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3.  zasedání zastupitelstva města dne: 25. 3. 2010 

Bod pořadu jednání:        

Věc:  Návrh správní rady Fondu zdraví Statuárního města Liberec na přidělení do-
tací z Fondu zdraví Statutárního města Liberec v rámci I. a II. výzvy roku 2010 

 

Zpracovala: Pavlína Háková, vedoucí oddělení sociálních a zdravotních 
věcí 

 

odbor, oddělení: odbor sociálních a zdravotních služeb, oddělení sociálních a zdra-
votních věcí 

telefon: 48 524 4982 

Schválil: vedoucí oddělení Pavlína Háková 

 vedoucí odboru Petra Svatoňová 

Projednáno: v RM dne 16. 3. 2010 

Poznámka:       

Předkládá: 
Ing. Jiří  Kittner, v. r. 
primátor  města 

 
Naděžda Jozífková, náměstkyně primátora 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e      
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návrh Správní rady Fondu zdraví Statutárního města Liberec na přidělení dotací z Fondu 
zdraví Statutárního města Liberec takto: 

a) v rámci I. výzvy roku 2010, která byla vyhlášena na projekty uskutečněné v období od 
1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 podporující aktivity prováděné formou terénních sociálních 
služeb, které jsou realizované především subjekty poskytující pomoc dle zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách v celkové výši 135.000,- Kč, jmenovitě uvedené 
v příloze č. 1 

b) v rámci II. výzvy roku 2010, která byla vyhlášena na projekty uskutečněné v  období od 
1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 podporující programy, jež si kladou za cíl posílení sociálních a 
lidských tradic realizovaných především subjekty, které pracují s dobrovolníky v celkové 
výši 373.000,- Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 2 

 

a  u k l á d á  
 
paní Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora, 
 

1. zajistit písemné seznámení všech žadatelů s usnesením Zastupitelstva města 
Liberec 

 
T: neprodleně 

 
2. zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Fondu zdraví Statutárního města 

Liberec včetně proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi 
Statutárním městem Liberec a žadateli 

T: 05/10 
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Důvodová zpráva 

 

Usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 25/2007 ze dne 22. 2. 2007 byl zřízen Fond zdraví 
Statutárního města Liberec (dále fond zdraví). Zastupitelstvo města usnesením č. 259/09 ze 
dne 17. 12. 2009 odsouhlasilo rozpočet Statutárního města Liberec a řízených organizací na 
rok 2010 . Do fondu zdraví byly přiděleny finanční prostředky ve výši 500.000,- Kč. Vrácené 
a nevyčerpané dotace roku 2009 činily  8.507,- Kč. Celkem bylo možno rozdělit  částku 
508.507,- Kč 

 

Statutární město Liberec vyhlásilo dle „Základních pravidel přidělování dotací z fondu zdra-
ví“ (příloha č. 3) I. a II. výzvu  k předkládání žádostí o dotace z fondu zdraví s termínem uzá-
věrky do 24. 2. 2010. Žádosti na předepsaných formulářích byly přijímány na oddělení soci-
álních a zdravotních věcí. Přijaté žádosti obsahovaly předepsané náležitosti a byly podány ve 
stanoveném termínu. 

 
a) I. výzva byla vypsána na projekty uskutečněné v období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 za úče-

lem: 

 
• podpory aktivit provád ěných formou terénních sociálních služeb, které se zamě-
řují na osoby žijící v přirozeném sociálním (domácím) prostředí. Jedná se o oso-
by se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby 
nebo o osoby, jež se ocitly v nepříznivé sociální situaci a jsou ohroženi ztrátou so-
ciálních návyků a sociálním vyloučením. 

 

Cílem aktivit je poskytování pomoci v přirozeném prostředí klienta v rozsahu uvedeném 
v zákoně o sociálních službách č. 108/2006 Sb. (§ 39 osobní asistence, § 43 podpora samo-
statného bydlení, § 44 odlehčovací služby, § 54 raná péče, § 69 terénní programy, § 70 soci-
ální rehabilitace) realizované především subjekty poskytující pomoc dle zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách. 

 

V rámci I. výzvy bylo přijato celkem 19 projektů od 14 žadatelů.  

 

Celková výše požadovaných finančních prostředků činila  1.385.421,- Kč.  

