Rada města Brna
Z8/37. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 5.4.2022

37. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na projekty
v programu „Dotace na aktivity v oblasti podpory neformálních
pečovatelů“ na rok 2022, návrh rozpočtového opatření
Anotace
Materiál navrhuje podporu projektům v oblasti podpory neformální péče pro rok 2022 v rámci dotačního
programu města Brna.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

1. poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna na rok 2022 v celkové výši
340 000 Kč na projekty v programu „Dotace na aktivity v oblasti podpory
neformálních pečovatelů“, uvedené v „Přehledu žadatelů o dotace z rozpočtu města
Brna na projekty v programu „Dotace na aktivity v oblasti podpory neformálních
pečovatelů“ na rok 2022“, který tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu,
2. rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu realizace dotací z rozpočtu města
Brna, které tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu,
3. uzavření smluv o poskytnutí dotací schválených dle bodu 1. za „Podmínek
uzavíraných veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna na
rok 2022“, které tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu.

Stanoviska
Rada města Brna materiál projednala na schůzi č. R8/211 dne 30. 3. 2022. Finanční výbor ZMB
materiál projednal na svém zasedání dne 30. 3. 2022.
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

JUDr. Eva Rabušicová
vedoucí odboru - Odbor zdraví
28.3.2022 v 09:37
Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Sestava vytvořena 28.3.2022 v 12:10
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Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležel
vedoucí úseku - Úsek 1. náměstka primátorky
28.3.2022 v 12:10
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Důvodová zpráva
Dotační titul pro vyhlášené programy v oblasti podpory neformálních pečovatelů schválilo ZMB
dne 15. 3. 2016. Cílem dotačního programu je podpora neformálně pečujících osob, aktivit nestátních
neziskových organizací na podporu neformálně pečujících osob a neformální péče. Předkládaný
materiál navrhuje schválení dotací konkrétním žadatelům na rok 2022 v rámci tohoto dotačního titulu.
Předkládaný materiál pojednává o rozdělení částky 340 000 Kč v rámci tohoto dotačního titulu.
Organizace na základě uveřejněné výzvy Magistrátu města Brna podaly v termínu
od 1. 10. 2021 do 31. 10. 2021 na Odbor zdraví MMB své požadavky zpracované formou projektu.
Celkem bylo ve stanoveném termínu přijato a zaevidováno 12 projektů. Celkový objem požadovaných
finančních prostředků činí 867 908 Kč.
Při kontrole projektů a zpracování návrhu rozdělování dotačních prostředků postupoval
OZ MMB dle aktualizovaného znění „Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro
vyhlášené programy“, schválených ZMB a „Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro
vyhlášené programy“, v jejich části A – společná ustanovení a části B – zvláštní ustanovení. U všech
jednotlivých žadatelů byla provedena důkladná předběžná veřejnosprávní kontrola, přičemž nebyly
shledány žádné zásadní nedostatky, tzn., že žadatelé provozují svoji činnost v rozsahu a v místě
uvedeném v projektu a v souladu se svými zakladatelskými dokumenty.
U všech organizací, kterým byla v minulých letech přidělena dotace, byly provedeny průběžné
kontroly zaměřené na prověření průběhu hospodaření s dotací, při kterých nebyly shledány žádné
nedostatky.
Všechny projektové žádosti v dotačním programu – dotace na projekty v oblasti podpory
neformálních pečovatelů byly dne 17. 2. 2022 posuzovány individuálně hodnotící komisí. Navržené výše
dotací jsou výsledkem shody všech členů hodnotící komise.

ev. číslo
projektu

název žadatele

název projektu

P71-22/002

Unie pečujících z.s.

PaPoPe – partner
pro pozůstalé pečující



P 71-22/007

Předkládaný materiál navrhuje, na základě stanoviska hodnotící komise, nevyhovět těmto
žádostem o dotaci:

PRO Gaudia, z.ú.

Podpora pečujících osob a
zdravotnického personálu
v LDN v Brně



podpora pečujících jinými organizacemi



velmi podobný projekt ve zdravotnických
službách

zdůvodnění nevyhovění žádosti

obsahově se překrývá (téměř totožný)
s projektem „PaPoPe – partner pro pečující“
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Komise zdravotní a prorodinné politiky RMB materiál projednala na svém 31. zasedání
konaném dne 17. 3. 2022.
Hlasování:
Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na projekty v programu „Dotace na aktivity v oblasti
podpory neformálních pečovatelů“ na rok 2022, návrh rozpočtového opatření

Ludvík Kadlec

Bc. Doležal

MUDr. Drbal

Mgr.
Doležalová

PhDr.,,Ing.
Oujezdská

PhDr. Spurná,
Ph.D.

omluven

nepřítomen

pro

pro

pro

pro

omluvena

pro

Ing. Crha

doc. MUDr.
Tomáš, Ph.D.

nepřítomna

Prokeš,

Ing.
Bohuňovská

pro

Leoš
MBA

Mgr. Ivičičová

Hlasování: 6 - pro, 0 – proti, 0 – se zdržel/ z 11 členů. Usnesení bylo přijato.

