Rada města Brna
Z8/26. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 20.4.2021

28. Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým
organizacím, které vhodným způsobem navazují na sociální služby
nebo je doplňují, pro rok 2021 – program II – návrh rozpočtového
opatření
Anotace
V rámci rozpočtu města Brna na rok 2021 byl v ORJ 7200 schválen celkový objem finančních prostředků
ve výši 4 000 tis. Kč (§ 4359, pol. 5221) pro nestátní neziskové organizace (dále jen NNO) na projekty,
které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují (jedná se o svépomocné aktivity
osob se zdravotním postižením, rodičů postižených dětí, dopravu klientů sociálních služeb, koordinace a
zajištění dobrovolnických služeb, další drobné aktivity a akce v sociální oblasti). Odbor sociální péče
tímto materiálem navrhuje podpořit celkem 67 projektů 56 NNO.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje
1. poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím, které vhodným
způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují v celkové výši 4 000 tis.
Kč z rozpočtu města Brna na rok 2021 z ORJ 7200 – Odbor sociální péče
(včetně § a položek) uvedeným v tabulce „Návrh na poskytnutí dotací
nestátním neziskovým organizacím, které vhodným způsobem navazují na
sociální služby nebo je doplňují, pro rok 2021 – program II“, která tvoří
přílohu č. ... tohoto zápisu
2. rozpočtové opatření spočívající v přesunu finančních prostředků v rozpočtu
města Brna na rok 2021 ORJ 7200 na odpovídající paragrafy a položky dle
tabulky, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu, v souladu s rozpočtovou
skladbou v závislosti na právní formě subjektů, kterým je dotace poskytována
3. uzavření smluv o poskytnutí dotací schválených dle bodu 1. dle „Vzorové
smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna pro
rok 2021“, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu

Stanoviska
Rada města Brna materiál projednala na schůzi č. R8/140 dne 31. 3. 2021. Schváleno
jednomyslně 11 členy.
Finanční výbor ZMB materiál projednal dne 14. 4. 2021. Výpis usnesení Finančního výboru bude
ZMB předložen písemně.
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Důvodová zpráva
Předmětem materiálu je návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím, které
vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují, pro rok 2021 – program II.
V rámci rozpočtu města Brna na rok 2021 byl v ORJ 7200 schválen celkový objem finančních prostředků
ve výši 4 000 tis. Kč (§ 4359, pol. 5221) pro nestátní neziskové organizace (dále jen NNO) na
projekty, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují (jedná se o
svépomocné aktivity osob se zdravotním postižením, rodičů postižených dětí, dopravu klientů sociálních
služeb, koordinace a zajištění dobrovolnických služeb, další drobné aktivity a akce v sociální oblasti).
Tyto aktivity svým charakterem a obsahem činností nenaplňují definici jednotlivých druhů sociálních
služeb dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách a nemohou tak žádat o dotaci v rámci programu
I určeného pro registrované sociální služby.
Nestátní neziskové organizace na základě uveřejněné výzvy pro program II podaly v termínu do 31. 10.
2020 na Odbor sociální péče MMB své požadavky zpracované formou projektů.
Ve stanoveném termínu bylo přijato a zaevidováno 74 projektů od 59 NNO. Celkový objem
požadovaných finančních prostředků činí 7 992 192 Kč. Z celkového počtu nebylo k podpoře navrženo
7 projektů, přičemž nejčastějším důvodem byl fakt, že v projektech popsané činnosti odpovídaly
základním činnostem sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb., což je v rozporu s účelem dotačního
programu II. V ostatních případech byly upřednostněny jiné projekty, které byly posouzeny jako
kvalitnější a přínosnější.
Přijaté projekty jsou rozděleny dle svého zaměření do jedenácti oblastí:
1. Aktivity pro cílové skupiny – ze 17 předložených projektů navrženo k podpoře 15 projektů,
v celkové výši 830 tis. Kč.
2. Animoterapie – z 6 předložených projektů navrženo k podpoře 5 projektů, v celkové výši 280
tis. Kč.
3. Dobrovolnická činnost – z 9 předložených projektů navrženo k podpoře 8 projektů, v celkové
výši 650 tis. Kč.
4. Doprava pro osoby se zdravotním postižením – k podpoře navrženy všechny 4 předložené
projekty v celkové výši 270 tis. Kč.
5. Pečující – k podpoře navrženy všechny 3 předložené projekty v celkové výši 140 tis. Kč.
6. Pobyty – k podpoře navrženo všech 6 předložených projektů v celkové výši 420 tis. Kč.
7. Pozůstalí – k podpoře navrženy všechny 3 předložené projekty v celkové výši 180 tis. Kč.
8. Ohrožené rodiny s dětmi – z 8 předložených projektů navrženo k podpoře 5 projektů,
v celkové výši 230 tis. Kč.
9. Sociálně zdravotní pomezí – k podpoře navrženo všech 5 předložených projektů v celkové
výši 214 tis. Kč.
10. Spolková činnost – k podpoře navrženo všech 9 předložených projektů v celkové výši 466 tis.
Kč.
11. Ostatní – k podpoře navrženy všechny 4 předložené projekty v celkové výši 320 tis. Kč.
Odbor sociální péče tímto materiálem navrhuje podpořit celkem 67 projektů 56 NNO v celkové
výši 4 mil. Kč.
Při zpracování návrhu rozdělení finančních dotací postupoval Odbor sociální péče MMB dle „Zásad pro
poskytování dotací z rozpočtu Statutárního města Brna“ schválených ZMB a „Pravidel pro
poskytování dotací z rozpočtu Statutárního města Brna nestátním neziskovým organizacím,
které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují – program II“ schválených
RMB. Vlastní hodnocení předložených projektů proběhlo v souladu s kritérii pro hodnocení, která byla
uvedena ve výzvě k podávání žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního titulu II.
Součástí tohoto materiálu je vzorová smlouva na poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna pro rok 2021
a návrh rozpočtového opatření.
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omluvena

Ing. Adam

Korkešová

Mgr.

Karasová

Ing.

Bezvodová

Natálie

PhDr. Krytinář

Borovská

Mgr. Bc.

Bc. Logrová

Vondráčková

Mgr.Ing.

Kadlec

Ludvík

Milota

Bc.

Bohuňovská

Ing.

Komise sociální RMB dne 18. 3. 2021.
Hlasování: 8 - pro, 0 – proti, 0 – se zdržel/ z 11 členů. Komise doporučila.

pro

pro

pro

pro

Ing.
Fišer

Róbert
Čuma

pro

RNDr.
Chvátal
Ph.D

pro

Mgr.
Suchý

pro

Ing.
Grund

pro

Ing.
Kratochvíl

pro

JUDr.
Kerndl

pro

JUDr.
Oliva

Mgr.
Hladík

pro

Bc.
Koláčný

JUDr
Vaňková.

Rada města Brna dne 31. 3. 2021.
Schváleno jednomyslně 11 členy.
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Seznam žadatelů z řad NNO o dotace na projekty, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují - program II
(roky 2020, 2021)
dotace II 2021
organizace

1

2

ADRA, o. p. s.
IČO: 61 38 81 22
právní forma: obecně prospěšná
společnost
Akademické centrum studentských
aktivit
IČO: 26 56 69 58
právní forma: zapsaný spolek

Položka

§

název projektu

cílová skupina

5221

4359

Rozvoj dobrovolnické služby pro Uživatelé zařízení zdravotněseniory a osoby s postižením v
sociální péče a osamělí senioři v
Brně
domácnostech

5222

4359

Provoz a rozvoj portálu
chcipomoct.cz

senioři a pracovníci v sociálních
službách

schválená
dotace II 2020

100 000 Kč

organizace
nežádala

rozpočet S

požadavek NNO

návrh OSP

683 530 Kč

125 574 Kč

120 000 Kč

787 280 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

3

AMICUS BRNO z. s.
IČO: 26 58 96 81
právní forma: zapsaný spolek

5222

4359

Duševně nemocní pacienti s
Výdaje na činnost AMICUS Brno
chronickou schizofrenií ve věku 23
z. s.
až 65 let

28 000 Kč

30 550 Kč

29 100 Kč

29 000 Kč

4

Ateliér dušetvorby Kvark z. s.
IČO: 06 24 78 73
právní forma: zapsaný spolek

5222

4359

Tvorba pro duši IV

Osoby s duševním onemocněním,
od 18 let věku

50 000 Kč

314 000 Kč

50 000 Kč

40 000 Kč

5

CANTES Brno, z. p. s.
IČO: 72 02 65 70
právní forma: pobočný spolek

5222

4359

Canisterapie pro zlepšení a
zkvalitnění života klientů

Dětské stacionáře, domovy
důchodců, LDN, MŠ, ZŠ,
nemocnice, krizová centra,
chráněné bydlení

30 000 Kč

60 000 Kč

30 000 Kč

30 000 Kč

4359

Preventivní aktivity v oblasti
poruch příjmu potravy VI

Žáci základních a středních škol v
městě Brně (12 - 18 let) +
pedagogové škol na území města
Brna (25 - 60 let)

39 000 Kč

39 000 Kč

39 000 Kč

39 000 Kč

4359

Klienti s poruchami příjmu potravy
(PPP), využívající soc.službu
"Odborné soc.poradenství" v KC
Nutriční poradenství pro klienty s
Anabell Brno, ve věkové struktuře
poruchami příjmu potravy III
9+, z hostorie evidujeme i 68 letou
klientku nebo klientky mladšího
věku.