 
• Členové správní rady se na svém jednání dne 8. 3. 2010 podrobně seznámili se všemi 

podanými projekty a usnesli se, že v rámci I. výzvy roku 2010 bude k rozdělení 
navržena částka 135.000 ,- Kč. Dotace nebudou přiděleny na projekty č. 8, 11,12 a 16. 

 

Způsob rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé žadatele je uveden v příloze č. 1 
této zprávy. 
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b) II. výzva byla vypsána na projekty uskutečněné v období od  1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 
za účelem: 

 
• podpory programů, jež si kladou za cíl posílení sociálních a lidských kontaktů, 

tradic, překonávání společenských bariér a předsudků, zvýšení informovanosti a 
společenské uplatnění pro znevýhodněné skupiny občanů, realizovaných přede-
vším subjekty, které pracují s dobrovolníky. 

 

Jednalo se zejména o podporu neziskových organizací, klubů a zájmových sdružení, jež vy-
tvoří programy pro znevýhodněné skupiny občanů a tím zajistí zkvalitnění jejich života (např. 
jednorázové i pobytové programy aktivního stárnutí, vzdělávací, společenské či zájmové akti-
vity apod.) 

 

V rámci II. výzvy bylo přijato celkem 52  projektů od 41 žadatelů.  

 

Celková výše požadovaných finančních prostředků činila 1.553.588,- Kč.  

 
• Členové správní rady se na svém jednání dne 8. 3. 2010  podrobně seznámili se všemi 

podanými projekty a usnesli se, že v rámci II. výzvy roku 2010 bude k rozdělení navr-
žena částka 373.000,-Kč. Dotace nebudou přiděleny na projekty č. 
2,4,7,9,10,13,22,24,25,29,34 a 48. 

 

 

Způsob rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé žadatele je uveden v příloze č. 2 
této zprávy. 

 

Se všemi žadateli, jejichž žádosti budou finančně podpořeny, budou uzavřeny řádné smlouvy. 

 

Členové správní rady Fondu zdraví SML navrhli v rámci I. a II. výzvy k předkládání žádostí o 
dotaci z Fondu zdraví Statutárního města Liberec v roce 2010 k rozdělení celkovou částku 
508.000,- Kč. Na účtu fondu zbývá 507,- Kč. 

 

 

 

Příloha:  

č. 1  přehled žadatelů a návrh na přidělení dotací v rámci I. výzvy roku 2010 

č. 2  přehled žadatelů a návrh na přidělení dotací v rámci II. výzvy roku 2010 

č. 3  základní pravidla přidělování dotací z Fondu zdraví Statutárního města Liberec     

        platná od 13. 2. 2007 
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Příloha č. 1 
 
Přehled žadatelů, kteří si podali žádost o dotaci z Fondu zdraví Statutárního města Liberec – I. výzva 
na projekty uskutečněné v období od  1.1.2010 – 31. 12. 2010 – podpora aktivit prováděných formou 
terénních sociálních služeb, které jsou  realizované především subjekty poskytující pomoc dle zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
- příjem žádostí do 24. 2. 2010  do 17.00 hodin 

 
 

Pořa
dové 
číslo 

 
Žadatel 
 

 
Název projektu 

Celkové 
náklady na 
projekt 

Požadovan
á dotace 

Doporuč. 
spr. rady 
fondu 

 
Účel čerpání 

   Kč Kč  
1 TyfloCentrum Liberec Úhrada nákladů na 

sociálně aktivizační 
služby nevidomým a 
slabozrakým občanům 

260.000 75.000 10.000 materiálové  náklady 
 

2 TyfloCentrum Liberec Úhrada nákladů na 
průvodcovskou a 
předčitatelskou službu 
nevidomým a silně 
slabozrakým klientům 

362.500 85.500 15.000 nemateriálové náklady 
 

3 Reva, o.p.s. Asistenční služby 
seniorům v jejich 
domácím prostředí 

121.000 39.000 10.000 nájemné kanceláře 
organizace 

4 Středisko rané péče 
SPRP Liberec 

Provázení – zajištění 
terénních služeb pro 
rodiny dětí 
s postižením žijící v 
Liberci 

334.800 92.000 10.000 drobné opravy 
pronajatého prostoru, 
vymalování a zatemnění 
místnosti pro zrakovou 
stimulaci 

5 Česká unie neslyšících Sociálně aktivizační 
služby pro osoby se 
sluchovým postižením 

