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Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje poskytnuti finančních dotací organizacím a sdružením
dotace z Programu podpory sociálních služeb a služeb ve zdravotnictví a dotaci z Programu
kultura, spolková činnost a cestovní ruch na rok 2021 - Helpicon, z.ú., Prostor pIus, o.p.s., Oblastní

rcharita Kutná Hora, Diakonie ČCE středisko Střední Čechy, povídej, z.s., život PIus, z.s., Domaci
hospic Srdcem, z.ú. v navržené výši, dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

V příloze předkládáme ke schválení návrhy o poskytnuti dotaci z Programu podpory sociálnIch služeb
a služeb ve zdravotnictví v celkové výši 600.000 KČ (50.000 KČ radou města schválené individuálnI
dotace), které navrhla Komise pro zdravotnictví a sociálni služby a doporučila schválit rada města.
Finanční kryti dotaci bylo schváleno v rozpočtu města Čáslavi pro rok 2021. Současně je v přIloze
uvedena, radou města schválená dotace z Programu kultura, spolková činnost a cestovní ruch na
rok 2021- Oblastní charitě Kutná Hora - Rodinné centrum Kopretina v celkové výši 72.800 KČ, kterou
navrhla Komise pro kulturu a cestovní ruch.

Rada města svým usnesením č. 275/2021 doporučila zastupitelstvu návrh dotaci v sociálnI oblasti
schválit.
Rada města svým usnesením č. 281/2021 schválila dotaci 72.800 KČ Oblastní charitě KH, v rámci
Programu kultura, spolková činnost a cestovní ruch pro rok 2021.

PřIlohy: Tabulka-návrh na poskytnuti dotací



Návrh na poskytnutí dotací v sociální oblasti a zdravotnictví v roce 2021 + návrh
dotací z Programu kultura a spolková činnost 2021

Navrhova Požadov
Zádost . ná aná Klienti Města Čáslavi a

Zadatel Účel, použití ..
č. částka v castka regionu

Kč (KČ)

1 Helpicon, z.ú. 55.000,- ZajišťovánÍčinnostía aktivit pro lidi 80.000,- Klienti města Čáslavi a regionu,
s mentálním a kombinovaným 3686 hodinFilipovska 915/9, Caslav .V . . . .V . V . . ,
post|zenlm-denn| stacionar pece/kontaktu/|ntervenc| v roce

2020

Prostor plus o.p.s. Kolin 75.000,- Minimalizace sociálních, zdravotních a 90.000,- V roce 2020 - 72 kontaktů (265
právních rizik, vyp|ývajÍcÍch z životního výkonů) Vyměněno 27000 kusů

2 stylu uživatelů drog na územíORP Čáslav stříkaček uživatelů drog v ORP
Čáslav

3 Diakonie ČCE-středisko Střední 100.000,- Provoz občanské poradny na pracovišti v 100.000,- Klienti města Čáslavi a regionu.
Čechy Čáslavi V roce 2020- 123 klientů

4 Oblastní charita Kutná Hora 192.800,-

Z toho:

Oblastnicharita Kutná Hora -Rod. 20.000,- Čtyřlístek aktivizační služby pro rodiny s 100.000,- Kopretina - 3 klienti v roce 2020
centrum Kopretina dětmi (88 hod.)

Oblastnícharita Kutná Hora- Akce NZDM Triangl - Provoz a realizace Domek- 30 klientů (1711 hod.)
Centrum Domek 100.000,_ aktivit Centra Domek. Nízkoprahové 100.0007_ v Čáslavi (v roce 2020)

zařizenI pro děti a mládež a sociálně
aktiviz. služby pro rodiny s dítětem.



Návrh na poskytnutí dotací v sociální oblasti a zdravotnictví v roce 2021 + návrh
dotaci z Programu kultura a spolková činnost 2021

Navrhova Požadov
Zádost . ná . aná Klienti Města Čáslavi a

žadatel Účel, pouzití
č. částka v castka regionu

Kč (KČ)

V rámci programu kultura,
spolková činnost a cestovní ruch
2021

OblastnIcharita Kutná Hora -Rod. 36.400,- Akce: Týdny prázdninových aktivit, 40.000,- Pro čáslavské děti
centrum Kopretina Svatomartinský lampionový průvod

Oblastní charita Kutná Hora -Rod. 36.400,- MezigeneračnIspolupráce 40.000,-
centrum Kopretina

5, povídej z.s. (Kutná Hora) 55.000,- Krizová pomoc v Poradně pro lidi v tísni 60.000,- Počet klientů z Čáslavi v roce 2020
-48 (15 případů dospělých a 33
rodin s dětmi (308 intervenci

6, Život plus, z ú. 95.000, Tísňová péče 100 000, Více jak 39 občanů z čáslavi 312
hod. a 624 intervencí a 117
kontaktů

7, Domáci hospic Srdcem, z.ú. 50.000,- Zajištění dostupnosti hospicové péče 70.000,- Plán- 30-50 intervenci odborného
soc. poradenství a podpora
pozůstalým, hospicová porada

Celkem 550.000 ,- 780.000,-
+ 72.800,-


