatel požádal, bude využita na částečnou
úhradu výdajů spojených s provozem a poskytováním služeb Stacionáře RIAPS Trutnov (provozní výdaje,
tvůrčí materiál, vybavení pro aktivity s klienty apod.) a výdajů na mzdy pracovníků přímé péče v roce 2018.
OSVŠZ doporučuje dotaci ve výši 50.000,00 Kč.
Manželská a rodinná poradna RIAPS Trutnov (dále jen „MRP“)
Posláním Manželské a rodinné poradny je prostřednictvím odborného psychologického poradenství,
základního a odborného sociálního poradenství pomoci partnerům, manželům, rodinám a jednotlivcům
v nepříznivé sociální situaci. Prostřednictvím poradenské činnosti a další pomoci se snaží působit tak, aby
se zvýšila schopnost uživatelů služby řešit svoji náročnou situaci vlastními silami, aby plnili optimálně svoji
funkci v rodině a také v občanském životě.
Dotace ve výši 75.000,00 Kč, o kterou výše zmiňovaný žadatel požádal, bude využita na částečnou úhradu
výdajů spojených s provozem a poskytováním služby Manželské a rodinné poradny RIAPS Trutnov
(provozní výdaje, obnova a dovybavení prostor apod.) a výdajů na mzdy pracovníků přímé péče v roce
2018. OSVŠZ doporučuje dotaci ve výši 50.000,00 Kč.
Přílohy:
Vzor veřejnoprávní smlouvy
Tabulka – žádosti o dotace SOCIÁLNÍ SLUŽBY_6_nad 50 tis. Kč
Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem – ORJ 41.
Kontrola materiálu právníkem před RM.
Datum: 17.09.2018

JUDr. Hronešová
Podpis vedoucího odboru
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o poskytnutí dotace
č. …/18
Účastníci, kterými jsou
Město Trutnov, IČ 00278360, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov,
číslo b.ú.: 124601/0100,
zastoupené starostou panem Mgr. Ivanem Adamcem, na straně jedné jako poskytovatel,
a
Název příjemce …………………, IČO/nar. ………………, adresa …………………….,
číslo b.ú.: ……………………,
zastoupený …………………………….., na straně druhé jako příjemce,
uzavírají podle zákonů č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), č. 500/2004 Sb., správní
řád, a č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, podpůrně též podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, všechny zákony v platném a účinném znění, veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace takto:

1.
a) Město Trutnov poskytuje příjemci dotaci ve výši …… (slovy: …. korun českých).
b) Poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo města Trutnova na
svém zasedání dne ……. svým usnesením č. ZM_2018 - …/….
c) Dotace je v souladu s § 10a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. poskytována na:
- účel určený poskytovatelem v jeho Programu dotací vyhlášeném dne 21.09.2016 (dále jen
„Program“), tj. …………………..
d) Dotace bude čerpána nejpozději do konce roku 2018. Faktury vystavené v prosinci roku
2018 či lednu 2019 na výše uvedený účel lze z této dotace hradit do 31.01.2019.
2.
Dotace bude poukázána do 30 dnů od účinnosti této smlouvy na výše uvedený účet příjemce.
3.
Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci výlučně k výše uvedenému účelu v souladu se
zásadami hospodárnosti, efektivnosti a účelovosti ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž je povinen plnit a dodržovat pravidla
stanovená Zásadami poskytovatele č. 1/2016 o poskytování dotací z rozpočtu města Trutnova
(dále jen „Zásady“) s výjimkou části článku 7 odst. 1 Zásad, která se týká zákazu úhrad mezd
zaměstnanců a Programem.
4.
Jestliže je příjemce povinen vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném a účinném znění (dále jen „zákon o účetnictví“), zavazuje se tímto vést v rámci vedení
účetnictví výdaje (profinancované náklady) vynaložené na dosažení účelu uvedeného v této
smlouvě odděleně (např. analytická evidence). Jestliže příjemce není podle zákona o účetnictví povinen vést účetnictví, zavazuje se tímto, že v případě kontroly použití dotace doloží aktuální přehled celkových příjmů a výdajů.
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5.
Příjemce je povinen označit originály účetních dokladů, prokazujících použití dotace, číslem
této smlouvy a textem „hrazeno z dotace města Trutnova“. U účetních dokladů, které nejsou
plně hrazeny z dotace města Trutnova, je třeba uvést výši částky hrazené z dotace města
Trutnova.
6.
Příjemce je povinen předat městu Trutnov (prostřednictvím Odboru finančního MěÚ) vyúčtování poskytnuté dotace spolu s kopiemi účetních dokladů nejpozději do 31.03.2019.
7.
Město Trutnov je oprávněno ke kontrole použití dotace, a to i před předáním jejího vyúčtování
poskytovateli. Pokud nebude dotace plně vyčerpána, příjemce její nepoužitou část vrátí nejpozději do 5 dnů po zaslání vyúčtování na příjmový účet poskytovatele 19-124601/0100.

