
Grantové výzvy 

V souladu s Komunitním plánem sociálních služeb pro Město Jindřichův Hradec a v souladu 
s „Pravidly pro přidělování účelových dotací  pro poskytovatele sociálních služeb “ schválenými 
usnesením Zastupitelstva města Jindřichův Hradec  č. 710/39Z/2014     ze dne  vyhlašuje Město 
Jindřichův Hradec výzvy k podání žádostí o mimořádné účelové dotace pro poskytovatele a 
provozovatele následujících služeb:  

 

� Protidrogová činnost 
� Provoz chráněného bydlení 
� Provoz sociálně-informačního centra pro seniory 
� Sociálně terapeutická dílna pro osoby se zdravotním a kombinovaným postižením 

 
Mimořádné účelové dotace je možno čerpat v průběhu celého kalendářního roku 2014. Do 
výběrového řízení o přidělení účelové dotace se mohou přihlásit  stávající občanská sdružení,obecně 
prospěšné organizace, spolky,  humanitární organizace a jiné fyzické nebo právnické osoby, které 
poskytují nebo provozují  dané služby. Přihlášku do výběrového řízení je třeba podat na předepsaném 
formuláři nejpozději do data uzávěrky podávání žádostí. K žádosti při jejím podání žadatelé, kteří o 
dotaci na danou službu žádají, připojují: 

• podrobně zpracovaný projekt činnosti a předpokládaný rozpočet 
• zvolené kvantifikátory, pomocí nichž bude moci zadavatel sledovat kvalitu a efektivitu 

služeb, na které byla poskytnuta dotace. Volba těchto kvantifikátorů záleží na volbě 
každého žadatele 

• svoji právní subjektivitu /zakládací listiny organizace, stanovy, registraci organizace, 
IČ/ 

• náplň činnosti žadatele a rozhodnutí o registraci nebo kopii žádosti o registraci služby 
• statutárního zástupce žadatele, který je za organizaci oprávněn jednat  
• číslo bankovního účtu 
• jmenný seznam členů k 1.1. daného roku s uvedením trvalého bydliště (pokud má 

zájemce členskou základnu) 
• ceník poskytovaných služeb 
• plán činnosti na daný rok 



• čestné prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu k Městu Jindřichův Hradec 

• čestné prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu k Okresní správě sociálního zabezpečení 

• čestné prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu ke zdravotním pojišťovnám 

• čestné prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu k finančnímu úřadu  

  

Podání přihlášek:  Podání přihlášek označených „NEOTVÍRAT -  Mimořádné grantové výzvy 2014 “ 
v uzavřených neprůhledných obálkách, na uzavření opatřených razítkem a podpisem statutárního 
orgánu lze v příslušném termínu podat v příslušném termínu osobně na podatelně Městského 
úřadu, Klášterská 135/II J.Hradec či na odboru sociálních věcí – budova ul. Janderova 
147/II,Jindřichův Hradec , nebo v příslušném termínu doručit poštovní přepravou na adresu Městský 
úřad Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec 377 01.Při doručení poštou je rozhodující 
prezentační razítko podatelny Městského úřadu Jindřichův Hradec. Uchazeč si zodpovídá za včasné 
doručení nabídky. . Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče. Opožděně doručenou nebo 
podanou přihlášku  zadavatel neotevře a bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho přihláška  
byla podána po uplynutí lhůty pro podání přihlášek  

 

Kontaktní osoba pro informace:  Mgr. Zdeňka Šindelářová, vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ tel. 
384 351 300, mob. 724 102 788 e-mail: sindelarova@jh.cz   

Dokumenty pro zpracování žádosti: (ke stažení na adrese www.jh.cz, odkazy: městský úřad-odbor 
sociálních věcí):  

- Přihláška do výběrového  řízení 

- Pravidla pro přidělování účelových dotací  pro poskytovatele sociálních služeb 

- Komunitní plán sociálních služeb pro město Jindřichův Hradec 

 

 

 



 