256.314 53.973 5.000 počítač s vybavením 
  

6 Hospicová péče sv. 
Zdislavy 

Nákup a půjčování 
elektrické polohovací 
postele umírajícím 
klientům v rámci 
domácí hospicové péče 
a odlehčovacích 
terénních služeb 

2.701.840 37.000 10.000 zdravotnická pomůcka – 
elektrická polohovací 
postel 

7 Oblastní charita Liberec Domov pokojného 
stáří – Domov sv. 
Vavřince 

5.103.247 50.000 10.000 energie  

8 Oblastní charita Liberec Dentální hygiena a 
péče o dutinu ústní 
v každém věku 

95.000 50.000 0 kancelářské potřeby 
potřeby a pomůcky pro 
přednášky 
ostatní materiál. náklady, 
spotřeba materiálu 

9 Rytmus Liberec, o.p.s. Sociální rehabilitace 
metodou 
podporovaného 
zaměstnávání 

2.030.687 91.000 10.000 kancelářské 
potřeby,vybavení DDHM 
a pohonné hmoty 
 

10 ADVAITA, o.s. Podporované bydlení 
programu následné 
péče 

38.800 38.800 10.000 mikrovlnná trouba 5 ks 
 

11 Centrum pro zdravotně 
postižené Libereckého 
kraje o.s.(CZP LK o.s.) 

Osobní asistence těžce 
zdravotně postiženým 
občanům a seniorům 
města Liberce (2010) 

4.218.000 168.000 0 kancelářské potřeby, 
ochranné pomůcky, 
odborná literatura, 
zdravotní obuv, deštníky 
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telefony, internet, 
poštovné 
tisk a kopírování 
supervize 
školení a kurzy 
ekonomické služby 
 nepřenosné jízdenky 
čtvrtletní 

12 Centrum pro zdravotně 
postižené Libereckého 
kraje o.s.(CZP LK o.s.) 

Odlehčovací služba 
těžce zdravotně 
postiženým občanům a 
seniorům města 
Liberce (2010) 

300.000 23.000 0 kancelářské potřeby 
ochranné pomůcky 
odborná literatura 
tlakoměr 2x 
ekonomické služby 

13 Centrum pro zdravotně 
postižené Libereckého 
kraje o.s.(CZP LK o.s.) 

Odborné sociální 
poradenství zdravotně 
znevýhodněným 
občanům města 
Liberce (2010) 

264.000 76.000 10.000 kompenzační a 
rehabilitační pomůcky, 
antidekubitní matrace 
 

14 D.R.A.K. občanské 
sdružení 

Terénní služby 
D.R.A.K. 

354.124 60.000 5.000 kancelářské potřeby, 
mobil pro terénního 
pracovníka 
 

15 FOKUS Liberec 
občanské sdružení 

Sociálně aktivizační 
služba – terénní služba 
pro duševně nemocné 

23.000 23.000 3.000 skříň na šanony 

16 Diakonie Beránek o.s. „Služba seniorům“ 3.972.656 160.000 0 cestovné, PHM 
kancelářské 
potřeby,tonery, upgrade 
SW 
telefony a poštovné 
nájemné 
propagace 

17 Diakonie Beránek o.s. „Služba seniorům“ II 3.972.656 20.000 10.000 vybavení kanceláře – 
stoly 2x, skříň 

18 Osobní asistence – Pro 
život 

Terénní osobní 
asistence pro osoby se 
sníženou soběstačností 

1.205.900 213.400 10.000 nemateriálové náklady – 
pronájem kanceláří, 
telefon, internet, energie, 
topení, cestovní  náhrady 
 

19 Rodina 24 Technika 44.400 29.748 7.000 2 ks notebook, softwarové 
vybavení  

 CELKEM 25.658.924 1.385.421 135.000  
 
 

MUDr. Vladimír Šámal v.r. 
předseda správní rady Fondu zdraví Statutárního 
města Liberec  
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Příloha č. 2 
 
Přehled žadatelů, kteří si podali žádost o dotaci z Fondu zdraví Statutárního města Liberec – II. výzva 
na projekty uskutečněné v období od  1.1.2010 – 31. 12. 2010 – podpora programů, jež si kladou za 
cíl posílení sociálních a lidských kontaktů a tradic realizovaných především subjekty, které pracují s 

dobrovolníky 
- příjem žádostí do 24. 2. 2010  do 17.00 hodin 

 
Pořa
dové 
číslo 

 
Žadatel 
 

 
Název projektu 

Celkové 
náklady na 
projekt 

Požadovan
á dotace 

Doporuč. 
spr. rady 
fondu 

 
Účel čerpání 

   Kč Kč  
1 Tělovýchovná jednota 

KARDIO 
Kondiční cvičení a 
plavání 

92.550 15.000 12.000 nákup plavenek 

2 Tělovýchovná jednota 
KARDIO 

Letní kondiční tábor 242.000 43.000 0 doprava osob a materiálu 
ubytování a  
stravování 