50 000 Kč

255 000 Kč

107 000 Kč

50 000 Kč

4359

Na rozcestí

Neúplné rodiny s dětmi

organizace
nežádala

612 141 Kč

100 000 Kč

0 Kč

4359

Děti nebe

Rodiče prožívající ztrátu dítěte

organizace
nežádala

144 657 Kč

60 000 Kč

60 000 Kč

6

7

Centrum Anabell, z. ú.
IČO: 26 60 65 18
právní forma: zapsaný ústav

Centrum pro rodinu a sociální péči
IČO: 44 99 15 84
právní forma:církevní právnická osoba

5221

5223

8

Církevní střední zdravotnická škola
s. r. o.
IČO: 27 68 18 66
právní forma zřizovatele: církevní
právnická osoba

5213

4359

Snoezelen Eliška

OMP, OSP, OSZP, osoby s PAS

50 000 Kč

50 000 Kč

50 000 Kč

40 000 Kč

9

Česká unie neslyšících, z. ú.
IČO: 67 55 47
právní forma: zapsaný ústav

5221

4359

Podpora svépomocných aktivit
doplňující aktivizační služby

Osoby se sluchovým postižením

50 000 Kč

482 653 Kč

190 000 Kč

50 000 Kč

Človíček (One little), z. s.
10 IČO: 27 03 46 23
právní forma: zapsaný spolek

5222

4359

Odlehčující služby pro rodiny
dětí s autismem

Pečující o děti se zdravotním
znevýhodněním, sociálním
znevýhodněním, speciálními
vzdělávacími potřebami a jejich
rodinný kruh

70 000 Kč

788 608 Kč

80 000 Kč

80 000 Kč

4359

Dobrovolnické programy

Osamělí senioři a lidé s
dlouhodobým duševním
onemocněním

30 000 Kč

30 000 Kč

20 000 Kč

20 000 Kč

4359

Kontaktní místo pro pečující o
osoby s demencí

Senioři, osoby trpící alzheimerovou
chorobou, rodinní pečující

30 000 Kč

330 000 Kč

100 000 Kč

30 000 Kč

4359

Pomáháme dobrovolně

Dobrovolníci

100 000 Kč

198 356 Kč

198 356 Kč

80 000 Kč

4359

Effeta – svozová služba

Lidé s mentálním a kombinovaným
postižením

60 000 Kč

288 555 Kč

120 000 Kč

60 000 Kč

100 000 Kč

370 447 Kč

200 000 Kč

100 000 Kč

150 000 Kč

552 772 Kč

165 832 Kč

100 000 Kč

Diakonie ČCE - středisko v Brně
11 IČO: 48 51 57 52
právní forma: církevní právnická osoba

Diecézní charita Brno
12 IČO: 44 99 02 60
právní forma: církevní právnická osoba

Dobrovolnické centrum Motýlek, z. s.
13 IČO: 26 62 23 35
právní forma: zapsaný spolek

Domov pro mne, z. s.
14 IČO: 65 35 01 11
právní forma: zapsaný spolek

5223

4359

Textilní banka Baltazar

Osoby sociálně vyloučené, osoby
hrožené sociáním vyloučením,
matky po mateřské dovolené, lidé
bez domova, lidé dlouhodobě
nezaměstnaní, osoby s duševním
onemocněním, lidé po výkonu
trestu, lidé v obtížné sociální situaci

4359

Charitní záchranná síť

lidé bez domova, osoby v krizi,
osoby ohrožené soc. vyloučením

4359

Dobrovolníci v nemocnici a v
domovech pro seniory

Hospitalizovaní pacienti

70 000 Kč

609 600 Kč

70 000 Kč

70 000 Kč

4359

Zážitkové pobyty pro osoby s
těžkým tělesným postižením

Osoby s těžkým tělesným
postižením ve věku 18 - 65 let

60 000 Kč

151 600 Kč

50 000 Kč

50 000 Kč

5223

5222

5222
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dotace II 2021
Položka

organizace
14 IČO: 65 35 01 11
právní forma: zapsaný spolek

§

název projektu

cílová skupina

schválená
dotace II 2020

rozpočet S

požadavek NNO

návrh OSP

5222

4359

Příměstské tábory pro děti a
mládež s postižením

osoby ve věku 6 - 26 let s
mentálním nebo kombinovaným
postižením

5222

4359

Mámo, táto, za námi jde kůň

Rodiny s malými dětmi včetně rodin
pečujících o dítě se specifickou
poruchou

5221

4359

Symbios - sdílené bydlení

Mladí dospělí opouštějící dětské
domovy a pěstounskou péči,
vysokoškolští studenti

5221

4359

HoSt – podpora sociálně
ohrožených rodin v Brně

Sociálně ohrožené rodiny s dětmi do
6 let

4359

120 000 Kč

416 600 Kč

120 000 Kč

120 000 Kč

60 000 Kč

262 200 Kč

162 000 Kč

60 000 Kč

2 198 106 Kč

196 000 Kč

50 000 Kč

50 000 Kč

817 468 Kč

130 050 Kč

40 000 Kč

Společně k rozmanitosti II

Romské děti a mládež a jejich
rodina, které jsou ohrožené
sociálním vyloučením a žijí v Brně v
sociálně vyloučených lokalitách,
dobrovolníci

80 000 Kč

229 328 Kč

89 671 Kč

70 000 Kč

4359

Poradna pro pozůstalé

Pozůstalé osoby bez rozdílu věku a
příčiny úmrtí

60 000 Kč

270 000 Kč

165 000 Kč

60 000 Kč

4359

Jinej svět

Děti od 6 do 26let, učitelé

60 000 Kč

636 000 Kč

200 000 Kč

60 000 Kč

5221

4359

KREAT 2021

Osoby s mentálním a psychickým
handicapem, osoby s poruchou
autistického spektra, senioři

60 000 Kč

146 000 Kč

98 000 Kč

50 000 Kč

5222

4359

Centrum komplexní a specifické
pomoci rodinám ohroženým DN

Rodiny s výskytem domácího násilí

1 520 208 Kč

200 000 Kč

50 000 Kč

5221

4359

Pomoc osamoceným seniorům a
Senioři, osoby se zdravotním
osobám se zdravotním
postižením
postižením

60 000 Kč

134 200 Kč

87 200 Kč

0 Kč

Modrá beruška, z. s.
23 IČO: 01 77 53 32
právní forma: zapsaný spolek

5222

4359

Terapeutické pobyty a
workshopy

děti s autismem (4-18let), pečující
(35-45let), asistenti a dobrovolnící
(18-60let), studenti MU (18-25 let)

80 000 Kč

300 000 Kč

150 000 Kč

70 000 Kč

Moravskoslezský kruh, z. s.
24 IČO: 26 61 87 61
právní forma: zapsaný spolek

5222

4359

Noviny Pečujeme doma

Laičtí pečující, starající se o seniory
nebo mladší osoby se zdravotním
postižením, převážně vyššího
středního věku

70 000 Kč

540 624 Kč

80 000 Kč

70 000 Kč

Moudrá Sovička z. s.
25 IČ: 03 75 71 70
právní forma: zapsaný spolek

5222

4359

Hodinový ajťák pro seniory
BRNO

Senioři 60+

30 000 Kč

49 200 Kč

39 200 Kč

20 000 Kč

5222

4359

Doprava seniorů a osob s
chronickým duševním
onemocněním

Senioři, osoby s chronickým
duševním onemocněním (osoby
trpící Alzheimerovou nemocí nebo
jinými typy demence)

100 000 Kč

220 500 Kč

145 000 Kč

100 000 Kč

35 000 Kč

206 000 Kč

63 000 Kč

52 000 Kč

45 000 Kč

181 658 Kč

129 947 Kč

45 000 Kč

EPONA z. s.
15 IČO: 69 70 73 32
právní forma: zapsaný spolek

16

EkoInkubátor, z. ú.
IČO: 27 05 60 74
právní forma: zapsný ústav

HoSt-Home Start Česká republika, z. ú.
17 IČO: 26 61 61 90
právní forma: zapsaný ústav

IQ Roma servis, z. s.
18 IČO: 65 34 15 11
právní forma: zapsaný spolek

5222

Klára pomáhá z. s.
19 IČO: 01 27 78 12
právní forma: spolek

20

21

22

5222

Kunštát PRO FUTURO o. p. s.
IČO: 29 19 34 78
právní forma: obecně prospěšná
společnost

MAGDALENIUM, z. s.
IČO: 65 35 19 32
právní forma: zapsaný spolek

Maltézská pomoc, o. p. s.
IČO: 26 70 84 51
právní forma: obecně prospěšná
společnost

NADĚJE
26 IČO: 00 57 09 31
forma: zapsaný spolek

právní

NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s.
IČO: 27 16 30 59
27
právní forma: obecně prospěšná
společnost

5221

4359

Vyrovnávání příležitostí pro
občany se zdravotním
postižením prostřednictvím
ochrany veřejného zájmu na
úseku bezbariérové přístupnosti
staveb

ONKA, z. s.
28 IČO: 22 68 04 46
právní forma: zapsaný spolek

5222

4359

Podpora rodin onkologicky
léčených dětí

5222

4359

Volnočasové aktivity spolku
Organizace nevidomých z.s.,
prevence sociálního vyloučení

5222

4359

5222

29

Organizace nevidomých z. s.
IČO: 26 61 59 32
právní forma: zapsaný spolek

ParaCENTRUM Fenix, z. s.
30 IČO: 26 67 68 26
právní forma: zapsaný spolek

31

Parkinson klub Brno, Společnost
Parkinson, z. s.
IČO: 72 56 82 75
právní forma: pobočný spolek

Paspoint, z. ú.
32 IČO: 26 58 99 07
právní forma: zapsaný ústav

organizace
nežádala

Osoby s omezenou schopností
orientace a pohybu (osoby ZTP,
senioři, rodiče s dětmi, osoby
dočasně imobilní), věková struktura:
nelze číselně specifikovat - od
narození do smrti

Rodiny onkologicky léčených dětí,
včetně dětí, které léčbu již ukončily

organizace
nežádala

Nevidomí a zrakově postižení,
studenti soc. škol, dobrovolníci,
senioři ve vzdělávací činnosti na
téma prevence očních vad

organizace
nežádala

240 000 Kč

180 000 Kč

0 Kč

Bezbariérová přeprava
ParaCENTRA Fenix, z.s.