omluven

Rada města Brna materiál projednala na schůzi č. R8/211 dne 30. 3. 2022.
Finanční výbor ZMB materiál projednal na svém zasedání dne 30. 3. 2022.
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Informace o žadatelích o dotaci z rozpočtu města Brna a jejich projektech v programu
„Dotace na aktivity v oblasti podpory neformálních pečovatelů“ na rok 2022
Unie pečujících z.s.
Unie pečujících, z.s. vznikla jako odpověď na nelehkou situaci neformálních pečovatelů. Členy unie jsou
jednotlivci – pečující i expečující. Cílem unie je zlepšení postavení těchto neviditelných pečujících, kteří
nejsou ani definováni zákonem, nemají tudíž zákonnou podporu cílenou na tuto skupinu. Organizace
se zaměřuje na zlepšování kvality života pečujících a na posilování jejich kompetencí (poradenství,
provázení a vzdělávání). Posláním spolku je definování, prosazování a obhajoba práv pečujících,
vytváření pozitivního náhledu na ně, tvorba koncepcí a projektů na podporu pečujících rodin i
jednotlivců.
Projekt: PaPoPe – partner pro pečující
Číslo projektu: P71-22/001
Cíl projektu: Aby rodina/jednotlivec mohli náležitě pečovat, musí být zajištěni sami, nežít s obavami
o nejbližší budoucnost. Projekt má za cíl jim v tomto pomoci posilováním sebeúcty a sebevědomí
pečujících plynoucí z uvědomění si společenského významu dlouhodobé rodinné péče. Zlepšení
informovanosti nejen pečujících, ale i veřejnosti. Inspirovat a podněcovat pečující k vlastní aktivitě.
Cílem je sdružování a vzájemná podpora pečujících za účelem předávání zkušeností a překonávání
pocitu izolace a vyhoření z důvodu péče.
Počet osob, kterým je projekt určen: cca 300 - 400 pečujících, včetně opakovaných
Náklady na jednu osobu/klienta1: cca 1 700 Kč
Další zdroje financování projektu: OSP MMB (17 %), ÚMČ Brno (10 %), JMK (17 %), MPSV ČR (25 %),
nadace (7 %), sponzorské dary (2 %) a vlastní zdroje (5 %).
Účel dotace z rozpočtu města Brna – OZ: Provozní náklady (služby: 30 700 Kč) + mzdové náklady
(DPP: 69 300).
Projekt: PaPoPe – partner pro pozůstalé pečující
Číslo projektu: P71-22/002
Cíl projektu: Projekt je zaměřen na podporu pečujících o blízkého v terminální fázi života a po úmrtí
pečovaného. Je známo, že člověk začíná truchlit již v okamžiku sdělení, že jeho blízký umírá, není
možnost další léčby a je možná pouze péče paliativní. Proto se naše podpora zaměřuje nejen
na pečující po úmrtí blízkého. Poskytujeme poradenství a provázení, a to ve čtyřech oblastech:
pragmatické, ekonomické, informační a psychické.
Počet osob, kterým je projekt určen: cca 50 (včetně dlouhodobé či opakované podpory)
Náklady na jednu osobu/klienta: cca 2 000 Kč
Další zdroje financování projektu: nadace (30 %), sponzorské dary (20 %) a vlastní zdroje (10 %).
Účel dotace z rozpočtu města Brna – OZ: Provozní náklady (materiál: 5 000 Kč, služby: 10 000 Kč) +
mzdové náklady (DPP: 25 000).
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč
SPMP ČR pobočný spolek Brno
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením je nezisková organizace, která se během roku stará
o mentálně a kombinovaně postižené osoby žijící v rodinách a navštěvující denní stacionáře. Má 525
členů z Brna a blízkého okolí. Ve své činnosti se zaměřuje především na tábory pro postižené,
rehabilitační pobyty, výlety a vycházky do přírody, poznávací akce a zájezdy, klubová setkání,
pravidelná cvičení, diskotéky a taneční odpoledne, přednášky pro rodiče a opatrovníky a poradenské a
informační služby.
Projekt: Zimní rehab. pobyt mentálně postižených osob s rodiči a provozní nák kanceláře
Číslo projektu: P71-22/003
Cíl projektu: Zimní rehabilitační pobyt pro mentálně postižené osoby v doprovodu rodičů spolek
každoročně organizuje od roku 1995. Cílem pobytů je poskytnout postiženým a jejich opatrovníkům
1