3 Tělovýchovná jednota 
KARDIO 

Podzimní turistický 
sraz Benecko 

50.700 10.000 7.000 ubytování a stravování 

4 Krajská vědecká 
knihovna v Liberci, 
příspěvková organizace 

Čeští panovníci – 
hmatová výstava 

50.000 25.000 0 honorář pro autorku 
převoz výstavy 
tisk katalogu 
pronájem výstavy 

5 ROSKA Liberec  Rehabilitační cvičení 
pro RS (roztroušená 
skleróza) 

20.500 10.000 10.000 nájem cvičebny 

6 Regionální organizace 
zdravotně postižených 
SEVER Liberec 

Zajištění rehabilitace a 
provoz klubu 

34.000 20.000 5.000 pronájem cvičební 
místnosti a místnosti na 
poradenství 

7 Svaz postižených 
civilizačními chorobami, 
o.s. 

Ozdravný pobyt 
diabetiků v 
Jetřichovicích 

94.120 15.000 0 ubytování a stravování 

8 Svaz postižených 
civilizačními chorobami, 
o.s. 

Ozdravný pobyt 
diabetiků a kardiaků 
v Jánských lázních 

92.700 25.000 10.000 ubytování a stravování 

9 Svaz postižených 
civilizačními chorobami, 
o.s. 

Zdravotní masáže pro 
diabetiky a kardiaky 

37.500 25.000 0 poukázky na masáže pro 
cca 50 členů 

10. Svaz postižených 
civilizačními chorobami, 
o.s. 

Celodenní výlet do 
Litoměřic a Ploskovic 

11.500 7.600 0 doprava 

11. Svaz postižených 
civilizačními chorobami, 
o.s. 

Ozdravný pobyt pro 
diabetiky a kardiaky ve 
Štikově 

93.640 25.000 15.000 ubytování a stravování 

12 Svaz diabetiků ČR, 
územní organizace 
Liberec 

Ozdravný a rekondiční 
pobyt – podpora 
zdravotních a 
léčebných programů 

69.640 30.000 10.000 doprava 

13 Svaz diabetiků ČR, 
územní organizace 
Liberec 

Ozdravné a rekondiční 
masáže krku a zad 

19.000 10.000 0 poukázky na masáže 

14 Český červený kříž 
Oblastní spolek ČČK 
Liberec 

Zdravé stárnutí 150.000 50.000 10.000 ubytování a stravování 
seniorů na rekondičním 
pobytu 

15 Svaz neslyšících a 
nedoslýchavých v ČR, 
ZO nedoslýchavých 

Sluchadla 3.120 3.000 3.000 240 ks baterií  do 
sluchadel po 13,- Kč 

16 ARCUS SOP Liberec 
Společnost onkolog. 

Zlepšení kvality života 
onkologických 

469.396 70.000 30.000 rekondiční pobyt 
Harrachov, 
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pacientů, jejich 
rodinných příslušníků a 
přátel 

pacientů pronájem rehabilitační a 
cvičební místnosti 

17 Regionální sdružení 
zdravotně postižených 
NISA 

Rehabilitační cvičení a 
plavání v bazénu 

80.000 12.000 3.000 nákup vstupenek do 
bazénu 

18 Centrum Generace, o.s. Klub zdraví v Centru 
Generace 

123.000 50.000 5.000 potraviny pro ochutnávky 
a kurzy vaření 
 

19 Svaz tělesně postižených 
v ČR MO-JIZERKA 

Rekondice  zdravotně 
postižených občanů 
v Horním Polubným 

101.600 10.000 5.000 doprava na pobyt 

20 Občanské sdružení 
Svítání Jablonec nad 
Nisou 

Hiporehabilitace 939.290 120.000 10.000 nájemné-ustájení koní 

21 Občanské sdružení 
OBZOR Liberec 

Ozdravný rekondiční a 
rehabilitační pobyt 
Líchovy 2010 

93.000 15.000 15.000 doprava  na rekondiční 
pobyt speciálním 
plošinovým autobusem 