Osoby se zdravotním postižením,
osoby s tělesným postižením po
úraze páteře a míchy (15-99 let)

organizace
nežádala

417 000 Kč

200 000 Kč

50 000 Kč

4359

Fyzická a duševní aktivita snadnější život s Parkinsonem

Členové PARKINSON KLUBu
BRNO a rodinní příslušníci a
pečující osoby

75 000 Kč

135 000 Kč

80 000 Kč

80 000 Kč

4359

Dobrovolnické centrum

Děti a mladí lidé s PAS

90 000 Kč

330 740 Kč

195 347 Kč

90 000 Kč

5221
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dotace II 2021
organizace
Paspoint, z. ú.
32 IČO: 26 58 99 07
právní forma: zapsaný ústav

Pobočka Diakonie Církve bratrské v
Brně
33
IČO: 04 41 79 50
právní forma: církevní právnická osoba

Pony Club Moravia, z. s.
34 IČO: 07 88 69 34
právní forma: zapsaný spolek

PONYPRO, z. s.
35 IČO: 07 74 23 47
právní forma: zapsaný spolek

36

Popálky o. p. s.
IČO: 62 15 82 61
právní forma: obecně prospěšná
společnost

Proty boty, sekce Cyranovy boty, z. s.
37 IČO: 04 04 35 61
právní forma: spolek

38

PRO Gaudia z. ú.
IČO: 26 64 11 35
právní forma: zapsaný ústav

Položka

§

název projektu

cílová skupina

schválená
dotace II 2020

rozpočet S

požadavek NNO

návrh OSP

5221

4359

Volnočasové aktivity pro děti s
PAS

Děti a mladí lidé s PAS

4359

Klub seniorů

Senioři

4359

Tvořivý kroužek

Lidé se specifickými potřebami

4359

Pony podpora postižených dětí

Děti se zdravotním postižením a
jejich rodiče

4359

Pony podpora - dotyková terapie
Senioři a lidé se zdravotním
seniorů a zdravotně postižených
postižením
žijících v ÚSP

5222

4359

Animoterapie pro radost

Handicapované děti, mládež,
dospělí; senioři

5221

4359

Podpora a poradenství pro
osoby po těžkém úrazu
popálením

Cílovou skupinou jsou lidé
jakéhokoliv věku, kteří utrpěli
popáleninový úraz. Dále je to rodina
a blízcí pacientů, které zasáhl úraz v
oblasti psychologické a sociální

5222

4359

Pomáháme tancem: sociálněterapeutická činnost spolku
Proty boty

rodiče s dětmi se zdravotním
znevýhodněním, děti a dospělí se
zdravotním znevýhodněním

5221

4359

Psychosociální podpora osob při Pacienti s onkologickým či jiným
střetu se závažným
závažným onemocněním, osoby jim
onemocněním v Brně
blízké a jejich rodinní příslušníci

889 176 Kč

200 000 Kč

80 000 Kč

41 000 Kč

31 000 Kč

20 000 Kč

50 000 Kč

82 000 Kč

67 000 Kč

30 000 Kč

80 000 Kč

150 000 Kč

150 000 Kč

50 000 Kč

190 000 Kč

190 000 Kč

0 Kč

80 000 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

50 000 Kč

50 000 Kč

417 000 Kč

89 500 Kč

50 000 Kč

organizace
nežádala

295 700 Kč

125 000 Kč

100 000 Kč

organizace
nežádala

257 899 Kč

88 100 Kč

30 000 Kč

100 000 Kč

269 000 Kč

126 000 Kč

100 000 Kč

80 000 Kč

organizace
nežádala

5223

5222
organizace
nežádala

RATOLEST BRNO, z. s.
39 IČO: 65 34 88 93
právní forma: zapsaný spolek

5222

4359

Dobrovolnické centrum Ratolest
Brno

Děti a mládež, které žijí v sociálně
vyloučených lokalitách a nacházejí
se v nepříznivé životní situaci,
senioři, kteří se nacházejí v
nepříznivé životní situaci,
handicapované osoby, oběti

Rezekvítek, z. s.
40 IČO: 15 54 94 29
právní forma: zapsaný spolek

5222

4359

Rozmanitost přírody

Senioři a zaměstnanci domovů
seniorů

69 000 Kč

204 877 Kč

68 377 Kč

60 000 Kč

Sjednocená organizace nevidomých a
slabozrakých České republiky, zapsaný
41 spolek
IČO:
65 39 94 47
právní forma: spolek

5222

4359

Podpora klubové činnosti
zrakově postižených v Brně

Osoby se zrakovým postižením

56 000 Kč

434 789 Kč

59 964 Kč

40 000 Kč

SK KONTAKT BRNO z. s.
42 IČO: 70 88 36 45
právní forma: zapsaný spolek

5222

4359

Jako ryby ve vodě V.

Osoby s postižením bez věkového
omezení, 34 oso do 18 let, 26 osob
nad 18 let

100 000 Kč

473 150 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

4359

Tábor mentálně a kombinovaně
postižených osob

Mentálně a kombinovaně postižené
osoby

100 000 Kč

793 000 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

4359

Provoz sekretariátu pobočného
spolku SPMP Brno

Pracovníci kanceláře SPMP ČR
pobočný spolek Brno: +- důchodový
věk

70 000 Kč

340 000 Kč

100 000 Kč

70 000 Kč

5222

4359

Podpora realizace programu
KLAS

Senioři, 65+

80 000 Kč

200 520 Kč

96 520 Kč

80 000 Kč

5222

4359

Společně

Rodiny s dětmi se zrakovým nebo
kombinovaným postižením

40 000 Kč

185 000 Kč

40 000 Kč

30 000 Kč

5222

4359

Pacientští důvěrníci a podpůrci

Duševně nemocné osoby s lehkým,
středním a těžkým i chronickým
onemocněním

40 000 Kč

310 000 Kč

80 000 Kč

40 000 Kč

4359

Advokátní služby pro sociálně
vyloučené rodiny v rozvodovém
konfliktu

Rodiny v rozvodovém konfliktu
ohrožené sociálním vyloučením

organizace
nežádala

360 000 Kč

50 000 Kč

50 000 Kč

4359

Práce s násilnou osobou

Osoby nezvládající vztek ve
vztazích

organizace
nežádala

735 339 Kč

100 000 Kč

50 000 Kč

SPMP ČR pobočný spolek Brno
43 IČO: 64 32 68 37
právní forma: pobočný spolek

Spokojený senior - KLAS z. s.
44 IČO: 02 61 50 37
právní forma: zapsaný spolek
Společnost pro ranou péči, pobočka
Brno
45 IČO: 75 09 49 24
právní forma: zapsaný spolek

46

47

Spolek KOLUMBUS
IČO: 26 54 81 27
právní forma: zapsaný spolek

SPONDEA, z. ú.
IČO: 25 34 63 42
právní forma: zapsaný ústav

5222

5221
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SPONDEA, z. ú.
IČO: 25 34 63 42
právní forma:organizace
zapsaný ústav

dotace II 2021
Položka

§

název projektu

cílová skupina

schválená
dotace II 2020

rozpočet S

požadavek NNO

návrh OSP

4359

Volnočasové aktivity

Děti a mládež vystavené násilí v
rodinách

organizace
nežádala

160 869 Kč

50 000 Kč

0 Kč

5223

4359

Socializačně - ozdravný pobyt
rodin dětí se specifickými
potřebami

Rodiny dětí se specifickými
potřebami

organizace
nežádala

219 500 Kč

200 000 Kč

50 000 Kč

Svaz neslyšících a nedoslýchavých
osob v ČR, z.s. Centrum denních
služeb pro sluchově postižené Brno, p.
49
s.
IČO: 86 77 13 96
právní forma: pobočný spolek

5222

4359

Uměním k seberozvoji

Osoby se sluchovým postižením

60 000 Kč

598 000 Kč

200 000 Kč

50 000 Kč

Svaz tělesně postižených v České
republice z. s. městská organizace
50 Brno
IČO: 15 54 56 01
právní forma: zapsaný spolek

5222

4359

Bezbariérová přeprava

Tělesně postižení, zdravotně
postižení, senioři

60 000 Kč

125 000 Kč

60 000 Kč

60 000 Kč

Svaz tělesně postižených v České
republice z. s. místní organizace
51 zdravotně postižených
IČO: 71 15 79 05
právní forma: pobočný spolek

5222

4359

Výtvarná a rukodělná činnost
zdravotně postižených

Dospělé ososby s různým
zdravotním postižením

18 000 Kč

35 000 Kč

31 000 Kč

30 000 Kč

Tichý svět, o. p. s.
IČO: 26 61 17 16
právní forma: obecně prospěšná
společnost

5221

4359

Pojďte s námi znakovat

žáci ZŠ a studenti SŠ, VŠ (6-25 let)

80 000 Kč

81 000 Kč

81 000 Kč

80 000 Kč

4359

Klub osvojitelů a odborná
podpora pro osvojitelské rodiny

budoucí i stávající osvojitelé,
osvojené děti, děti v procesu
přebírání péče a v preadopční péči

organizace
nežádala

465 763 Kč

68 364 Kč

40 000 Kč

4359

Jedno dítě, dvě rodiny - podpora
rodiče dětí umístěných v NRP a
rodičů v situaci umístění dítěte
jejich děti 0-99 let
do NRP

organizace
nežádala

770 006 Kč

108 526 Kč

0 Kč

4359

Pomoc dobrovolníků při
mapování bariér

Klienti se zrakovým postižením

organizace
nežádala

325 000 Kč

90 000 Kč

35 000 Kč

5222

4359

PaPoPe - partner pro pečující
(rozšíření dřívějšího
Kompetentní pečující)- provoz,
setkání pečujících (svépomocná
a tematická), poradenství

Pečující o osobu blízkou v domácím
prostředí bez rozdílu věku, pohlaví a
postavení (péče o děti, dospělé,
seniory, včetně péče o blízkého v
terminálním stadiu a bývalých
pečujících. Včetně minorit)

30 000 Kč

1 351 863 Kč

200 000 Kč

30 000 Kč

5222

4359

Celoroční provoz MS centra komplexní podpora lidí s
roztroušenou sklerózou

Pacienti s RS, jejich rodinní
příslušníci a přátelé

50 000 Kč

350 000 Kč

40 000 Kč

40 000 Kč

Úsměvy - spolek pro pomoc lidem s
Downovým syndromem a jejich
57 rodinám
IČO: 27 02 65 74
právní forma: zapsaný spolek

5222

4359

Rozvoj aktivního života lidí s
Downovým syndromem

Rodiče osob s Downovým
syndromem, děti a mladí lidé s
Downovým syndromem, veřejnost

100 000 Kč

362 000 Kč

120 300 Kč

80 000 Kč

ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády
58 IČO: 70 88 26 31
právní forma: pobočný spolek

5222

4359

Osoby s poruchou autistického
O přírodě v přírodě se zdravotně
spektra (PAS) nebo jiným
handicapovanými
zdravotním handicapem.