8.
Použití dotace v rozporu se sjednaným účelem dle čl. 1 této smlouvy, její neoprávněné zadržení, nepředložení vyúčtování dle čl. 6 této smlouvy, jakož i porušení jiných povinností stanovených touto smlouvou je porušením rozpočtové kázně, při němž je příjemce povinen částku
ve výši neoprávněně použité, zadržené nebo nevyúčtované dotace ve lhůtě stanovené poskytovatelem odvést na výše uvedený účet poskytovatele a zaplatit penále v sazbě 1 promile
denně z odváděné částky ode dne jejího neoprávněného použití či zadržení nebo ode dne,
kdy nevyúčtovaná dotace měla být vyúčtována. Penále je účtováno až do provedení platby na
účet poskytovatele.
9.
Město Trutnov souhlasí s použitím znaku města nebo loga města v souladu s naplňováním
účelu poskytnuté dotace.
10.
V případě přeměny příjemce nebo jeho zrušení s likvidací je příjemce povinen bez zbytečného
odkladu oznámit tuto skutečnost poskytovateli. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy
přecházejí i na případné právní nástupce příjemce.
11.
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou stranu.

V Trutnově dne

…………………………………
poskytovatel

……………………………………
příjemce

Žádosti o poskytnutí dotace pro rok 2018 na účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY_6_nad 50 tis. Kč
poř.
č.

žadatel

žádost ze dne Účel v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY

2016

2017

žádost 2018

3.1. Dotace na poskytování registrovaných sociálních služeb

1.

2.

9.8.2018

částečná úhrada výdajů na provoz potravinového a humanitárního skladu
pro lidi v nouzi v roce 2018 (2. část)

‐

‐

30 000,00

V roce 2018 již
schválena dotace na
stejný účel ve výši
30 000,00 20.000,00 Kč

6.8.2018

částečná úhrada výdajů spojených s poskytováním kontaktní, poradenské
a terénní služby a provozem Kontaktního centra RIAPS Trutnov (provozní
výdaje, harm reduction materiál apod.) a výdajů na mzdy pro pracovníky
centra v roce 2018

‐

50 000,00

75 000,00

50 000,00

částečná úhrada výdajů spojených s provozem a poskytováním služeb
Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Shelter RIAPS Trutnov
(provozní výdaje, drobný materiál, vybavení pro aktivity s klienty apod.) a
výdajů na mzdy pro pracovníky NZDM v roce 2018

‐

80 000,00

150 000,00

80 000,00

6.8.2018

částečná úhrada výdajů spojených s provozem a poskytováním služeb
Stacionáře RIAPS Trutnov (provozní výdaje, tvůrčí materiál, vybavení pro
aktivity s klienty apod.) a výdajů na mzdy pracovníků přímé péče v roce
2018

‐

50 000,00

100 000,00

50 000,00

6.8.2018

částečná úhrada výdajů spojených s provozem a poskytováním služby
Manželské a rodinné poradny RIAPS Trutnov (provozní výdaje, obnova a
dovybavení prostor apod.) a výdajů na mzdy pracovníků přímé péče v
roce 2018

‐

50 000,00

75 000,00

50 000,00

230 000,00

430 000,00

260 000,00

Oblastní charita Trutnov, IČ
43465439

Sdružení ozdravoven a léčeben 6.8.2018
okresu Trutnov, IČ 00195201

celkem:

Návrh rozpočtu dotací kategorie
SOCIÁLNÍ SLUŽBY na rok 2018:

Návrh RM

1 100 000,00

již schváleno:

808 000,00

zbývá k rozdělení:

292 000,00

Poskytnuté dotace v roce 2018
2016

2017

200 000,00

230 000,00

Schváleno
2018

3.1. Dotace na poskytování registrovaných sociálních služeb

26.2.2018

částečná úhrada výdajů spojených s poskytováním služby Osobní
asistence Oblastní Charity Trutnov v roce 2018 (mzdové náklady
apod.)

230 000,00

částečná úhrada výdajů na provoz potravinového a humanitárního
skladu pro lidi v nouzi v roce 2018

1.

2.

Oblastní charita Trutnov, IČ
43465439

DIAKONIE ČCE ‐ středisko Světlo
ve Vrchlabí, IČ 43464343

‐

‐

20 000,00

částečná úhrada výdajů spojených s provozem Centra dobrovolníků
(elektřina, papírenské potřeby, telefon, pohonné hmoty, nákup
ochranných pomůcek, propagaci dobrovolnictví, tvorba letáků, tisk
metodiky, apod.) a částečná úhrada výdajů na mzdy koordinátora
dobrovolníků v roce 2018

45 000,00

45 000,00

45 000,00

částečná úhrada výdajů spojených s nákupem nových zdravotních
pomůcek do stávající půjčovny pro občany města Trutnova a
úhrada výdajů na pronájem skladových prostor v roce 2018

30 000,00

30 000,00

40 000,00

částečná úhrada výdajů spojených s činností sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi "ZVONEK pro rodinu" v roce 2018

30 000,00

30 000,00

40 000,00

26.2.2018

částečná úhrada výdajů spojených se zajištěním souběhu domácí
ošetřovatelské a pečovatelské služby v Trutnově v roce 2018
(mzdové náklady a nákup pohonných hmot)

100 000,00

100 000,00

150 000,00

1.2.2018

částečná úhrada výdajů spojených s poskytováním terénní sociální
služby rané péče v roce 2018

‐

10 000,00

10 000,00

25 200,00

15 000,00

15 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

50 000,00

50 000,00

4.4.2018

3.
Centum LIRA, z.ú., IČ 28731191

4.