22 Klub pro zdraví obyvatel 
Liberecka 

První prázdninová 
aktivní babička 

79.500 30.000 0 nákup  sportovních 
pomůcek 
k pohyb.aktivitám 
propagační materiál 
pronájem bazénu 
pronájem tělocvičny 

23 Klub pro zdraví obyvatel 
Liberecka 

Žijeme s vámi – ne 
vedle vás 

110.000 30.000 15.000 nákup kompenzačních 
pomůcek, rehabilitační 
polohovací klíny 
 

24 Klub pro zdraví obyvatel 
Liberecka 

Pohyb – základní 
projev života člověka 

146.000 67.000 0 nákup rehab. pomůcek 
pro cvičence 
výroba a distribuce 
zásobníků cviků 
pronájem tělocvičny 
pronájem bazénu 
týdenní rehab. pobyt 

25 Klub pro zdraví obyvatel 
Liberecka 

Zdravé dítě – zdravá 
budoucnost 

89.000 40.000 0  informační letáčky 
„Zdravé nožičky-kvalitní 
botičky“, pomůcky pro 
praktické ukázky – 
rehab.míčky,ježci, 
overbally 
výroba zásobníků cviků 
pronájem tělocvičen pro 
jednotlivé přednášky 

26 Oblastní charita Červený 
Kostelec, stř. Domov sv. 
Josefa v Žirči 

Domov sv. Josefa- 
zdravotní pobyty 
zaměřené na 
rehabilitaci 

17.028.880 10.000 5.000 nemateriálové náklady na 
pobyt klientů z Liberce 

27 Centrum volného času 
ARABELA 

Pro ženy 32.870 16.200 10.000 výtvarné potřeby, 
keramická hlína, 
potraviny na ochutnávku 
příspěvek na energie a 
příspěvek na internet 

28 Sjednocená organizace 
nevidomých a 
slabozrakých ČR, 
oblastní pobočka Liberec 

Lázeňský pobyt Lázně 
Kunratice 24.-
30.5.2010 

135.000 26.800 17.000 průvodcovská služba a 
předčitatelská služba 
asistenční služby 
materiál na výtvarné a 
rukodělné techniky 

29 Občanské sdružení F-
klub 

Dveře dokořán 108.600 55.500 0 výtvarný materiál na 
adventní tvoření 



 9 

dekorace na seniorskou 
párty 
ubrusy na klubové akce 
pronájem klubových 
prostor 
pronájem prostor na akce 
„Chlapi sobě“, pronájem 
prostor na akce „Rozumíš 
mi?“,voda na výrobu 
kluziště,cestovné-
přednášející 
příspěvek na dopravu 

30 Eliška Ročková Týdenní ozdravný 
pobyt v Termálparku 
ve Velkém Medéru, 
Slovensko 

316.082 34.000 10.000 doprava na pobyt 
 

31 DDM Větrník Liberec, 
příspěvková organizace 

Pohádkový les 40.000 12.000 6.000 ceny pro účastníky a 
materiál na stanoviště 
 

32 Zdravý zoubek Zdravý zoubek 2010 263.000 26.000 6.000 školení,telefon,připojení 
k internetu, poštovné, 
fotopráce 

33 První liberecký spolek 
paní a dívek 

Aktivizace formou 
dobrovolnictví 

12.600 7.100 3.000 pronájem klubovny 
 

34 Střední zdravotnická a 
Vyšší odborná škola 
zdravotnická Liberec 

Ošetřovatelská 
konference na téma – 
Multikulturní 
ošetřovatelství 

50.000 20.000 0 kancelářské potřeby 
výroba výukového CD 

35 Hospicová péče sv. 
Zdislavy 

Dobrovolnická služba 
při doprovázení 
umírajících jako 
doplnění odlehčovací 
terénní služby 

2.701.840 69.000 10.000 zařízení kanceláře 
 

36 HoSt Home-Start ČR Podpora dobrovolníků 
pomáhajících 
v rodinách s dětmi do 6 
let 

688.542 29.318 5.000 odborná literatura 

37 Základní a Mateřská 
škola pro tělesně 
postižené 

Arteterapie 15.000 15.000 10.000 výtvarný materiál pro 
arteterapii- barvy,lepidla, 
papíry, štětce, tuže apod 