Specifikace mimořádných grantových výzev 

Grantová výzva Popis Alokace Termín 
vyhlášení 

Konečný 
termín 
podání 

přihlášek 
Protidrogová 
činnost 
 

Certifikovaná specifická primární 
prevence sociálně patologických 
jevů a prevence rizikového chování 
dětí a mládeže, včetně následné 
péče pro žáky škol základního 
stupně a pro studenty a učně škol 
středního stupně. 
Cílem služby je vybavit děti 
znalostmi a dovednostmi, které jim 
umožní vyhnout se riziku zneužití 
drogy, nebo ho alespoň oddálí, 
vybavit rodiče a pedagogy 
znalostmi a dovednostmi 
umožňujícími správný přístup 
k případnému drogovému problému 
dítěte a k jeho řešení. 
Protidrogové poradenství a 
terapii (registrovaná služba dle 
§37 zákona o sociálních 
službách) – individuální 
konzultace i tzv. rodičovské 
skupiny, poskytnutí informací a 
pomoc rodičům a blízkým 
osobám ke zvládnutí problému 
jednak v sobě a jednak i s dětmi 
či partnery zneužívajícími drogy. 

Certifikovaný terénní program - 
nízkoprahový kontakt odborníka 
s uživateli drog v jejich 
přirozeném prostředí. 
Poskytováno je základní 
zdravotní a sociální poradenství 
a pomoc, program snižování 
škod, zprostředkování 
odborného poradenství, terapie a 
léčby. Cílem je harm reduction a 
motivace klientů ke změně 
života. 

Územní rozsah služby: Území 
města Jindřichův Hradec 
 
 

10.000,--Kč 21.8.2014 5.9.2014 



 
 

Provoz 
chráněného 
bydlení 

Provoz chráněného bydlení (§ 51 
zákona o sociálních službách) 
pro osoby starší 18 let se 
sníženou soběstačností z důvodu 
zdravotního, tělesného, 
mentálního či kombinovaného 
postižení, jejichž situace 
vyžaduje pomoc jiné fyzické 
osoby. 

Cílem služby je zařazení tělesně 
handikepovaných občanů do 
běžné společnosti, pomoc při 
zvládání běžných denních úkonů 
s cílem osamostatnění a 
výhledem na samostatné 
bydlení.  

Územní rozsah služby: Území 
Města Jindřichův Hradec 

50.000,--Kč  21.8.2014 5.9.2014 

Provoz 
sociálně-
informačního 
centra pro 
seniory 

Jeho činnost je zaměřená na 
seniory  

 Pomoc obyvatelům DPS a 
seniorům :zprostředkování 
kontaktu se společenským 
prostředím, sociálně terapeutické 
činnosti, pomoc při uplatňování 
práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí 
–  sociálně aktivizační služba pro 
seniory a osoby se zdravotním 
postižením - § 66 zákona č. 
108/2006 Sb. o sociálních 
službách v platném znění  
 

Pomoc obyvatelům DPS a 
seniorům při řešení životních 
situací : pomoc osobám, které 
mají sníženou soběstačnost 
z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního 
postižení, jejichž situace 
vyžaduje pomoc jiné fyzické 
osoby – osobní asistence dle § 
39 zákona č. 108/2006 Sb. o 
sociálních službách v platném 
znění.  

15.000,--Kč 21.8.2014 5.9.2014 



 Spolupráce s MěÚ Jindřichův 
Hradec, odborem sociálních věcí 
v záležitostech seniorů 

Územní rozsah služby: Území 
Města Jindřichův Hradec 

Sociálně 
terapeutická 
dílna pro osoby 
se zdravotním 
a 
kombinovaným 
postižením 

Sociálně terapeutická dílna (§ 67 
zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních 
službách v platném znění) pro lidi 
se zdravotním, tělesným nebo 
lehkým mentálním a 
kombinovaným handicapem  

Služby pro osoby, které potřebují 
denní režim, motivaci k aktivnímu 
životu, pobyt v kolektivu a 
potřebnou péči, nácvik dovedností 
při zvládání péče o vlastní osobu, 
podpora, vytváření a zdokonalování 
základních pracovních návyků a 
dovedností 
 Výpomoc a odlehčení rodinám 
těchto osob při náročné péči a  
jistotu, že je o jejich rodinné 
příslušníky v době jejich 
nepřítomnosti (např. po dobu 
strávenou v zaměstnání) postaráno. 

Územní rozsah služby: Území 
Města Jindřichův Hradec 

25.000,--Kč 21.8.2014 5.9.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 