90 000 Kč

96 764 Kč

96 764 Kč

90 000 Kč

Židovská obec Brno
59 IČO: 49 46 54 73
právní forma: církevní právnická osoba

5223

4359

Komunitní práce a aktivizace
osob přeživších holocaustu

0 Kč

291 890 Kč

89 500 Kč

0 Kč

27 990 686 Kč

7 992 192 Kč

4 000 000 Kč

48

52

Slezská diakonie
IČO: 65 46 85 62
právní forma: církevní právnická osoba

TRIADA - Poradenské centrum, z. ú.
53 IČO: 26 64 74 86
právní forma: zapsaný ústav

54

TyfloCentrum Brno, o. p. s.
IČO: 26 22 32 10
právní forma: obecně prospěšná
společnost

Unie pečujících, z. s.
55 IČO: 41 57 57 75
právní forma: zapsaný spolek

56

Unie ROSKA - reg. org. ROSKA BRNO MĚSTO, z.p.s.
IČO: 64 33 10 16
právní forma: pobočný spolek

5221

5221

Především osoby 70+, I. a II.
Generace přeživších holocaustu

CELKEM
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Příloha č. … usnesení Z18/06. ZMB, bod č.

Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují, pro rok 2021 - program II
(dle zaměření projektu)

organizace

název projektu

schválená dotace
2020

cílová skupina

dotace II 2021
rozpočet S

požadavek NNO

návrh OSP

dobrovolnická činnost
Aktivní rozvíjení dobrovolnictví v Brně v oblasti zdravotně-sociální péče v souladu s Komunitním plánem
města Brna a akreditací udělenou MV. Dobrovolníci jsou pro klienty společníky, kteří je vytrhují ze samoty,
smutku, stereotypu. Posilují fyzické i psychické zdraví klientů. Důraz kladou na dlouhodobé vztahy
dobrovolník-klient. Začíná projekt Doma je doma (dobrovolníci do domácností s osamělými seniory) a
pokračují v projektu Setkavárna (kavárna zdravotnických studentů na uzavřených odděleních DpS)
Rozvoj dobrovolnické služby pro Uživatelé zařízení zdravotně-sociální Cílový stav: V příštím roce navýšit počet dobrovolníků na nejméně 105 (z 85) a začít program s nejméně
seniory a osoby s postižením v péče a osamělí senioři v
10 seniory v domácnostech. Dále chtějí pokračovat ve spolupráci s firmami a úřady v rámci jejich SCR. V
domácnostech
době nouzového stavu reagují na potřeby ohrožených skupin.
Brně
Přínos: Cílená a účinná pomoc více než 220 potřebným lidem, úleva zaměstnancům zařízení, zlepšení
kvality života dobrovolníka, sounáležitost a zodpovědnost v rámci komunit.
Finance: zejména mzdové náklady koordinátor, supervize, účetní.

1

ADRA, o. p. s.
IČO: 61 38 81 22
právní forma: obecně prospěšná
společnost

2

Akademické centrum studentských
aktivit
IČO: 26 56 69 58
právní forma: zapsaný spolek

Provoz a rozvoj portálu
chcipomoct.cz

senioři a pracovníci v sociálních
službách

Cílem je provozovat a zdokonalovat celorepublikový portál chcipomoct.cz - propojit dobrovolníky, kt. Chtějí
pomáhat s lidmi či institucemi (zjeména SS). Portál funguje od 16. 3. 2020 - zaznamenává, třídí a propojuje
dobrovolníky.
V žádosti uvádí: počet klientů 80, dobrovolníků 40 (890 h).
Zdroje: JMK 200 tis., jiné kraje 487 tis.
Finance:mzdové náklady, nájem.

3

Diakonie ČCE - středisko v Brně
IČO: 48 51 57 52
právní forma: církevní právnická osoba

Dobrovolnické programy

Osamělí senioři a lidé s
dlouhodobým duševním
onemocněním

Dva dobrovolnické programy: program "Nebuď sám" je určený pro dlouhodobé pacienty Psychiatrické
nemocnice v Brně-Černovicích a program "Návštěvy proti samotě", který je zaměřen na seniory,
Dobrovolnické programy navazují na sociální služby, které seniorům a lidem s duševním onemocněním
organizace poskytuje, dochází tak ke spolupráci s Centrem denních služeb Brno, Pečovatelskou službou a
Chráněným bydlením Ovečka.
Pro 25 párů klient x dobrovolník (1x za 1-2 týdny na 2h)
Finance: zejména koord. dobrovolníků (100h), duchovní (20h).

Dobrovolníci

Cílem projektu je zkvalitnění péče o klienty a jejich prostředí, k čemuž dochází díky dobrovolnické činnosti.
Projekt je zaměřen na podporu činnosti Dobrovolnického centra DCHB v Brně a jeho dobrovolníků - kteří
jsou nedílnou součástí služeb poskytovaných DCHB. Dobrovolníkům organizace poskytuje dobrou
koordinaci, příjemné zázemí, průběžné vzdělávání, např. v podobě kurzů či četby knih z nově vybudované
knihovny. Z dotace se hradí odborné školení, supervize a drobné odměny v rámci motivačního programu
(upomínkové předměty).
CS 60 dobrovolníků - především individuální setkávání klient SS x dobrovolník.
Finance: mzdové náklady koord. dobrovolníků 0,2 úv, kontaktní osoby pro dobrovolníky (7 osob,
175h, 200Kč/h), nákup knih do knihovny + motivační odměny, vzdělávání dobrovolníků aj.

4

Diecézní charita Brno
IČO: 44 99 02 60
právní forma: církevní právnická osoba

5

Dobrovolnické centrum Motýlek, z. s.
IČO: 26 62 23 35
právní forma: zapsaný spolek

6

IQ Roma servis, z. s.
IČO: 65 34 15 11
právní forma: zapsaný spolek

7

Maltézská pomoc, o. p. s.
IČO: 26 70 84 51
právní forma: obecně prospěšná
společnost

Pomáháme dobrovolně

Dobrovolníci v nemocnici a v
domovech pro seniory

Hospitalizovaní pacienti

Společně k rozmanitosti II

Romské děti a mládež a jejich
rodina, které jsou ohrožené
sociálním vyloučením a žijí v Brně v
sociálně vyloučených lokalitách,
dobrovolníci

Pomoc osamoceným seniorům
a osobám se zdravotním
postižením

Primárním cílem je rozšíření kapacit organizace o 60 dobrovolníků (loni 55), kt. vhodně doplní realizaci
služeb prostřednictvím aktivit, na kt. není v rámci poskytování SS dostatečný prostor, avšak jsou klíčové.
Jedná se o zajištění realizace dobrovolnické činnosti v oblasti podpory dětí a mládeže ohrožených SV
zaměřené na jejich vzdělávání, doučování, asistenci při volnočasových aj. aktivitách i v rámci prevence soc.
pat. jevů. CS = romské děti a mládež do 26 let, potažmo i jejich rodiny.
Předpoklad: min. 60 klientů CS a min. 60 dobrovolníků.
Finance: zejména mzdy - koord. dobrovolníků 0,5 úv., lektor/supervizor (DPP 17h).

Senioři, osoby se zdravotním
postižením

Dobrovolníci různého věku a vzdělání, kteří mají chuť ve svém volném čase zadarmo pomáhat, docházejí
pravidelně jednou týdně na 2 hodiny za seniorem domů, do domova seniorů či domova s pečovatelskou
službou. V rámci své návštěvy dělají seniorovi společnost, povídají si, můžou mu číst časopisy nebo knihy,
hrát spolu společenské hry, pomoct mu s počítačem nebo mobilem, zařídit běžné záležitosti, pomoct s
vařením, jít spolu na procházku, na výstavu nebo do kavárny. Cílovou skupinou, které se projekt věnuje
jsou osamělí senioři a osoby se zdravotním postižením. Předpokládáme, že bychom tuto službu v příštím
roce poskytli 25 osamoceným seniorům nebo lidem se zdravotním postižením v Brně.
25 klientů, 25 dobrovolníků (1200 h).
Finance: zejména mzdové náklady koordinátor dobrovolníků 0,08 a "nájem, energie, pojištění
dobrovolníků, výpisy z RT, školení, propagace" 20 500 Kč a "právní a ekonomické sl." 17 000 Kč

Děti a mladí lidé s PAS

Všechny volnočasové aktivity Paspoint doslova stojí na práci dobrovolníků, jsou pomocníky při veškerých
volnočasových aktivitách.
Dobrovolníci zajišťují volnočasové aktivity, které odpovídají individuálním potřebám osob s autismem,
akreditace Ministerstva vnitra, zájmové kroužky (4x týdně, každý kroužek čítá 3 - 5 dobrovolníků), letní
pobytové tábory (min. 20 dobrovolníků), letní aktivity (1x za měsíc, cca 4 dobrovolníci), víkendový pobyt (10
dobrovolníků), hravá odpoledne (4x ročně, celkem cca 20 dobrovolníků), finance: provozní náklady, mzdy
koordinátor dobrovolníků.
40 dobrovolníků - cca 2250 hodin ročně.
Finance: zejména strava na pobytech, ubytování, doprava a mzdové náklady (koord. dobrovolnictví
0,25 úv. aj.)

8

Paspoint, z. ú.
IČO: 26 58 99 07
právní forma: zapsaný ústav

Dobrovolnické centrum

9

RATOLEST BRNO, z. s.
IČO: 65 34 88 93
právní forma: zapsaný spolek

Děti a mládež, které žijí v sociálně
vyloučených lokalitách a nacházejí
Dobrovolnické centrum Ratolest se v nepříznivé životní situaci,
senioři, kteří se nacházejí v
Brno
nepříznivé životní situaci,
handicapované osoby, oběti

dobrovolnická činnost celkem

Dobrovolnický program DC MOTÝLEK je realizován od roku 2003 ve Fakultní nemocnici Brno, konkrétně v
Dětské nemocnici v Černých Polích a ve Fakultní nemocnici Brno-Bohunice, dále je realizován v Domově
pro seniory v Brně na Koniklecové ulici a v Domově pro seniory v Brně na Foltýnově ulici. Dobrovolnická
služba je realizována v rámci tří dílčích projektů pod názvy „Dobrovolníci dětem“, „Lidská tvář“ a
„Dobrovolníci seniorům“ a jednoho podpůrného projektu „Hledá se člověk“.
Pro 2000 klientů (cca 1000 dětských pacientů v Dětské nemocnici, cca 600 Bohunice a stovek
návštěvníků ambulantního provozu, 100 klientů v DS Foltýnova a Koniklecova.
CS: děti a mládež do 26 let, dospělí, senioři ve vybraných zařízeních.
Finance: jen mzdové náklady koord. dobrovolníků 0,5 úv. DPČ a a koord. dobrovolníků DPP (300h,
150kč/h).