Náklady na jednu osobu jsou počítány z celkových nákladů projektu
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možnost fyzicky a duševně rehabilitovat v některé přírodní lokalitě České republiky. Opatrovníci mají
možnost mezi sebou komunikovat, postižení se zase začleňovat do zdravé populace. Účelem dotace je
snížit cenu pobytu a umožnit ho i hůře situovaným rodinám a opatrovníkům.
Počet osob, kterým je projekt určen: Cca 30 osob (15 rodin) – rodiny pečující o mentálně a komb.
postižené v rodinách.
Náklady na jednu osobu/klienta: 7 000 Kč
Další zdroje financování projektu: MZ ČR (28 %) a příjmy od klientů (48 %).
Účel dotace z rozpočtu města Brna – OZ: Provozní náklady (služby: 40 000 Kč) + mzdové náklady
(DPP: 10 000 Kč).
Projekt: Letní rehab. pobyt mentálně postižených osob s rodiči a provozní nákl kanceláře
Číslo projektu: P71-22/004
Cíl projektu: Letní rehabilitační pobyt pro mentálně postižené osoby v doprovodu rodičů spolek
každoročně organizuje od roku 1990. Cílem pobytů je poskytnout postiženým a jejich opatrovníkům
možnost fyzicky a duševně rehabilitovat v některé přírodní lokalitě České republiky. Opatrovníci mají
možnost mezi sebou komunikovat, postižení se zase začleňovat do zdravé populace. Mnoho
opatrovníků se kvůli péči vzdalo kariéry, a tím i lepšího finančního standartu. Pobyt je tak pro ně finančně
náročný. Účelem dotace je snížit cenu pobytu a umožnit ho i hůře situovaným rodinám a opatrovníkům.
Počet osob, kterým je projekt určen: Cca 50 osob (25 rodin) – pečovatelé pečující o mentálně a komb.
postižené v rodinách.
Náklady na jednu osobu/klienta: 7 900 Kč
Další zdroje financování projektu: MZ ČR (37 %) a příjmy od klientů (50 %).
Účel dotace z rozpočtu města Brna – OZ: Provozní náklady (služby: 40 000 Kč) + mzdové náklady
(DPP: 10 000 Kč).
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč

Diakonie ČCE – středisko v Brně
Diakonie ČCE – středisko v Brně je nestátní neziskovou organizací. Jejím posláním je poskytovat
podporu a pomoc seniorům a lidem s postižením tak, aby mohli žít co nejkvalitnějším způsobem života
navzdory svým handicapům. Zaměřuje se při tom na tyto cílové skupiny uživatelů: senioři, osoby trpící
demencí (Alzheimerovou chorobou), osoby s duševním onemocněním a osoby s mentálním a
kombinovaným postižením. Kromě služeb sociální péče středisko působí jako kontaktní místo České
alzheimerovské společnosti, provozuje poradnu Svítání pro pečující a pozůstalé a nabízí dva
dobrovolnické programy zaměřené na seniory a pacienty Psychiatrické nemocnice Brno.
Projekt: Poradna pro pečující a pozůstalé
Číslo projektu: P71-22/005
Cíl projektu: Poradna „Svítání“ je určena všem, kteří se starají o rodinného příslušníka v konečné fázi
života a také těm, kteří blízkého člověka již ztratili. Cílem je poskytovat pomoc a podporu osobám, které
pečují o nevyléčitelně nemocné či umírající, tedy pro všechny, kteří se vlivem ztráty blízkého člověka
ocitají v psychosociální krizi a potřebují se se ztrátou blízkého člověka psychicky vyrovnat, ale také řešit
ryze praktické záležitosti, které jsou s úmrtím člověka spojeny.
Počet osob, kterým je projekt určen: cca 120 osob/rok
Náklady na jednu osobu/klienta: 458 Kč
Další zdroje financování projektu: úřady MČ Brno (18 %) a sponzorské dary (9 %).
Účel dotace z rozpočtu města Brna – OZ: Provozní náklady (materiál: 2 000 Kč, služby: 3 000 Kč) +
mzdové náklady (DPP: 35 000 Kč).
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč
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Moravskoslezský kruh, z. s.
Moravskoslezský kruh vznikl jako občanské sdružení v roce 2003, působí v oblasti zdravotně-sociální a
kulturní. Vychází ze současných trendů a potřeb, svých cílů dosahuje především prostřednictvím
přednáškové, poradenské, publikační a nakladatelské činnosti. Byl mimo jiné jedním z prvních
propagátorů domácí péče a zakladatel projektu „Pečuj doma“, podporujícího rodinné pečující.
V současné době organizace provozuje informačně poradenský web, vydává noviny Pečujeme doma a
další publikace, věnuje se natáčení audio a video nahrávek, vzdělává rodinné pečující prezenčně i
online.
Projekt: Pečuj doma s Moravskoslezským kruhem – kurzy a videa pro pečující
Číslo projektu: P71-22/006
Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je zlepšit dovednosti pečujících, zvýšit jejich jistotu a připravit je
na situace, které mohou při péči nastat. Projekt zahrnuje uspořádání 2 cyklů kurzů “Pečující v krizi“
v Brně a natočení seriálu edukačních videí „Polohování, cvičení a aktivizace dospělých v domácím
prostředí“. Účast na kurzech je bezplatná a rovněž videa budou dostupná bez registrace.
Počet osob, kterým je projekt určen: 60 přímých účastníků a tisíce sledujících
Náklady na jednu osobu/klienta: 2 214 Kč (průměr na účastníka)
Další zdroje financování projektu: MPSV ČR (38 %), MZ ČR (22 %) a vlastní zdroje (2 %)
Účel dotace z rozpočtu města Brna – OZ: Provozní náklady (materiál: 1 000 Kč, služby: 13 605 Kč) +
mzdové náklady (hrubé mzdy: 21 970 Kč, odvody soc. a zdrav. pojištění: 7 425 Kč, DPP: 6 000 Kč).
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 100 000 Kč (1 projekt)