38 Celia – život bez lepku 
o.s. 

Informační a podpůrné 
středisko pro 
problematiku 
onemocnění celiakie 

161.500 16.000 8.000 materiálové náklady 
 

39 SRPDŠ při ZŠ Liberec, 
Lesní 14 

Ozdravný pobyt – 
Putování s českými 
osobnostmi strojem 
času 

101.900 53.100 6.000 doprava na pobyt 
 

40 Svaz postižených 
civilizačními chorobami 
v ČR , o.s. ZO Dia 
Liberec 

Preventivní program – 
Základ zdraví je zdravě 
žít a zdravě jíst 

30.000 10.000 7.000 preventivní program – 
výživa – ubytování a 
stravování 

41 Centrum pro zdravotně 
postižené Libereckého 
kraje o.s. (CZP LK o.s.) 

Posezení s barvami 
v Liberce (2010) 4. 
ročník projektu 

45.000 25.000 5.000 materiál pro výtvarnou 
činnost 
 

42 Dolmen, o.p.s. Agentura 
pro chráněné bydlení 

Zdravý život klientek 
chráněného bydlení 

96.700 75.500 11.000 parní hrnec, kuchařky 
a suroviny k výrobě 
zdravých jídel 

43 Domov pro mentálně 
postižené v Liberci – 

„Obrazy spojují“ 50.140 23.140 15.000 plátno cca 15 m 
a barvy akrylové 
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Harcově, o.p.s.  
44 D.R.A.K. Psychorehabilitační 

ozdravný pobyt 
Cesenatico 

800.000 70.000 15.000 ubytování a stravování 
 

45 Svaz tělesně postižených 
v ČR, o.s. okresní 
organizace 

Rehabilitační tělocvik 18.000 8.000 5.000 nájem tělocvičny 

46 FOKUS Liberec 
občanské sdružení 

Rekondiční pobyt pro 
duševně nemocné 

25.000 19.000 15.000 ubytování a  strava pro 12 
klientů 

47 Osobní asistence – Pro 
život 

PETRKLÍČ – 
DOBROVOLNICKÉ 
CENTRUM Posílení 
sociálních a lidských 
kontaktů s 
dobrovolníky 

361.500  79.500 15.000 materiálové vybavení- 
kancelářské potřeby, 
letáky, prezentační 
materiál  
 

48 Rodina 24 Cesta …… k 
seberealizaci 

14.000 8.960 0 deskové hry a karty, 
knihy, pomůcky pro 
terapie, barvy, papíry, 
didaktické pomůcky 

49 Rodina 24 Cesta …… z domu 88.500 30.370 10.000 ubytování a strava 
50 Čmelák – Společnost 

přátel přírody (Mateřské 
centrum Čmelák) 

„Devatero tradic a je 
nás víc!“ 

36.000 14.500 3.000 pohonné hmoty, 
kancelářské potřeby 
výtvarný materiál 
 

51 ZO ČSOP Armillaria Muzikoterapie 2010 43.000 22.000 6.000 nájemné 
 

52 Asociace NNO 
Libereckého kraje 
(ANNOLK) 

Poradna zdravého 
životního stylu a 
výživy 

52.000 20.000 5.000 nájmy 
 

 CELKEM 26.607.410 1.553.588 373.000  
 
 

MUDr. Vladimír Šámal v.r. 
předseda správní rady Fondu zdraví Statutárního 
města Liberec  
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Příloha č. 3 
Základní pravidla přidělování dotací z Fondu zdraví Statutárního města 

Liberec platná od 13. 2. 2007 
 

(schválená Radou města Liberec usnesením č 105/07 ze dne 13.2.2007) 
 

1. Žadatelem může být 
• fyzická i právnická osoba 
• nestátní organizace – neziskové organizace s působností na území města Liberec 
• spolek, sdružení, nadace – občanská sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., obecně prospěšné 

společnosti dle zákona č. 248/1995 Sb. 
• církevní organizace – církve, náboženské společnosti a církevní právnické osoby dle zá-

kona č. 3/2002 Sb. 
 

2. Výzvy 
             Budou vyhlašovány minimálně 2x ročně formou „Výzev k předkládání žádosti o dotace“          
        za tímto účelem: 

• Podpora zdravotních preventivních a léčebných programů na území města vedoucí 
k prevenci civilizačních onemocnění (diabetes, onkologická onemocnění, vnitřní onemoc-
nění, TBC, AIDS, infekční onemocnění, onemocnění centrální nervové soustavy) 

• Podpora aktivit směřujících ke zlepšení kvality života osob s dlouhodobě nepříznivým 
zdravotním stavem nebo znevýhodněných skupin občanů (pobytové rekondiční programy, 
rehabilitační programy, apod.) 