Podpora organizací působící v SS, kt. chtějí spolupracovat s dobrovolníky. Zajištění profi zázemí pro
dobrovolníky - příprava, podpora, metodické vedení.Propagace dobrovolnictví + budování prestiže
dobrovolnických aktivit. Spolupráce s již 15 přijímajícími organizacemi.
Minimálně 75-100 podpořených klientů - dobr. cca 75 (záleží na situaci). Široký záběr CS!
Finance: zejména nájemné, tisk pro dobrovolníky, mzda koordinátor 0,5 úv.

100 000 Kč

683 530 Kč

125 574 Kč

120 000 Kč

787 280 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

30 000 Kč

30 000 Kč

20 000 Kč

20 000 Kč

100 000 Kč

198 356 Kč

198 356 Kč

80 000 Kč

70 000 Kč

609 600 Kč

70 000 Kč

70 000 Kč

80 000 Kč

229 328 Kč

89 671 Kč

70 000 Kč

60 000 Kč

134 200 Kč

87 200 Kč

0 Kč

90 000 Kč

330 740 Kč

195 347 Kč

90 000 Kč

100 000 Kč

269 000 Kč

126 000 Kč

100 000 Kč

3 272 034 Kč

1 012 148 Kč

650 000 Kč

288 555 Kč

120 000 Kč

60 000 Kč

417 000 Kč

200 000 Kč

50 000 Kč

100 000 Kč

220 500 Kč

145 000 Kč

100 000 Kč

60 000 Kč

125 000 Kč

60 000 Kč

60 000 Kč

1 051 055 Kč

525 000 Kč

270 000 Kč

organizace
nežádala

doprava pro OZP
Diecézní charita Brno
10 IČO: 44 99 02 60
právní forma: církevní právnická osoba

Effeta – svozová služba

Lidé s mentálním a kombinovaným
postižením

ParaCENTRUM Fenix, z. s.
11 IČO: 26 67 68 26
právní forma: zapsaný spolek

Bezbariérová přeprava
ParaCENTRA Fenix, z.s.

Osoby se zdravotním postižením,
osoby s tělesným postižením po
úraze páteře a míchy (15-99 let)

NADĚJE
12 IČO: 00 57 09 31
právní forma: zapsaný spolek

Doprava seniorů a osob s
chronickým duševním
onemocněním

Senioři, osoby s chronickým
duševním onemocněním (osoby
trpící Alzheimerovou nemocí nebo
jinými typy demence)

Effeta – svozová služba zajišťuje celoroční svoz klientů s těžším mentálním postižením a výrazně pomáhá
uživatelům při zajištění přepravy do denního stacionáře - 7 klientů.
Zdroje: MČ Líšeň 40 tis., příjmy od klientů 120 tis., sponz. dary 8 tis.
Finance: jen mzda řidiče/provozáře 0,37 úv.
Projekt s názvem Bezbariérová přeprava je služba pro obyvatele města Brna na vozíku (především z důvodu
poškození míchy). Je prováděna 2 speciálně upravenými automobily (hydraulická plošina a kotvící systém).
Díky nim se mohou klienti pohodlně dopravit k lékaři, na úřad, do sociálních a zdravotnických zařízení, za
kulturou, k nám na ParaCENTRUM Fenix z důvodu využití některé z nabízených sociálních služeb, nebo
kamkoliv jinam potřebují. Tato služba je v provozu od roku 2008, ročně se uskuteční cca 500 jízd =
10.000 km. Využívají ji klienti, kteří se nedokáží přepravovat sami a pro které jsou ostatní způsoby přepravy
(MHD, taxi) z důvodu tělesného postižení nevhodné.
Zdroje: příjmy od klientů 50 tis., sponz. dary 100 tis., vlastní zdroje 67. tis..
Finance: jen mzdové náklady koord. 0,5, řidič 0,5 úv., řidič DPP (330 h, 200 Kč/h).

60 000 Kč

organizace
nežádala

Doprava seniorů a osob trpících Alzheimerovou nemocí nebo jinými typy demence, které využívají sociální

Svaz tělesně postižených v České
republice z. s. městská organizace
13 Brno
IČO: 15 54 56 01
právní forma: zapsaný spolek

doprava pro OZP celkem

Bezbariérová přeprava

Tělesně postižení, zdravotně
postižení, senioři

službu denní stacionář v Domě Naděje Brno-Vinohrady, tato ambulantní sociální služba je poskytována těm
klientům, kteří již nemohou pro svůj věk, zdravotní omezení a sníženou soběstačnost zůstat během dne ve
své domácnosti sami, doprava z domova klienta do denního stacionáře a zpět služebním vozem NADĚJE.
Pro 25 klientů ročně. Zdroje: příjmy od klientů 35 tis., vlastní zdroje 40 tis.
2020: 2047 osobojízd, 11 875 km.
Finance: zejména mzda řidiče 0,5 úv. a pohonné hmoty, údržba
Projekt skupinové přepravy tělesně postižených osob bez omezení věku si klade za cíl umožnit službu pro
osoby se sníženou schopností pohybu, přispět k dopravní obslužnosti tělesně postižených, kteří nemají,
vzhledem ke svému tělesnému postižení, jinou možnost dopravy. Mnozí z nich při návštěvách
zdravotnických zařízení, úřadů, veřejných služeb, kultury či zájmových aktivit nemohou využívat hromadnou
dopravu a potřebují specifickou-bezbariérovou dopravu reflektující na jejich tělesné možnosti. Projekt má
pro cílovou skupinu zajistit financování skupinové přepravy tělesně postižených osob upraveným
minibusem. Bezbariérový autobus přepraví 2 osoby na vozíku, upravený minibus 6.
180-210 klientů (uvedeno v žádosti), 2 dobrovolníci (40 h).
Zdroje: JMK 30 tis., příjmy od klientů 35 tis.
Finance: zejména přeprava minibusem (47 tis.) a mzda organizačního prac. 0,1 úv.
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aktivity pro CS

Ateliér dušetvorby Kvark z. s.
14 IČ: 06 24 78 73
právní forma: spolek

Církevní střední zdravotnická škola
s. r. o.
15 IČO: 27 68 18 66
právní forma zřizovatele: církevní
právnická osoba

Česká unie neslyšících, z. ú.
16 IČO: 67 55 47
právní forma: zapsaný ústav

Organizace nevidomých z. s.
17 IČO: 26 61 59 32
právní forma: zapsaný spolek

18

Kunštát PRO FUTURO o. p. s.
IČO: 29 19 34 78
právní forma: obecně prospěšná
společnost

Moudrá Sovička z. s.
19 IČ: 03 75 71 70
právní forma: zapsaný spolek

Paspoint, z. ú.
20 IČ: 26 58 99 07
právní forma: zapsaný ústav

Pobočka Diakonie Církve bratrské v
Brně
21
IČO: 04 41 79 50
právní forma: církevní právnická osoba

22

Pobočka Diakonie Církve bratrské v
Brně
IČO: 04 41 79 50
právní forma: církevní právnická osoba

Proty boty, sekce Cyranovy boty, z. s.
23 IČO: 04 04 35 61
právní forma: spolek

Tvorba pro duši IV

Snoezelen Eliška

Podpora svépomocných aktivit
doplňující aktivizační služby

Volnočasové aktivity spolku
Organizace nevidomých z.s.,
prevence sociálního vyloučení

KREAT 2021

Hodinový ajťák pro seniory
BRNO

Volnočasové aktivity pro děti s
PAS

Klub seniorů

Tvořivý kroužek

Pomáháme tancem: sociálněterapeutická činnost spolku
Proty boty

Osoby s duševním onemocněním,
od 18 let věku

Projekt zahrnuje několik aktivit, které klientům slouží k podpoře vyjadřovacích prostředků expresívní tvorby
s využitím arteterapeutických metod a ke vzájemné podpoře v rámci skupin. Plánují pořádat ateliérová
setkávání zaměřená na výtvarnou tvorbu, která budou opět doplněna organizací výstavy klientů a
setkáváním mimo ateliér.
Ateliérové aktivity jsou příspěvkem k multidisciplinárnímu přístupu k péči o osoby z výše uvedené cílové
skupiny a doplňují stávající terapeutickou a sociální péči o tyto osoby. Rovněž přispívají k destigmatizaci lidí
s duš. onemocněním.
Základem projektu je pořádání pravidelných týdenních setkávání skupin osob CS - ODO 18+ pod vedením
odborných lektorů - 36x setkání se zaměřením na tvorbu pro 10 účastníků, vytvoření nabídky pro
individuální setkávání v ateliéru (32h), uspořádání výstavy, realizace víkendového výtvarného workshopu aj.
45 klientů, 2 dobrovolníci (120 h).
Zdroje: 122 tis. nadace, 50 tis. sponzorské dary, OZ MMB 50 tis.,30 tis. vlastní zdroje, 12 tis. příjmy od
klientů + členské přísp.
Finance: zejména mzdy DPP: arteterapeut 120h/600 kč, lektor výtv. aktivit 120h/600 kč, koordinátor
120h/400 kč, projekt. manažer 120h/400 Kč., provozní náklady 10 tis.