PRO Gaudia, z.ú.
PRO Gaudia, z.ú. poskytuje od roku 2003 dostupnou psychoterapeutickou a psychosociální podporu
onkologickým a jinak dlouhodobě a vážně nemocným osobám, osobám umírajícím, jejich rodinám a
osobám blízkým a zdravotnickým pracovníkům. Služby jsou poskytovány ve spolupracujících
zdravotnických zařízeních u lůžka, v terénu, v domácnostech klientů a ambulantně v prostorách
organizace v Praze, v Brně a ve Znojmě. PRO Gaudia spolupracuje s těmito zařízeními: Nemocnice
Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, koronární jednotka VFN a 1. LFUK v Praze
(na vyžádání), Nemocnice Milosrdných bratří v Brně a Nemocnice Znojmo. Současně poskytuje v těchto
zařízeních supervizní a další potřebnou podporu zdravotnickému personálu, včetně vzdělávání
v souvisejících oblastech (komunikace s pacientem, prevence syndromu vyhoření apod.). Organizace
také realizovala projekt „Zlepšení dostupnosti psychoterapeutické podpory pro nemocné a pečující
osoby v ČR“.
Projekt: Psychosociální podpora pečujících osob a zdravotnického personálu v Brně
Číslo projektu: P71-22/007
Cíl projektu: Cílem projektu je dlouhodobá a kontinuální psychosociální podpora osob pečujících o lidi
s dlouhodobým závažným onemocněním, kteří jsou hospitalizovaní na oddělení léčby dlouhodobě
nemocných v Nemocnici Milosrdných bratří v Brně. Péče je poskytována formou individuálních
podpůrných konzultací pečujícího s terapeutem nebo na pravidelných skupinových setkáních, kde mají
pečující možnost sdílet své příběhy s lidmi se stejnou zkušeností. Nedílnou součástí tohoto projektu je
také spolupráce se zdravotnickým personálem na oddělení LDN a jejich podpora v podobě supervizních
rozhovorů.
Počet osob, kterým je projekt určen: 30 osob (10 zdravotníků, 20 pečujících)
Náklady na jednu osobu/klienta: 16 890 Kč
Další zdroje financování projektu: JMK (30 %), MZ ČR (19 %), nadace (12 %) a sponzorské dary (24 %).
Účel dotace z rozpočtu města Brna – OZ: Provozní náklady (služby: 5 000 Kč) + mzdové náklady (DPP:
41 000 Kč, DPČ: 24 000 Kč, odvody soc. a zdrav. pojištění z DPČ: 8 112 Kč).
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč
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Liga vozíčkářů z. ú.
Liga vozíčkářů je neziskovou organizací, jejímž posláním je podporovat osoby se zdravotním postižením
při zapojování se do většinové společnosti a informovat širokou veřejnost o životě lidí s postižením. Liga
vozíčkářů poskytuje čtyři státem registrované sociální služby, kterými jsou Centrum denních služeb,
Osobní asistence, Sociální rehabilitace a Poradna pro život s postižením. Na tyto hlavní činnosti
navazuje doprava upraveným mikrobusem, půjčovna kompenzačních pomůcek, rehabilitace,
bezbariérové divadlo Barka a pobytové akce pro klienty. Díky těmto činnostem dochází ke zvyšování
samostatnosti, soběstačnost a nezávislosti.
Projekt: Jedeme v tom s Vámi!
Číslo projektu: P71-22/008
Cíl projektu: Cílem projektu je vytvořit lidem, kteří se celoročně starají o osoby se zdravotním postižením
prostor pro kvalitní aktivní odpočinek a edukaci v oblasti zdravého životního stylu. Je tak předcházeno
jejich fyzickému nebo psychickému vyčerpání, v jehož důsledku by došlo k vytržení hendikepovaných
členů rodin z jejich přirozeného prostředí. Jedná se o pobytové akce převážně pro hendikepované
osoby, kterých se pečující mohou, ale nemusejí účastnit. Cílem pobytových akcí je vedení
hendikepované osoby k větší soběstačnosti, samostatnosti a celkové motivaci. Naplnění tohoto cíle by
mělo ulevit pečujícím v běžných denních úkonech.
Počet osob, kterým je projekt určen: 15 osob – osoby starající se o hendikepovaného člena rodiny
Náklady na jednu osobu/klienta: 15 306 Kč
Další zdroje financování projektu: MZ ČR (30 %) a příjmy od klientů (25 %).
Účel dotace z rozpočtu města Brna – OZ: Provozní náklady (materiál: 9 000 Kč) + mzdové náklady
(hrubé mzdy: 71 596 Kč, odvody soc. a zdrav. pojištění: 24 200 Kč).
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč

