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Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění. K nahlédnutí na sekretariátu MěÚ.

Schválení návrhu na poskytnutí dotací z rozpočtu města Tišnova
v oblasti sociálních služeb pro rok 2016 - I. kolo dotačního programu

Obsah materiálu
Anotace
Návrh rozdělení dotací v oblasti sociálních služeb pro rok 2016 - I. kolo

Příloha č. 1

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
schvaluje
poskytnutí dotací z rozpočtu města Tišnova v oblasti sociálních služeb v rámci I. kola
dotačního programu pro rok 2016 v jednotlivých částkách nad 50 tis. Kč dle přílohy ...
zápisu.

Zpracováno dne 14.04.2016

Předkladatel

Za správnost

Rada města Tišnova

Mgr. Kudláček
Michal, DiS.
vedoucí odboru

Zpracovatel

Mgr. Kudláček
Michal, DiS.
vedoucí odboru

Právní garance

Garant

Ing. Tomáš Komprs,
místostarosta

Anotace
Usnesením Zastupitelstva města Tišnova č. 33/08/2015 byla schválena varianta č. 2
financování sociálních služeb pro rok 2016. Finanční prostředky pro I. kolo dotačního
programu ,,Podpora základních činností v oblasti poskytování sociálních služeb občanům
města Tišnova a občanům obcí správního obvodu ORP Tišnov pro rok 2016" jsou alokovány
v rámci rozpočtu pro rok 2016 na § 4329 (sociální služby zaměřené na děti a rodiny s dětmi)
a na § 4349 (sociální služby zaměřené na dospělé). Položky jsou určeny právní formou
příjemce dotace, tj. spolky pol. 5222 a církve a náboženské společnosti pol. 5223. Návrh
počítá s vyplacením částky 664 960 ,--Kč poskytovatelům sociálních služeb z řad nestátních
neziskových organizací. Proti původnímu plánu dle varianty č. 2 se jedná o pokles čerpání
o 9428,--Kč, a to z toho důvodu, že žádost o veřejnou finanční podporu nepodalo Středisko
ranné péče Tamtam (raná péče) a Tyfloservis o.p.s. (sociální rehabilitace), se kterými se
v plánu počítalo. Návrh rozdělení veřejné finanční podpory vychází z plánu již schváleného
Zastupitelstvem města Tišnova v prosinci 2015 a co do výše navrhovaných dotací není
zapotřebí rozpočtového opatření. Návrh byl u částek do 50 tis. Kč schválen Radou města
Tišnova dne 16.3. 2016 usnesením č. RM/18/7/2016. Poskytnutí dotací nad 50 tis. Kč bylo
Zastupitelstvu města Tišnova doporučeno usnesením č. RM/19/7/2016.

Návrh veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociální služby v roce 2016 - I. kolo dotačního programu
Sociální služby s navrhovanou výší dotace do 50 tis. Kč pro I. kolo dotačního programu
Poskytovatel/sídlo
Diecézní charita Brno, třída
Kpt. Jaroše 1928/9, Černá
Pole, 602 00 Brno (Oblastní
charita Tišnov, Ráboňova
117)
IQ Roma servis, o.s. , Cejl
49/Hybešova 41, 602 00 Brno

Návrh výše finanční spoluúčasti
města Tišnova pro rok 2016 - 1.
kolo dotačního programu

paragraf

položka

24 000 Kč

4349

5223

Osoby
žijící
v sociálně vyloučených ANO
komunitách, osoby vedoucí rizikový způsob života nebo osoby, které jsou způsobem tohoto života ohroženy,
rodiny
Terénní
programy
30 580
Kčs dětmi, etnické menšiny
4349

5222

Registrovaná sociální služba
působící ve SO ORP Tišnov

Pověření k výkonu
SOHZ

Cílová skupina

Poradna Porta (odborné
sociální poradenství)

ANO

Oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti
osoby bez přístřeší, osoby s chronickým onemocněním
osoby se zdravotním postižením, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně
vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo

Středisko rané péče SPRP
Brno, Nrudova 7, 602 00
Brno

Raná péče

ANO

Osoby s kombinovaným postižením, osoby se zrakovým postižením, rodiny s dětmi

10 332 Kč

4329

5222

Diecézní charita Brno, třída
Kpt. Jaroše 1928/9, Černá
Pole, 602 00 Brno (Oblastní
charita Tišnov, Ráboňova
117)

Sociální rehabilitace Skryje

ANO

Osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s
tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením

29 469 Kč

4349

5223

Terénní programy

ANO

Osoby závislé na navykových látkách a ohrožené závislostí

20 010 Kč

4349

5222

ANO

Osoby s chronickým onemocněním, senioři

6 977 Kč

4349

5223

4 358 Kč

4349

5222

26 645 Kč

4349

5223

Společnost Podané ruce,
o.p.s., Vídeňská 225/3, Brnostřed, Štýřice, 639 00 Brno 39

Odlehčovací služba
Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše
1928/9, Černá Pole, 602 00 Brno
(Oblastní charita Tišnov, Ráboňova 117)

Asociace pomáhající lidem s autismem
APLA - JM o.s., Fügnerova 457/30,
Černá Pole, 613 00 Brno

Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše
1928/9, Černá Pole, 602 00 Brno
(Oblastní charita Tišnov, Ráboňova 117)

Osobní asistence

Chráněné bydlení Skryje

ANOOsoby se zdravotním postižením - osoby s poruchou autistického spektra, věková kategorie služby 1 - 64 let

ANO

Osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením

Sociální služby s navrhovanou výší dotace nad 50 tis. Kč pro I. kolo dotačního programu

Diecézní charita Brno, třída
Kpt. Jaroše 1928/9, Černá
Pole, 602 00 Brno (Oblastní
charita Tišnov, Ráboňova
117)

Domov sv. Alžběty,Nelepeč-Žernůvka 12,
Žernůvka, 666 01 Nelepeč-Žernůvka

Klub Čas (nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež)

ANO

Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími
jevy, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem živo

294 665 Kč

4329

5223

Pečovatelská služba

ANO

Osoby s chronickým onemocněním ,osoby se zdravotním postižením, senioři

161 714 Kč

4349

5223

Domov pro seniory

ANO

Senioři, kteří dosáhli věku 65 let, v nepříznivé sociální situaci, se sníženou
soběstačností v základních životních dovednostech, s omezenou schopností
sebeobsluhy zejména z důvodu věku, kteří potřebují trvalou pomoc jiné osoby a
nemohou zůstat v přirozen

56 210 Kč

4349

5223

Celkem I. kolo dotačního programu

664 960 Kč

Alokace v rozpočtu města Tišnova na rok 2016
Paragraf a položka
§ 4329, pol. 5222
§ 4329, pol. 5223
§ 4349, pol. 5222
§ 4349, pol. 5223
Celkem I. kolo dotačního programu

V Tišnově dne 8.3. 2016

Částka
10 332 Kč
294 665 Kč
54 948 Kč
305 015 Kč

§
304 997 Kč
359 963 Kč

664 960 Kč

Mgr. Michal Kudláček, DiS.
Vedoucí OSV MěÚ Tišnov
Koordinátor plánování sociálních služeb MěÚ Tišnov