50 000 Kč

314 000 Kč

50 000 Kč

40 000 Kč

50 000 Kč

50 000 Kč

50 000 Kč

40 000 Kč

50 000 Kč

482 653 Kč

190 000 Kč

50 000 Kč

240 000 Kč

180 000 Kč

0 Kč

60 000 Kč

146 000 Kč

98 000 Kč

50 000 Kč

Senioři 60+

Služba Hodinový ajťák (působí ve více městech v ČR) se zaměřuje na individuální pomoc a řeší se seniory
konkrétní potíže, přímo na jejich počítači, tabletu nebo telefonu a většinou přímo v místě bydliště. Cílem je
poskytnout pomoc a radu všem seniorů v rámci dané lokality, bez ohledu na zařízení, využívané služby a
dostupnost.
Pro 50-80 klientů - seniorů 60+ (80-100h).
Zdroje: 6 tis. vlastní zdroje, 4 tis. příjmy od klientů.
Finance: jen mzdy ajťák 80 h/400h a administrátor 36h/200h

30 000 Kč

49 200 Kč

39 200 Kč

20 000 Kč

Děti a mladí lidé s PAS

Děti s PAS jsou znevýhodněné v řadě oblastí, mezi které patří i trávení volného času. Je pro ně těžké
zapojit se do kolektivu běžných dětí a navazovat kontakty s ostatními. Děti s PAS mají individuální potřeby
(pomoc druhého, potřeba známého prostředí apod.), které v běžných zájmových skupinách nemohou být
naplněny - projekt zajišťuje volnočasové aktivity, v nichž se mohou realizovat a sociálně integrovat:
zájmové kroužky, 2 letní pobytové tábory, letní aktivity 1x měs., víkendový pobyt, 8x sobotní výlet, smyslová
zahrada.
Cca 50 klientů, 40 dobrovolníků 2250 h.
Zdroje: 314. tis. sponzorské dary, 195 tis. OŠMT MMB, 180 tis. nadace.
Finance: 129. tis. provozní náklady, mzdy 70 tis.

80 000 Kč

889 176 Kč

200 000 Kč

80 000 Kč

Senioři

Klub vznikl v létě 2016 a stále se těší hojné návštěvovanosti. 1x za měsíc se sejde 30-40 seniorů ke
společnému programu - metodou reminiscence a pak ke společnému obědu. Toto setkání je pro seniory
zdarma. Rozhovory mají za cíl vzpomínat na těžké i radostné situace v historii života, aby se lépe poznali a
stáli při sobě. Aktivity: zpěv, cvičení na židlích, trénování paměti, pomoc pozůstalým prakticky i duchovně
při odchodu partnera.
30-40 klientů.
Zdroje: sponzorské dary 10 tis.
Finance: potraviny 19 tis., terapeut DPP 80h/200 Kč.

41 000 Kč

31 000 Kč

20 000 Kč

82 000 Kč

67 000 Kč

30 000 Kč

295 700 Kč

125 000 Kč

100 000 Kč

OMP, OSP, OSZP, osoby s PAS

Osoby se sluchovým postižením

Nevidomí a zrakově postižení,
studenti soc. škol, dobrovolníci,
senioři ve vzdělávací činnosti na
téma prevence očních vad

Osoby s mentálním a psychickým
handicapem, osoby s poruchou
autistického spektra, senioři

Lidé se specifickými potřebami

Projekt navazuje na terénní osobní asistenci, je zaměřen na dospělé i dětské klienty (zejména ty, kteří
nebyli umístěni do stacionáře z důvodu svého postižení a špatně přizpůsobivého chování, způsob relaxace
za využití různých forem arteterapie, muzikoterapie, cílem je zabránit soc. vyloučení klientů a zvýšit
psychickou a fyzickou pohodu klientů, program je připravován individuálně pro každého klienta, každý klient
má svého dobrovolníka, který se podílí na přípravě i realizaci programu, setkání - 2x týdně 2 hod.
10 klientů x 10 dobrovolníků (500 h).
Zdroje:OSP MMB 100 %
Finance: mzda vedoucí klubu Snoezelen DPP (200h/120 Kč), DDHM
Cílem projektu je naplnit poslání pro osoby se sluchovým postižením na území Jihomoravského kraje a to
zajištěním projektu, kde mohou osoby se sluchovým postižením pomocí svépomocných aktivit realizovat
různá setkání, přednášky a uplatnit možnosti výměny informací a zkušeností. Předchází se tak sociálnímu
vyloučení této skupiny a napomáhá se k její seberealizaci a k vyrovnání příležitostí ve slyšící společnosti.
Pro cca 60 klientů.
Zdroje: 156 tis. Brno Střed a Černovice, 136 tis. vlastní zdroje.
Finance: zejména mzdy soc. prac./PSS 0,59 úv., vedoucí 0,12 úv., další odborní pracovníck 0,12.
Hlavním cílem projektu je pomoc nevidomým osobám, s cílem zajistit každodenní péči, dostupnost sportů,
vzdělávacích akcí, kultury, pobytových zájezdů a usnadnit jejich začlenění do společnosti a zaručit plnění
jejich základních potřeb a práv. Pomoc potřebným osobám bude realizována možností užívat si
volnočasových aktivit, v našem případě kreativní činnosti, spotovní aktivity, rekondiční a rekreační pobyty.
Pořádáme celorepublikové turnaje. Přínosem našeho projektu je prevence sociálního vyloučení ze
společnosti, vzdělávání a zaměstnávání OZP. Nově plánovaná aktivita je jóga pro nevidomé - prvožadatelé,
avšak projekt funguje již několik let.
650 členů.
Zdroje: 20 tis. příjmy od klientů, 20 tis. nadace, 20 tis. sponzorské dary.
Finance: nájemné 54. tis., BOZP + kurzy pro prac. v SS 27 tis.,účetnictví, spoje, oprava skel a
zamykání aj.
Provoz výtvarného atelieru pro handicapované osoby. Výtvarný a grafický atelier KREAT se sídlem v Brně
dlouhodobě pracuje s lidmi s mentálním a psychickým handicapem i s osobami s poruchou autistického
spektra (PAS). Nově plánují nabídnout jeden den v týdnu i seniorům, po návratu do rekonstruované budovy
kina Art.
Přínos projektu je zejména pro příslušníky cílové skupiny a jejich rodiny a blízké. Klientům umožňuje tvořit,
rozvíjet své dovednosti a talent a smysluplně trávit čas. Svými aktivitami seznamují většinovou společnost s
existencí handicapovaných a s jejich potřebami.
Aktivní účast pro cca 60 osob.
Zdroje: 48 tis. sponzorské dary.
Finance: příkazní smlouvy a nájem.

Tvořivý kroužek pro 8-12 účastníků na 4 hodiny. 20 plánovaných setkání. CS jsou mj. lidé se specifickými
potřebami (ment. postižení, psych. diagnózy - ment. anorexie, ADHD, PAS) a lidé ohrožení vyloučením kroužek vznikl, aby se tito lidé mohli cítit úspěšně a v rámci komunity přijatě - pracují metodou ergoterapie,
arteterapie a muzikoterapie. Průměrná hodnota materiálu je 140 Kč/osoba.
Základní idea: zkušenost, že lidé ohrožení vyloučením potřebují specifickou odbornou péči v bezpečném
prostředí malé skupiny - podpůrné skupiny.
8-12 klientů v rozmezí10-80 let (kopíruje přirozené rodinné prostředí), 1 dobrovolník (4h).
Zdroje: 8 tis. vlastní zdroje, 7 tis. sponzorské dary
Finance: mzdy DPP vedoucí kroužku 140h/200Kč, 25 tis. výtvarné potřeby, 12 tis. myčka nádobí a
kávovar, 3 tis. kanc. potřeby.

organizace
nežádala

organizace
nežádala

50 000 Kč

rodiče s dětmi se zdravotním
znevýhodněním, děti a dospělí se
zdravotním znevýhodněním

Loni "Integrace je legrace" - rozpočet 53 tis., chtěli 30 tis. a ty dostali. Letos návazný projekt:
"Pomáháme tancem" umožňuje sociální integraci rodin s dětmi se zdravotním znevýhodněním (dále jen ZZ)
a dospělých se ZZ, kterým nabízí plnohodnotné zapojení do společnosti prostřednictvím zájmové a
terapeutické taneční činnosti. Projekt zahrnuje taneční aktivity s integračním a aktivizačním zaměřením a s
terapeutickým zaměřením (taneční a pohybová terapie). Pohyb a tanec jsou ve všech aktivitách projektu
používány jako prostředky k učení hrou a prostředky ke komunikaci a sebevyjádření. Do projektu se tedy
mohou zapojit i děti a dospělí, kteří mají v důsledku ZZ omezené možnosti verbální komunikace.
Taneční kroužky - V kontaktu a Tancehraní, Kreativní tanec pro děti se ZZ a Individuální taneční a
pohybová terapie. Kroužky budou probíhat pravidelně jednou týdně, Teneční terapie 1x/14 dní.
Celkem 53 klientů (17 rodin s dětmi - rodič + 1 dítě), 15 dětí se ZZ a 4 dospělí se ZZ.
Zdroje: 117 tis. příjmy od klientů, 53 tis. ost. a 11 tis. vlastní zdroje (prodej na e-shopu).
Finance: zejm. mzdy a pronájmy.

69 000 Kč

204 877 Kč

68 377 Kč

60 000 Kč

100 000 Kč

473 150 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

Rezekvítek, z. s.
24 IČ: 15 54 94 29
právní forma: spolek

Rozmanitost přírody

Senioři a zaměstnanci domovů
seniorů

Cílem projektu je podpořit aktivní stárnutí seniorů v domovech pomocí realizací setkání, které bude
propojovat téma ROZMANITOST PŘÍRODY.
Jedno setkání bude cca 1-1,5 hodiny. Praktické činnosti na setkáních budou aktivizovat a podporovat
motorické, smyslové, senzorické i sociální dovednosti účastníků.
Bude-li situace stejně komplikovaná jako v letošním roce (omezení návštěv v domovech), tak jsme
připraveni a předdomluveni s domovy, že setkání uskutečníme on-line formou a připravíme každému
domovu balíček s pomůckami a podrobným návodem na aktivity a probírané téma. Budeme flexibilně
reagovat na danou situaci a budeme se maximálně snažit seniorům tyto chvíle zpříjemnit o naše aktivity a
současně je i vzdělat.
Minimálně 150 klientů z domova pro seniory.
Zdroje: 116 tis. MŽP ČR, 20 tis. OZ MMB.
Finance: zejména mzdy koord. 0,15 úv., realizátor 0,15 úv. aj., nájem, materiálové náklady.