24.1.2018

Klub vozíčkářů Trutnov ‐
Bukovinka, z.s., IČ 26560895
20.12.2017

Centrum pro integraci osob se
zdravotním postižením
5.
Královéhradeckého kraje, o.p.s., IČ
26594145
6.3.2018
Sjednocená organizace
6. nevidomých a slabozrakých ČR,
z.s., IČ 65399447

21.5.2018

částečná úhrada výdajů spojených s poskytováním základních
služeb rané péče ‐ program podpory vývoje dítěte s postižením
(nákup speciálních pomůcek, literatury, diagnostického materiálu,
případně dalšího zařízení využívaného při práci s dítětem s
postižením a diagnostice apod.) a úhrada provozních výdajů
spojených s poskytováním služby v roce 2018
částečná úhrada výdajů spojených se zajištěním aktivizační,
výchovné, vzdělávací a terapeutické činnosti klubu v roce 2018
(výdaje na kulturně zájmové akce pro členy klubu, nákup materiálu
pro arteterapeutickou činnost a ostatní zájmové aktivity členů,
zajištění personálních a provozních činností spojených s provozem
klubu, osobní náklady)
částečná úhrada výdajů spojených s činností centra v roce 2018 ‐
sociální poradenství, pořížení vybavení do půjčovny kompenzačních
a rehabilitačních pomůcek apod.
částečná úhrada výdajů spojených se činností pracoviště SONS ČR
Trutnov (nájem a ostatní služby, osobní náklady a materiál apod.) a
návazných služeb pro zrakově postižené občany města Trutnova v
roce 2018 (nájem a ostatní služby, osobní náklady a materiál)
3.2. Dotace na ostatní činnosti v sociální oblasti

7.

Klub vozíčkářů Trutnov ‐
Bukovinka, z.s., IČ 26560895
20.12.2017

8.

9.

Svaz postižených civilizačními
chorobami v ČR, z.s., základní
organizace Trutnov, IČ 72059211
MOST KE VZDĚLÁNÍ ‐ BRIDGE TO
EDUCATION, z.s., IČ 26998262

15.3.2018

9.4.2018

12. Svaz tělesně postižených v České
republice z. s. místní organizace
Trutnov, IČ 72037407
13.

Domov pro seniory Pilníkov, IČ
00195031
celkem:

15 000,00

15 000,00

7 000,00

částečná úhrada výdajů spojených s činností spolku v roce 2018 ‐
(drobný materiál do výtvarné dílny, pomůcky na trénink paměti,
trička s logem, hole Nordic Walking apod.)

‐

‐

6 000,00

částečná úhrada výdajů spojených s organizací akce "Trutnovský
den pro rodinu" v roce 2018 (pronájem stánků, úhrada služeb
(doprava, ozvučení apod.), propagace, tisk propagačních materiálů,
publikační činnost, nákup drobného materiálu pro děti apod.)

‐

20 000,00

30 000,00

10 000,00

10 000,00

15 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00
808 000,00

14.2.2018

částečná úhrada výdajů spojených s činností spolku (nájemné,
internet, cestovné, vzdělávací projekty, nákup kancelářských potřeb
a kompenzačních pomůcek, poštovné, obnova audiovizuální
techniky apod.) a zajištěním projektů pro volnočasové a sociální
aktivity osob se sluchovým postižením pro rok 2018
částečná úhrada výdajů spojených s chodem kanceláře (úhrada
služeb, režijních a materiálových nákladů při zajišťování akcí
preventivního charakteru pro postižené civilizačními chorobami,
rekondiční pobyty, kurzy životosprávy, tréninky paměti apod.) a
výdaje spojené s pořízením pernamentek do bazénu, třiček s logen
organizace a dalšího drobného vybavení) v roce 2018

22.1.2018

částečná úhrada výdajů spojených s pronájmem kanceláře,
nákupem permanentek do krytého bazénu, pořádáním kulturního
zájezdu, pořádáním edukačních programů v roce 2018

10.12.2017

částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním akcí "Sportovní den
pro seniory" a "Den otevřených dveří" v roce 2018

Svaz neslyšících a nedoslýchavých
10.
osob v ČR, z.s., Oblastní
organizace Trutnov, p.s., IČ
75072505
4.12.2017

11. Svaz postižených civilizačními
chorobami v ČR, z.s., okresní
organizace Trutnov, IČ 62048112

částečná úhrada výdajů spojených s vedením videokroniky klubu v
roce 2018

