D2017-S5
Schváleno RM 16.5.2017

Dotační program:
Podpora stávajících sociálních a ostatních služeb

Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty:
Tento dotační program se zaměřuje na rozvoj a podporu sociálních a ostatních služeb, které jsou již
poskytovány na území města Chomutova. Svou dosavadní činností jsou součástí sítě sociálních a
souvisejících služeb, která zabezpečuje potřeby občanů a stabilizuje jejich sociální situaci.
Prostřednictvím této sítě dochází ke snížení sociálních handicapů uživatelů, rozvíjení jejich schopností
a ke zlepšení či zachování jejich sociálních kompetencí a soběstačnosti.

Důvody podpory stanoveného účely:
Cílem je zachovat stávající sít služeb, které dlouhodobě poskytují pomoc a podporu obyvatelům
města a které dostatečně saturují jejich potřeby. Dlouhodobí uživatelé služeb nejsou zpravidla
schopni svou potřebu využívání sociálních služeb rychle omezit či úplně ukončit. Stálost služeb je
z tohoto důvodu pro občany velmi důležitá, protože mnoho z nich nedokáže pružně reagovat na
často se měnící nabídku a pravidla poskytování sociálních služeb.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu
stanoveného účelu:
200 000,- Kč.

Maximální výše dotace pro jednotlivé žádosti nebo kritéria pro stanovení výše dotace:
Maximální částka: 100 000,- Kč.
Maximálně 50 % uznatelných nákladů.
Žadatel je v programu oprávněn podat maximálně 4 žádosti.
Poskytovatelé sociálních služeb jsou dle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
povinni k žádosti o dotaci doložit Pověření k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb.
Okruh způsobilých žadatelů:
Právnická osoba, jejímž hlavním předmětem činnosti není podnikání. Podnikáním se pro účely tohoto
programu rozumí výdělečná činnost vykonávaná samostatně na vlastní účet a odpovědnost
živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

Lhůta pro podání žádosti:
Od 20. 7. 2017 do 20. 8. 2017.

Kritéria pro hodnocení žádosti:
Sociální komise posoudí, zda jednotlivé žádosti splňují předepsaný účel podpory podle níže
uvedených kritérií:
-

potřebnost služby, projektu apod.
efektivnost vynaložených prostředků v souladu se strategickými dokumenty města
zkušenosti žadatele

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:
30. 11. 2017

Podmínky pro poskytnutí dotace:
Stanovují Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Chomutova.