SK KONTAKT BRNO z. s.
25 IČO: 70 88 36 45
právní forma: zapsaný spolek

Jako ryby ve vodě V.

Osoby s postižením bez věkového
omezení, 34 oso do 18 let, 26 osob
nad 18 let

Projekt se věnuje zapojení osob s postižením do volnočasových aktivit, které motivují k aktivnímu životnímu
stylu - plavání jako příklad zdravého pohybu ve vodě s významnými rehabilitačními a socializačními aspekty
pro jedince s postižením.
Projekt počítá se zapojením 20 dobrovolníků a 60 osob s postižením bez omezení věku.
Zdroje: 95 tis. příjmy od klientů, 90 tis. MŠMT, 88. tis. JMK, 55 tis. OŠMT, 45 tis. MČ Kr. Pole.
Finance: mzdy 2x 0,3 úv. HPP - prac. volnočasových aktivit a doprava na Plavecké léto 2021

organizace
nežádala
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organizace

Spokojený senior - KLAS z. s.
26 IČO: 02 61 50 37
právní forma: zapsaný spolek

název projektu

Podpora realizace programu
KLAS

schválená dotace
2020

cílová skupina

Senioři, 55+

KLAS je nízkoprahový program pro seniory realizovaný za účelem aktivizace seniorů v charakteristické
struktuře setkávání. Vždy 1x týdně setkání v rozsahu 2h - každé setkání vede animátor, kt. připravuje
program.
Cílovou skupinou projektu jsou senioři, bez ohledu na jejich vzdělání, fyzickou kondici a náboženské
přesvědčení. Jedná se o seniory, kteří mohou mít zábrany při navštěvování velkých skupin či běžných
komerčních aktivit. Díky poměrně menší, stabilní skupině seniorů, která KLAS navštěvuje, se vytvářejí
pouta a přátelství. Dále se jedná o seniory, kteří si chtějí udržet jak fyzickou, tak duševní kondici
prostřednictvím cvičení a tréninku.
Cílem projektu: aktivizovat seniory a pilotně zkoušet nové metody a aktivity, snižovat sociální izolaci
seniorů
Předpokládaný počet podpořených osob: 4 x 15 = 60 osob.
Zdroje: 54 tis. příjmy od klientů, 50 tis. MČ Brno střed
Finance: zejména mzdy vedoucí 0,1 úv, koordinátor 0,2, projektový manažer DPP 20h (300/h)

Svaz neslyšících a nedoslýchavých
osob v ČR, z.s. Centrum denních
služeb pro sluchově postižené Brno, p.
27
Uměním k seberozvoji
s.
IČO: 86 77 13 96
právní forma: pobočný spolek

Osoby se sluchovým postižením

Loni "Neslyším, ale vím".
Cílem letošního projektu je nabídnout klientům se sluchovým postižením všech věkových kategorií prostor
pro umění, tvoření a sebepoznání - pomocí dílen: keramika, malování, kreativní činnost, tvroba, pohybově
divadelní dílny a dalších chtějí posílit komunikační schopnosti klientů a tím zvýší samostatnost, přístupnost
informací a minimalizují soc. vyloučení.
Pro cca 70 klientů.
Zdroje: ÚP 300 tis., strukturální fondy EU 98 tis.
Finance: zejméma mzdy Odborný pracovník 0,4 úv a tlumočník českého znakového jazyka,
nájemné, vč. keramické dílny.

Svaz tělesně postižených v České
republice z. s. místní organizace
28 zdravotně postižených
IČO: 71 15 79 05
právní forma: pobočný spolek

Dospělé ososby s různým
zdravotním postižením

Výtvarné a rukodělené činnosti pro klienty se zrakovým, tělesným a psychickým postižením (kresba, koláže,
enkaustika, pletení, korálkování atd.). Uspořádání kurzu korálkování a tvorbu z pedigu, organizování výstav
na propagaci činnosti. Týdenní kurz - výtv. činnosti a poznávání památek.
16 klientů.
Zdroje: 31 tis. OSP MMB, 4 tis. ost.
Finance: 20 tis. kurz výtv. činnosti/orientace adoprava, 9 tis. materiálové náklady, 1600 Kč DPP
instruktor

Tichý svět, o. p. s.
IČO: 26 61 17 16
29
právní forma: obecně prospěšná
společnost

Výtvarná a rukodělná činnost
zdravotně postižených

Pojďte s námi znakovat

Židovská obec Brno
Komunitní práce a aktivizace
30 IČO: 49 46 54 73
osob přeživších holocaustu
právní forma: církevní právnická osoba

žáci ZŠ a studenti SŠ, VŠ (6-25 let)

Především osoby 70+, I. a II.
Generace přeživších holocaustu

Cílem projektu je prostřednictvím 30 zážitkových workshopů o neslyšících seznámit školy s
bezbariérovou komunikací s neslyšícími a podpořit tak jejich úspěšnou integraci do společnosti.
S pomocí neslyšících lektorů a jejich tlumočníků získá asi 600 žáků, studentů a pedagogických pracovníků
povědomí o tom, jak se chovat při osobním setkání s neslyšícím, jak s ním navázat přátelský kontakt a jak
osobu s tímto druhem handicapu poznat. Na základě praktických modelových situací s neslyšícími lektory si
natrénují, jak se v určitých situacích s neslyšícími dorozumět.
600 klientů - žáků, studentů SŠ, VŠ.
Zdroje: jen OSP MMB.
Finance: zejména DPP koordinátor 30 h, lektor 105 h, tlumočník 105 h a tisk materiálu pro CS.

dotace II 2021
rozpočet S

požadavek NNO

návrh OSP

80 000 Kč

200 520 Kč

96 520 Kč

80 000 Kč

60 000 Kč

598 000 Kč

200 000 Kč

50 000 Kč

18 000 Kč

35 000 Kč

31 000 Kč

30 000 Kč

80 000 Kč

81 000 Kč

81 000 Kč

80 000 Kč

0 Kč

291 890 Kč

89 500 Kč

0 Kč

4 474 166 Kč

1 696 597 Kč

830 000 Kč

60 000 Kč

151 600 Kč

50 000 Kč

50 000 Kč

120 000 Kč

416 600 Kč

120 000 Kč

120 000 Kč

80 000 Kč

300 000 Kč

150 000 Kč

70 000 Kč

40 000 Kč

185 000 Kč

40 000 Kč

30 000 Kč

219 500 Kč

200 000 Kč

50 000 Kč

793 000 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

2 065 700 Kč

660 000 Kč

420 000 Kč

70 000 Kč

788 608 Kč

80 000 Kč

80 000 Kč

30 000 Kč

330 000 Kč

100 000 Kč

30 000 Kč

Cílem projektu je podpora a rozvoj komunitní práce, podpora aktivizačních činností pro klienty v rámci
komunity osob přeživších holocaust I. a II. generace. Při aktivitách německy mluvící dobrovolnice.
Komunitní práce 8-10 h týdně, Senior klub 1x týdně, 4x ročně výlet, divadlo.
25 klientů, 1 dobrovolník (55 h).
Zdroje: 202. tis. vlastní zdroje.
Finance: zejména mzdy soc. pracovník-komunitní práce, pronájem mikrobusu aj.

aktivity pro CS celkem
pobyty

Domov pro mne, z. s.
31 IČO: 65 35 01 11
právní forma: zapsaný spolek

Domov pro mne, z. s.
32 IČO: 65 35 01 11
právní forma: zapsaný spolek

33

Modrá beruška, z. s.
IČO: 01 77 53 32
právní forma: zapsaný spolek

Společnost pro ranou péči, pobočka
Brno
IČO: 75 09 49 24
právní forma: zapsaný spolek

V rámci projektu realizace 3 víkendových pobytů s cílem zprostředkovat účastníkům kontakt se
společenským prostředím, který mají v důsledku míry svého postižení minimální nebo žádný, a
kompenzovat jejich dlouhodobou sociální izolaci. Pro účastníky je připraven zážitkový stimulující program,
do kterého je zapojeno velké množství dobrovolníků. Pobyty také nabízí blízkým pečujícím osobám prostor
pro souvislý odpočinek.
Na pobytech se prostřídá kolem 22 účastníků, maximální kapacita jednoho pobytu je do 10 osob (v
minulosti pořádali pobyty i pro více osob, ale s ohledem na fyzickou náročnost pro asistenty snížili).
Pro 22 účastníků (max. kapacita pobytu 10).
Zdroje: příjmy od klientů 80 tis., sponz. dary 21 tis.
Finance: jen ubytování, strava a terapie (canis, muziko) 50 tis.

Zážitkové pobyty pro osoby s
těžkým tělesným postižením

Osoby s těžkým tělesným
postižením ve věku 18 - 65 let

Příměstské tábory pro děti a
mládež s postižením

V rámci projektu budou realizovat 10 turnusů příměstských táborů v době školních prázdnin s bohatým
programem a zajištěním celodenní asistence pro účastníky. Tábory jsou určené i dětem s těžkým stupněm
postižení.
Cílem příměstských táborů je nabídnout dětem s postižením kvalitní a smysluplné trávení volného času s
osoby ve věku 6 - 26 let s mentálním vrstevníky a rozvíjet jejich znalosti a dovednosti v rámci připravených her a aktivit. Zároveň příměstské
tábory umožňují rodičům dětí chodit do zaměstnání v době školních prázdnin nebo jim poskytují prostor pro
nebo kombinovaným postižením
nezbytný odpočinek, když jsou školy zavřené.
Pro 35-45 klientů. - 10 turnusů příměstských táborů (2 dobrovolníci 20h).
Zdroje: příjmy od klientů 197 tis., sponz. dary 79 tis., vlastní zdroje 20 tis.
Finance: jen mzdy, zejména DPP pro 27 osob 110-150 Kč/ h.