• Podpora aktivit v sociální oblasti ve prospěch občanů města, přispívajících k překonání 
sociálního vyloučení 

• Podpora vytváření zdravého životního stylu (zdravá výživa, duševní zdraví, hygiena, 
osvěta, apod.) 

• Podpora vzdělávacích a výchovných programů (občané, děti, mládež) 
 
 

3. Kritéria pro posuzování žádosti: 
• Kvalita předloženého záměru na realizaci akce či projektu 
• Nezbytnost a užitečnost projektu pro občany města, komplexnost 
• Jedinečnost organizace provádějící danou činnost ve městě 
• Spolupráce na tvorbě střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území města a ná-

vaznost na jiné služby v dané oblasti 
• Počet osob zapojených do projektu či akce, efektivnost (na hlavu) 
• Předložení plánu činnosti organizace na daný rok, případně další období 
• Perspektivita další činnosti 
• Předložení výroční zprávy organizace, doložená registrace, živnostenský list  
• Využití dříve poskytnutých dotací, dodržení smluvních ujednání 
• Míra financování celkového rozpočtu akce ze zdrojů mimo fond 
• Reference o žadateli (záruka úspěšnosti a profesionality realizace projektu, zkušenosti) 

 
 
 
 

4. Dotace se poskytují pouze na úhradu nezbytných nákladů realizovaného projektu 
nebo činnosti. Z poskytnuté dotace nelze hradit následující výdaje: 

• Mzdy a ostatní osobní výdaje 
• Náklady (výdaje) na služební cesty 
• Občerstvení 
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• Dary třetím osobám 
• Odpisy majetku 
• Pokuty, penále a jiné sankce (rezervy na budoucí možné ztráty) 
• Daň z přidané hodnoty (u plátců DPH), úroky, které dluží žadatel třetí osobě 
• Odváděné členské či jiné příspěvky podobného typu 

 
5. Žádosti o poskytnutí dotací budou přijímány na předepsaných tiskopisech na odboru soci-

álních a zdravotních služeb, oddělení zdravotních a sociálních věci ve stanoveném termí-
nu. Na každý projekt či akci musí být podána jednotlivá žádost. Jako nedílnou součást žá-
dosti žadatel předloží kopie platných dokladů o právní subjektivitě organizace a jejím sta-
tutárním zástupci, v případě fyzické osoby kopii platného občanského průkazu. Bez těchto 
dokladů nelze žádost zařadit do výběrového řízení. 

 
6. Žadatelé budou o výsledku výběrového řízení vyrozuměni písemně do 15-ti dnů po zase-

dání Zastupitelstva města (bez udání důvodu rozhodnutí). Rozhodnutí je konečné a nelze 
se proti němu odvolat. 

 
7. Přidělené dotace budou žadatelům poskytnuty na základě uzavřené smlouvy, ve které bu-

de přesně specifikován předmět smlouvy, trvání smlouvy a přísná účelovost vynaložených 
prostředků. Finanční prostředky budou zaslány bezhotovostním bankovním převodem na 
příslušný účet žadatele. 

 
8. Písemná zpráva o realizaci projektu a řádné vyúčtování poskytnuté dotace musí být 

předloženy do 60-ti dnů po ukončení čerpání prostředků (případně do 60-ti dnů po 
realizaci akce), případně smlouvou stanoveném termínu čerpání dotace na oddělení 
sociálních a zdravotních věcí. Projekty, které pracují pod supervizí, musí obsahovat i 
zprávu supervizora. 

 
9. Pro řádné vyúčtování dotace musí být doložen přehled o skutečných příjmech a výdajích 

vynaložených na projekt, kopie faktur nebo jiných dokladů faktury nahrazující, doklad o 
jejich zaplacení. Předložené doklady se musí vztahovat k dotované akci a musí dokládat 
minimálně výši poskytnuté dotace. Kopie dokladů musí být čitelné, nesmí se překrývat a 
musí obsahovat předepsané náležitosti. 

 
10. V  případě, že žadatel nedodrží podmínky stanovené ve smlouvě (zejména podmínky pro 

předložení vyúčtování), nebude žadateli přijata žádost o dotaci po dobu následujících 24 
měsíců v žádném z městských fondů 

 


