ODBOR MARKETINGU A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ
M gr . Dani el Hov ork a, v edoucí odboru
čj.: KUJCK 13235/2011 OMVV/1

datum: 15. 4 .2011

vyřizuje: Mgr.Elena Žemličková

telefon: 386 720 225

Odpověď na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů

Vážený pane senátore,
na Vaší žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 15.3. 2011, týkající se poskytnutí
této informace:
V jakých objemech a které organizace získají dotační podporu od Jihočeského kraje po jednotlivých okresech
pro letošní rok?
Vám sdělujeme toto:

Jednou z oblastí, kterou Jihočeský kraj ze svého rozpočtu v rámci grantových/příspěvkových programů
podporuje jsou sociální služby poskytované na území Jihočeského kraje. V roce 2011 byly vyhlášeny
následující grantové programy (dále GP) týkající se těchto oblastí:
1. Podpora minimální sítě protidrogových služeb na území Jihočeského kraje 1. výzva - cílem
tohoto programu je stabilizace a podpora programů a projektů, zařazených do minimální sítě
protidrogových služeb na území Jihočeského kraje. Jedná se především o sociální služby, registrované
podle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, a pracující podle standardů RVKPP. V případě tohoto
grantového programu jsou podporována pouze kontaktní centra pro uživatele návykových látek.
Celková částka, která je pro 1. výzvu grantového programu na rok 2011 k dispozici, činí 2,4 mil. Kč.
Tento program byl již ukončen a v příloze č. 1 je uveden přehled jednotlivých žadatelů a přiznaných
finančních prostředků.
2. GP na podporu sociálního začleňování na území Jihočeského kraje 2011 - účelem je
prostřednictvím programů, projektů a dalších aktivit podpořit sociální služby (zejména sociální
prevence), v konkrétních a odůvodněných případech také v rizikových lokalitách Jihočeského kraje,
které povedou k sociálnímu začleňování jednotlivců případně rodin bez ohledu na etnickou příslušnost,
celková alokace pro tento GP činí 300 tis. Kč;
3. GP Podpora terénních sociálních služeb - cílem programu je umožnit oprávněným uživatelům
sociálních služeb, s přihlédnutím k jejich schopnostem a možnostem, zůstat co nejdéle ve svém
přirozeném prostředí. Záměrem je podpořit rozvoj a zlepšení dostupnosti terénních sociálních služeb v
oblastech Jihočeského kraje, celková alokace pro tento GP činí 2,5 mil. Kč;
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4. GP Podpora a rozvoj protidrogové politiky JČK v roce 2011 - účelem je prostřednictvím programů a
projektů udržet takovou síť protidrogových služeb v Jihočeském kraji, která zajistí jejich přiměřenou
dostupnost, služby budou poskytované na potřebné odborné úrovni a finanční prostředky budou
využity maximálně efektivně. Všeobecným cílem programu je stabilizace minimální sítě protidrogových
služeb na území Jihočeského kraje v součinnosti s dalšími garanty protidrogové politiky ČR na národní
úrovni, celková alokace tohoto GP činí 3,5 mil. Kč;

5. GP Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - program
je určen pro projekty zaměřené na poskytování služeb, které nejsou definovány v zákoně č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, v platném znění, ale které se sociálními službami na území Jihočeského
kraje podle tohoto zákona souvisejí, navazují na ně, nebo s nimi spolupracují, celková alokace tohoto
GP činí 3 mil. Kč.
V současné době není ukončen vyhodnocovací proces podaných žádostí (viz GP programy uvedené v bodě
2,3,4,5). Materiály s návrhy podpory pro jednotlivé žadatele těchto GP budou předloženy orgánům kraje ke
konečnému schválení a následně budou oficiální výsledky zveřejněny na webu Jihočeského kraje.
Dále uvádíme, že Odbor sociálních věcí a zdravotnictví KÚ JčK připravuje další program na podporu vybraných
terénních sociálních služeb s předpokládaným termínem vyhlášení 2. 5. 2011. Informace k tomuto
příspěvkovému programu budou pro žadatele přístupné na webových stránkách Jihočeského kraje.

Vzhledem k tomu, že financování poskytovatelů sociálních služeb je vícezdrojové, výše uvedené informace
doplňujeme o sdělení, že významným zdrojem finančních prostředků pro poskytovatele sociálních služeb je
rovněž dotace ze státního rozpočtu od MPSV v oblasti podpory poskytování sociálních služeb. O tuto dotaci
mohou žádat poskytovatelé sociálních služeb, kteří mají oprávnění k poskytování sociálních služeb a jsou
zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb (dle § 85 odst. 1 zákona o sociálních službách).
Poskytovatelem této dotace je MPSV, které v konečné fázi rozhoduje o výši přidělené dotace jednotlivým
poskytovatelům a výsledky dotačního řízení zveřejňuje na svých webových stránkách.
Uvádíme, že Jihočeskému kraji byl v rámci dotačního řízení pro rok 2011 přidělen ze strany MPSV objem
finančních prostředků formou předem určeného „směrného čísla“, aniž by byl zohledněn požadavek kraje, který
vychází ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje. Aktuální výše přidělených
prostředků pro Jihočeský kraj na rok 2011 činí cca 400 mil. Kč a je třeba zdůraznit, že objem finančních
prostředků pro Jihočeský kraj v oblasti podpory poskytování sociálních služeb se každoročně snižuje. V
porovnání s rokem 2010 jde o propad cca o 60 mil. Kč bez ohledu na odůvodněné potřeby poskytovatelů
sociálních služeb a na skutečnost, že dochází k nárůstu počtu poskytovatelů sociálních služeb na území
Jihočeského kraje.
Z důvodu současného stavu v oblasti sociálních služeb je proto nezbytně nutné, aby se na provozování služeb
finančně či věcně podílely též obce, pro jejichž občany jsou sociální služby zajišťovány.
Vážený pane senátore, k Vašemu požadavku uvádíme, že nerozlišujeme rozdělení finančních prostředků dle
Vámi uváděných okresů a rovněž není brán zřetel zda poskytovatel sociální služby je příspěvkovou organizací
obce či kraje,neziskovou organizací, církevní organizací či fyzickou osobou. V případě poskytnutí dalších
informací nás prosím neváhejte kontaktovat.

Příloha: 1

S pozdravem

Mgr. Daniel Hovorka
vedoucí odboru marketinku a vnějších vztahů
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