Občanské sdružení Logo z.s.
Občanské sdružení Logo z.s. je nezisková organizace, která již od r. 2002 pomáhá osobám trpícím
těžkými poruchami komunikace a hybnosti. Poskytuje soubor komplexních služeb a poradenství
v oblasti logopedie, pedagogiky, psychologie a rehabilitace a konzultace v oblasti neurologie a foniatrie.
Cílem služeb je přímá pomoc a podpora konkrétnímu klientovi, předávání potřebných informací
rodinným příslušníkům, integrace osob se znevýhodněním do společnosti a na trh práce. V rámci osvěty
o problematice těžkých poruch komunikace a hybnosti organizujeme logopedickou konferenci
s mezinárodní účastí, odborné vzdělávací workshopy, benefiční akce a také pravidelně hostuje
v osvětových pořadech v médiích.
Projekt: Pobyt pro rodiny s poruchami komunikace a hybnosti
Číslo projektu: P71-22/009
Cíl projektu: Projekt je určen na podporu rodin s dětmi předškolního věku s vážnými poruchami
komunikace, zejména s poruchami autistického spektra. V rámci projektu tým odborníků realizuje
5ti denní terapeutický pobyt, jehož součástí jsou odborná a podpůrná setkávání rodičů, a také zde
probíhají intenzivní logopedické terapie s cílem rozvíjet řečové schopnosti dětí. Projekt má za cíl
zlepšení celkového fungování a komunikace rodin s těmito dětmi v neformálním prostředí. Pobyt tak
vhodně doplňuje služby rané péče.
Počet osob, kterým je projekt určen: 12 rodin (24 neformálních pečujících + 12 dětí)
Náklady na jednu osobu/klienta: 7 900 Kč
Další zdroje financování projektu: MPSV ČR (42 %), nadace (14 %), sponzorské dary (7 %), příjmy
od klientů (21 %) a vlastní zdroje (2 %).
Účel dotace z rozpočtu města Brna – OZ: Provozní náklady (materiál: 3 000 Kč, služby: 35 000 Kč) +
mzdové náklady (DPP: 2 000 Kč).
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč
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Klára pomáhá z.s.
Účelem spolku je podporovat osoby pečující a pozůstalé a zlepšovat kvalitu jejich života. Hlavními
oblastmi pomoci jsou poradenství, svépomocná setkání pečujících a pozůstalých, psychologická pomoc
pečujícím a členům rodiny (pozůstalým), pomoc při uplatňování práva zájmů zdravotně
znevýhodněného člena rodiny. Cílem je individuálně pomoci s novou životní situací, podpořit
zkušenostmi a odborností, hledat řešení s vizí plnohodnotného života.
Projekt: Pomoc pozůstalým
Číslo projektu: P71-22/010
Cíl projektu: Projekt se zaměřuje na cílové skupiny pozůstalých osob bez rozdílu věku a příčiny úmrtí a
neopomíjí i společensky neuznaný smutek, který není okolím z nejrůznějších důvodů akceptován a
přijímán. Projektem je plněna aktivita C 2.3.3.1 pomoc pozůstalým při očekávané či neočekávané ztrátě,
opatření C 2.3.3 podporování práce s pozůstalými v Plánu zdraví města Brna 2018-2030. Cílem v roce
2022 je opět otevřít svépomocnou skupinu rodin, kterým zemřelo dítě v jakémkoliv věku a z jakékoliv
příčiny, další aktivitou bude i svépomocná skupina pro vdovy a vdovce.
Počet osob, kterým je projekt určen: Cca 150 pozůstalých osob
Náklady na jednu osobu/klienta: 1 800 Kč
Další zdroje financování projektu: OSP MMB (22 %), ÚMČ (4 %), JMK (8 %), nadace (17 %), sponzorské
dary (4 %), sbírky (4 %), ostatní finanční prostředky (2 %) a vlastní zdroje (2 %).
Účel dotace z rozpočtu města Brna – OZ: Provozní náklady (materiál: 2 000 Kč, energie: 8 000 Kč,
služby: 40 000 Kč) + mzdové náklady (DPP: 50 000 Kč).
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč

Svaz tělesně postižených v České republice z. s.
Zaměření organizace je všestranná podpora specifických potřeb a zájmů tělesně i jinak postižených
občanů bez ohledu na rozsah jejich postižení. Jedním z cílů je také sdružovat osoby s tělesným i jiným
postižením a společně aktivně trávit volný čas. Městská organizace metodicky řídí 8 místních
organizací, které sdružují své členy. Těmto organizacím i všem ostatním handicapovaným osobám
poskytuje městská organizace metodickou, odbornou sociální a aktivizační pomoc.
Projekt: Podpora pečujících osob prostřednictvím vzdělávacích a podpůrných programů
Číslo projektu: P71-22/011
Cíl projektu: Projekt je určen pro cílovou skupinu neformálních pečovatelů a směřuje k jejich podpoře
v oblasti péče o osobu závislou. Hlavní náplní projektu je vzdělávání zaměřené na individuální
poradenství poskytované přímo v místě bydliště, zaměřené na péči o příjemce příspěvku na péči. Dále
vzdělávání zaměřené na platnou legislativu, sociálně právní otázky a na změny zákonů. Součástí
projektu je také zdarma zasílání zpravodaje Paprsek, který je určený osobám zdravotně postiženým a
pečujícím.
Počet osob, kterým je projekt určen: 120 osob – tělesně postižení
Náklady na jednu osobu/klienta: 1 625 Kč
Další zdroje financování projektu: JMK (18 %), příjmy od klientů (13 %) a vlastní zdroje (54 %)
Účel dotace z rozpočtu města Brna – OZ: Provozní náklady (energie: 1 400 Kč, cestovné: 2 501 Kč,
služby: 6 029 Kč) + mzdové náklady (hrubé mzdy: 15 000 Kč, odvody soc. a zdrav. pojištění: 5 070 Kč).
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč

Nadační fond Vrba
Nadační fond Vrba poskytuje praktickou pomoc a poradenství ovdovělým rodinám s dětmi. V ČR tvoří
ovdovělé rodiny skupinu čítající téměř 50 tisíc lidí. Cílem aktivit je poskytovat všem ovdovělým stejné a
rovné příležitosti k návratu do běžného života, předcházet sociálnímu a ekonomickému vyloučení,
předcházet patologickým jevům v rodinách, přispět ke skloubení pracovního a rodičovského života
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v ovdovělých rodinách a zejména usnadnit orientaci v administrativních úkonech spojených s úmrtím
partnera/partnerky. Prioritou jsou v rámci všech projektů děti z ovdovělých rodin, které mají mnohdy
kvůli této situaci velmi ztížené další starty do života. Pro psychoterapeutickou pomoc jsou pro rodiny
připraveny svépomocné skupiny (zvlášť pro ovdovělé rodiče a děti z ovdovělých rodin).
Projekt: Komplexní podpora ovdovělých rodin s dětmi
Číslo projektu: P71-22/012
Cíl projektu: Projekt je koncipován jako komplexní pomoc ovdovělým rodinám s dětmi. Bude jim
poskytována praktická a psychoterapeutická pomoc a podpora ve všech oblastech, která je vždy
upravena podle individuálních potřeb konkrétní rodiny.
V rámci projektu je žádána finanční podpora na tyto služby pro ovdovělé rodiny:
1) Pečovatelky o děti (tzv. Vrběnky).
2) Psychoterapeutická podpora a svépomocné skupiny pro rodiče a děti z ovdovělých rodin.
3) Péče o aktuální potřeby v oblasti nutné administrativy.
Na území města Brna organizace pečuje o 5 ovdovělých rodin s dětmi, ve kterých zaznamenává
zvýšenou poptávku po pečovatelkách a terapiích vč. svépomocných skupin.
Počet osob, kterým je projekt určen: 15 - 20
Náklady na jednu osobu/klienta: 2 350 Kč (průměrné náklady na osobu za měsíc)
Další zdroje financování projektu: JMK (53 %), sponzorské dary (5 %), sbírky (9 %)
Účel dotace z rozpočtu města Brna – OZ: Provozní náklady (materiál: 20 000 Kč, služby: 27 540 Kč) +
mzdové náklady (hrubé mzdy: 65 760 Kč, odvody soc. a zdrav. pojištění: 22 200 Kč, DPP: 49 500 Kč).
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč
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název projektu

celkové
náklady
projektu*

požadavek
na rok
2022*/ %
z celkových
nákladů

Unie pečujících z.s.
Klecandova 723/24,
Černá Pole, 602 00 Brno
IČO: 041 57 575
zapsaný spolek

PaPoPe – partner
pro pečující

596 100

100 000

P 71-22/001

ev.
číslo
proj.

Unie pečujících z.s.
Klecandova 723/24,
Černá Pole, 602 00 Brno
IČO: 041 57 575
zapsaný spolek

PaPoPe – partner
pro pozůstalé pečující

100 000

SPMP ČR
pobočný spolek Brno
Lomená 530/44, Komárov,
617 00 Brno
IČO: 643 26 837
pobočný spolek
SPMP ČR
pobočný spolek Brno
Lomená 530/44, Komárov,
617 00 Brno
IČO: 643 26 837
pobočný spolek
Diakonie ČCE – středisko
v Brně
Hrnčířská 894/27, Veveří,
602 00 Brno
IČO: 485 15 752
evidovaná církevní právnická
osoba

Zimní rehab. pobyt
mentálně postižených
osob s rodiči a
provozní nák
kanceláře

210 000

Letní rehab. pobyt
mentálně postižených
osob s rodiči provozní
nákl kanceláře

395 000

Poradna pro pečující
a pozůstalé

55 000

P71-22/005

P 71-22/004

P 71-22/003

název žadatele

P 71-22/002

Přehled žadatelů o dotace z rozpočtu města Brna na projekty v programu „Dotace na aktivity v oblasti podpory neformálních pečovatelů“
na rok 2022

17 %

40 000
40 %
50 000
24 %

50 000
13 %

40 000
73 %

dotace města Brna
na přísl. proj.*
v roce 2021*
v roce 2020*
v roce 2019*

návrh dotace*
hodnotící
komise
k projednání
v KZPP RMB

návrh dotace*
KZPP RMB
k projednání
v RMB

návrh dotace*
RMB
k projednání
v ZMB

25 000
30 000
60 000

30 000

30 000

30 000

25 000 (jiný projekt)
30 000 (jiný projekt)
60 000 (jiný projekt)

0

0

0

40 000
40 000
30 000

40 000

40 000

40 000

35 000
35 000
30 000

40 000

40 000

40 000

25 000
10 000
10 000

25 000

25 000

25 000

* Uvedené částky jsou v Kč
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název žadatele

název projektu

celkové
náklady
projektu*

požadavek
na rok
2022*/ %
z celkových
nákladů

Pečuj doma
s Moravskoslezským
kruhem – kurzy a
videa pro pečující

132 862

50 000

P 71-22/006

Moravskoslezský kruh, z.s.
Trávníky 802/12, Černá
Pole,
613 00 Brno
IČO: 266 18 761
zapsaný spolek

Psychosociální
podpora pečujících
osob a
zdravotnického
personálu v Brně

506 716

P 71-22/007

PRO Gaudia, z.ú.
Jeseniova 1164/47, Žižkov,
130 00 Praha 3
IČO: 266 41 135
zapsaný ústav

Jedeme v tom s Vámi!

229 596

P71-22/008

Liga vozíčkářů, z.ú.
Bzenecká 4226/23,
Židenice, 628 00 Brno
IČO: 004 99 412
ústav

Pobyt pro rodiny
s poruchami
komunikace a
hybnosti

285 000

P 71-22/009

Občasné sdružení Logo z.s.
Vsetínská 527/20, Štýřice
639 00 Brno
IČO: 266 07 468
zapsaný spolek
Klára pomáhá z.s.
třída Kpt. Jaroše 1922/3,
Černá pole, 602 00 Brno
IČO: 012 77 812
zapsaný spolek

Pomoc pozůstalým

270 000

P 71-22/010

ev.
číslo
proj.

38 %

78 112
15 %

104 796
45 %

40 000
14 %

100 000
37 %

dotace města Brna
na přísl. proj.*
v roce 2021*
v roce 2020*
v roce 2019*

návrh dotace*
hodnotící
komise
k projednání
v KZPP RMB

návrh dotace*
KZPP RMB
k projednání
v RMB

návrh dotace*
RMB
k projednání
v ZMB

30 000

30 000

30 000

0
nežádáno
nežádáno

0

0

30 000
nežádáno
nežádáno

30 000

30 000

30 000

nežádáno
nežádáno
nežádáno

20 000

20 000

20 000

40 000
40 000
0 (jiný projekt)

45 000

45 000

45 000

30 000 + 100 000
adresná dotace
100 000 (jiný projekt)
10 000 (jiný projekt)

0

* Uvedené částky jsou v Kč
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P 71-22/012

P 71-22/011

ev.
číslo
proj.

název žadatele

název projektu

Svaz tělesně postižených
Podpora pečujících
v České republice z. s. městská osob prostřednictvím
organizace Brno
vzdělávacích a
Mečová 368/5, 602 00 Brno
podpůrných programů
IČO: 155 45 601
pobočný spolek
Nadační fond Vrba
Nedvědice 247,
592 62 Nedvědice
IČO: 050 57 281
nadační fond

Komplexní podpora
ovdovělých rodin
s dětmi

celkové
náklady
projektu*

požadavek
na rok
2022*/ %
z celkových
nákladů

195 000

30 000
15 %

565 000

185 000
33 %

dotace města Brna
na přísl. proj.*
v roce 2021*
v roce 2020*
v roce 2019*

návrh dotace*
hodnotící
komise
k projednání
v KZPP RMB

návrh dotace*
KZPP RMB
k projednání
v RMB

návrh dotace*
RMB
k projednání
v ZMB

25 000
nežádáno
40 000

25 000

25 000

25 000

50 000 + 16 000 (2x
individuální dotace)
nežádáno
nežádáno

55 000

55 000

55 000

* Uvedené částky jsou v Kč
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Rozpočtové opatření
v tis.Kč
Běžné výdaje přesun
ORJ

§

Pol.

ÚZ

ORG

Věcná náplň

Upr. rozpočet

Úprava

Rozpočet

k 17.03.2022

rozpočtu + -

po změně

7100

4339

5229

7710 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám

5 027

-340

4 687

7100

4339

5221

7710 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.společnostem

300

85

385

7100

4339

5222

7710 Neinvestiční transfery spolkům

500

230

730

7100

4339

5223

7710 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

1 287

25

1 312
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Návrh podmínek uzavíraných veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací z rozpočtu města
Brna na rok 2022
Poskytovatel: Statutární město Brno
Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785
zástupce: JUDr. Markéta Vaňková, primátorka
ve věcech smlouvy oprávněna jednat: vedoucí Odboru zdraví Magistrátu města Brna
Příjemce: přesný název organizace, právní forma, sídlo, IČO, bankovní spojení, zastoupení – vše v
souladu se zápisem organizace ve veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.
Specifikace projektu nebo smluvně zajišťované činnosti nebo služby: stanovení charakteru a
rozsahu činností nebo služeb, závazek organizace realizovat projekt, provozovat deklarovanou
činnost nebo zajistit služby v předpokládaném rozsahu po dobu trvání smlouvy.
Předmětná dotace je určena k úhradě nákladů spojených s konkrétním projektem a jeho realizací,
provozováním deklarované činnosti nebo poskytováním služeb, daných předloženým projektem a
předpokládaných uzavřenou smlouvou. Lze ji použít výhradně v souladu s podmínkami a rozpisem
smlouvy.
Dotace bude příjemci poskytována ve splátkách převodem na účet příjemce. Počet splátek a jejich výše
bude stanoven smlouvou. U platby, rozložené na více splátek, bude poskytnutí dalších prostředků
podmíněno přesným vyúčtováním dosavadního čerpání dotace nebo příspěvku.
Příjemce se zavazuje poskytnutou dotaci z rozpočtu města Brna vést v účetnictví odděleně v
souladu s platnou právní úpravou.
Příjemce prohlašuje, že všechny údaje uvedené v „Žádosti o finanční dotaci z rozpočtu města Brna“ na
tento projekt jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.
Vyúčtování poskytnuté dotace bude zpracováno samostatně a odděleně od zúčtování jiných finančních
prostředků. Příjemce se zavazuje vyhotovit vyúčtování dotace a předložit je spolu s příslušnými doklady
Odboru zdraví Magistrátu města Brna nejpozději do 31. 1. 2023. Nedílnou součástí závěrečného
vyúčtování dotace je i písemná hodnotící zpráva k projektu. Příjemce se zavazuje viditelně a trvalým
způsobem označit veškeré originály dokladů (prvotní doklady) tak, aby bylo zřejmé, že částka byla
hrazena z dotace z rozpočtu poskytovatele uvedením: „hrazeno z dotace SMB, č. dot. sml. … v
částce….Kč.“
Příjemce je povinen vrátit neprodleně poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky, nejpozději však
do 31. 1. 2023 na účet poskytovatele a to takto:
a)
vrácení nevyčerpaných finančních prostředků v roce, kdy byla dotace vyplacena se vrací zpět
na účet č. 111211222/0800, pod variabilním symbolem, kterým je číslo smlouvy
b)
vrácení nevyčerpaných finančních prostředků po 1. 1. následujícího roku, kdy byla dotace
vyplacena se vrací zpět na účet č. 111350222/0800, pod variabilním symbolem 64022229.
Příjemce je povinen vrátit neoprávněně použité finanční prostředky z poskytnuté dotace na účet
poskytovatele. Každé neoprávněné použití nebo zadržení poskytnutých finančních prostředků
příjemcem je porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Příjemce bere na vědomí, že porušení povinností stanovených touto smlouvou bude řešeno jako
porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
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Za méně závažná porušení povinností vyplývajících ze smlouvy, se považují následující porušení a
nepravdivá prohlášení, za které se uloží nižší odvod:
a) za nepravdivá čestná prohlášení o údajích uvedených v „Žádosti o finanční dotaci z rozpočtu
města Brna“ na projekt činí odvod 1% z poskytnuté dotace
b) za opožděné dodání vyúčtování nejvýše o 10 dní činí odvod 1% z poskytnuté dotace
c) za porušení povinnosti oznámit ukončení činnosti, přechodné přerušení činnosti, zánik,
transformaci, sloučení, změnu statutárního zástupce apod. činí odvod 1% z poskytnuté dotace
d) za porušení povinnosti uvádět při prezentaci své činnosti město Brno jako poskytovatele
finančních prostředků činí odvod 1% z poskytnuté dotace.
e) Za porušení povinnosti informovat formou pozvánky o akcích pořádaných v rámci podpořeného
projektu Odbor zdraví MMB a umožnění tak zástupcům města Brna účast, vystoupení, popř.
prezentaci na těchto akcích činí odvod 1% z poskytnuté dotace.
Příjemce se zavazuje k součinnosti při výkonu finanční kontroly, prováděné pověřenými pracovníky
MMB, dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění.
Příjemce se zavazuje, že při prezentaci své činnosti bude uvádět město Brno jako poskytovatele části
finančních prostředků.
Příjemce se zavazuje v případě ukončení činnosti bezodkladně a písemně o této skutečnosti informovat
poskytovatele. Tuto povinnost má i v případě přechodného přerušení této činnosti s informací o
příčinách, které k tomuto stavu vedly, a předpokládanému obnovení svojí činnosti. Současně se
zavazuje, že učiní vše potřebné k tomu, aby k obnovení činnosti došlo v co nejkratším termínu. Příjemce
se dále zavazuje oznámit svůj případný zánik, transformaci, sloučení, změnu statutárního zástupce
apod.
Příjemce nese odpovědnost za respektování pravidel ES v oblasti poskytování finančních prostředků ve
smyslu čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování EU a Nařízení Komise (EU) č. 651/2014. V případě, že
Evropská komise dospěje k závěru, že poskytnuté finanční prostředky představují nepovolenou
veřejnou podporu, je příjemce povinen veřejnou podporu vrátit vč. úroků.
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