Terapeutické pobyty a
workshopy

děti s autismem (4-18let), pečující
(35-45let), asistenti a dobrovolnící
(18-60let), studenti MU (18-25 let)

Terapeutické pobyty pro děti s autismem a Asperg. Syndromem, rodiče, prarodiče, sourozenci a asistenti studenti MUNI. V rámci pobytu - 2 pobyty do 20 osob (4.-18.7 2021 a 15.-20.8. 2021). Workshopy pro
pečujícící - do 12 osob několikrát ročně, celkem 8 WS pro 90 osob.
Až 100 klietnů.
Zdroje: OZ MMB 100 tis., JMK 50 tis.
Finance: pobyty 110 tis., workshopy 40 tis.
Letošním cílem projektu je víkendový pobyt pro 10 klietnských rodin - loni vrátili celou dotaci kvůli COVID.
Hotel Panorama, Blansko v měsíci září nebo říjen. Tento pobyt se již realizoval 4x.
Cílem pobytu je dát rodičům příležitost prožít rodinný život s radostí, vzájemným sdílením a podporou.
Program je sestaven tak, aby rodiny měly možnost odpočinku i společných aktivit - představení rodin,
muzikoterapie, plavání, wellness pro rodiče, keramickou dílnu...
Pro 10 klientských rodin (cca 40 osob) - předpoklad 5 rodin z Brna.
Zdroje: 145 tis. sponzorské dary.
Finance: ubytování a strava pro cca 40 osob a 7 pracovnic zajišťující program (22 tis.) + zajištění
programu (8 tis.), mzdy (10 tis.)

Společně

Rodiny s dětmi se zrakovým nebo
kombinovaným postižením

Slezská diakonie
35 IČO: 65 46 85 62
právní forma: církevní právnická osoba

Socializačně - ozdravný pobyt
rodin dětí se specifickými
potřebami

Rodiny dětí se specifickými
potřebami

Lázeňský - léčebně/ozdravný, týdenní pobyt ( červen - září) v Chorvatsku pro cca 10 rodin - prostor pro
odpočinek pečujícících - dětem bude poskytnut odborný dohled, a terapeutické procedury pro zlepšení
psychomotorického vývoje, pro rodiče je v plánu Pilates, výtvarně tvořivé aktivity, psychol. skupina aj.
Pro cca 10 rodin, tedy 30-40 osob.
Zdroje: sponz. dary 19 tis.
Finance: DPP 7 osob 490h/200 kč, ubytování pro obsluhující personál, program pro děti (71 tis.),
přeprava obsluhujícího personálu (22 tis.), výtv. potřeby 8 tis.

SPMP ČR pobočný spolek Brno
36 IČO: 64 32 68 37
právní forma: pobočný spolek

Tábor mentálně a kombinovaně
postižených osob

Mentálně a kombinovaně postižené
osoby

Spolek se stará o mentálně postižené osoby žijící v rodinách - 525 členů z Brna, od 10 let - po seniorský
věk. Největší akcí spolku je tento projekt - tábor pro postižené avšak bez rodičů na 14 dní, Zásada
spoluúčasti klienta min 50 % nákladů.
Pro 80-90 klientů, 14 dní pobytu.
Zdroje: příjmy od klientů 293 tis, MZ ČR 180 tis., MČ Brna 90 tis, JMK 80 tis., Nadace ČEZ 50 tis.
Finance: ubytování a stravování (50 tis.), DPP pro 29 lidí od 50-115 Kč/h (50 tis.)

34

organizace
nežádala

100 000 Kč

pobyty celkem
pečujícící

Človíček (One little), z. s.
37 IČO: 27 03 46 23
právní forma: zapsaný spolek

Diakonie ČCE - středisko v Brně
38 IČO: 48 51 57 52
právní forma: církevní právnická osoba

Odlehčující služby pro rodiny
dětí s autismem

Kontaktní místo pro pečující o
osoby s demencí

Pečující o děti se zdravotním
znevýhodněním, sociálním
znevýhodněním, speciálními
vzdělávacími potřebami a jejich
rodinný kruh

Senioři, osoby trpící alzheimerovou
chorobou, rodinní pečující

Obsahem projektu je syntéza několika aktivit, které spolek realizuje prostřednictvím zapojení dobrovolných
asistentů za účelem podpory pečujících osob o děti se zdravotním znevýhodněním, zejména o děti s
autismem.
1) Pravidelné volnočasové kroužky pro děti s autismem,
2) Respitní víkendové skupinové pobyty pro děti se zdravotním znevýhodněním, zejména s autismem,
3) Integrační víkendové pobyty pro rodiny s dětmi,
4) Integrační tábory (pobytové, příměstské),
5) Respitní odlehčující byt. Zrekonstruované bytové prostory v centru Brna poskytnou domácí a bezpečné
prostředí pro rozvoj dovedností a talentu dětí se zdravotním znevýhodněním, ale i chráněný byt ve smyslu
respitních odlehčovacích služeb pro víkendový odpočinek pečujících rodičů
Pro 95 osob s postižením (cca 80 rodin), realizace 4 druhů zájmových aktivit, 2 odlehčovací víkendy, 2
psychorehabilitační pobyty pro rodiny, příměstské tábory pro, celoroční provoz odlehčovacího
respitního komunitního bytu v Domečku (Jana Uhra 11) a zapojení 55 dobrovolníků (1564 h).
Zdroje: příjmy od klientů 484 tis., Nadace 80 tis., JMK 79 tis, sponz. dary. 31 tis., OŠMT MMB 28 tis. aj.
Finance: zejména ubytování, pronájem, stravné, propragace 40 tis., mzda koordinátor 0,3 úv.
Kontaktní místo pro pečující o osoby s demencí je zaměřeno na činnost informační, poradenskou a
podpůrnou lidem postiženým demencí a jejich rodinám. Mezi pravidelné aktivity kontaktního místa patří
testování paměti, ukázky trénování paměti a péče o člověka s demencí, telefonické, osobní i e-mailové
konzultace rodinným příslušníkům a blízkým pečujícím, vedení svépomocné skupiny, poskytování
informačních materiálů k problematice. Kontaktní místo doplňuje a podporuje sociální služby pro seniory a
lidi s demencí, které Diakonie ČCE poskytuje (Centrum denních služeb Brno, pečovatelská služba).
Spolupráce s Českou alzheimerovskou společností.
Pro cca 300 osob.
Zdroje: OZ MMB 100 tis., JMK 100 tis., sponz. dary 15 tis., vlastní zdroje 15 tis.
Finance: zejména mzdy 0,5 sociální pracovnice/vedoucí, DPP psycholog svép. sk. 24h/500Kč
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organizace

Unie pečujících, z. s.
39 IČO: 41 57 57 75
právní forma: zapsaný spolek

název projektu

schválená dotace
2020

cílová skupina

Jde o komplexní podporu pečujících:
1. peer aktivity (poradenství, setkání pečujících). Vzájemné sdílení péče, pomoc radou – uvědomění si
vlastní důležitosti, síly a schopnosti snášet a nést danou nelehkou životní situaci. Setkání jsou otevřena
všem pečujícím, včetně bývalých pečujících. Setkávají se lidé se stejnou zkušeností, v podobných
Pečující o osobu blízkou v domácím situacích, s podobnými problémy a úspěchy.Projekt probíhá již třetím rokem, jeho potřebnost dokládá
PaPoPe - partner pro pečující
celkem stabilní účast pečujících.
prostředí bez rozdílu věku, pohlaví a
2. Odborné poradenství, provázení a vzdělávání, poskytované odborníky v oboru (sociální, finanční,
(rozšíření dřívějšího
postavení (péče o děti, dospělé,
duchovní, …), včetně podpory bývalých pečujících (úmrtí, předání do institucionální péče).
Kompetentní pečující)- provoz,
seniory, včetně péče o blízkého v
3.obhajoba práv pečujících a snaha o změnu systému, osvěta
setkání pečujících (svépomocná
terminálním stadiu a bývalých
Pro cca 300-400 osob. 6 dobrovolníků.
a tematická), poradenství
pečujících. Včetně minorit)
Zdroje: nadace 400 tis., sponz. dary 420 tis., JMK 100 tis., OZ MMB 100 tis., MČ Brno střed 50 tis.,
vlastní zdroje 24 tis a členské příspěvky 1 tis.
Finance: mzdy koord. 0,2 úv., DPP fundraiser 400h/400 kč, tvorba webu 150h/300Kč, odborný
poradce 1000h/300Kč, ekonomky 150h/300Kč.

dotace II 2021
rozpočet S

požadavek NNO

návrh OSP

1 351 863 Kč

200 000 Kč

30 000 Kč

2 470 471 Kč

380 000 Kč

140 000 Kč

39 000 Kč

39 000 Kč

39 000 Kč

39 000 Kč

50 000 Kč

255 000 Kč

107 000 Kč

50 000 Kč

45 000 Kč

181 658 Kč

129 947 Kč

45 000 Kč

50 000 Kč

417 000 Kč

89 500 Kč

50 000 Kč

257 899 Kč

88 100 Kč

30 000 Kč

1 150 557 Kč

453 547 Kč

214 000 Kč

60 000 Kč

262 200 Kč

162 000 Kč

60 000 Kč

30 000 Kč

60 000 Kč

30 000 Kč

30 000 Kč

80 000 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

50 000 Kč

80 000 Kč

150 000 Kč

150 000 Kč

50 000 Kč

30 000 Kč

pečující celkem
sociálně zdravotní pomezí

Centrum Anabell, z. ú.
40 IČO: 26 60 65 18
právní forma: zapsaný ústav

Centrum Anabell, z. ú.
41 IČO: 26 60 65 18
právní forma: zapsaný ústav

ONKA, z. s.
42 IČO: 22 68 04 46
právní forma: zapsaný spolek

43

Popálky o. p. s.
IČO: 62 15 82 61
právní forma: obecně prospěšná
společnost

PRO Gaudia z. ú.
44 IČO: 26 64 11 35
právní forma: zapsaný ústav

Obsahem projektu jsou aktivity s cílem prevence v oblasti poruch příjmu potravy a včasného záchytu takto
ohrožených/nemocných na školách města Brna. Projekt bude realizován prostřednictvím 30 workshopů
pro žáky/studenty ZŠ/SŠ a 4 workshopů pro pedagogy ZŠ/SŠ. Lektorky (sociální pracovnice a nutriční
terapeutka) budou informovat o podstatě nemoci, rizicích sociálních sítí (zejména pro-anorektické weby) a o
možnostech psycho-sociální podpory v sociálních službách žadatele. Přínos projektu spočívá ve zvýšení
informovanosti o rizicích tohoto psychiatrického onemocnění a o pomoci, jež je dostupná; zaměřuje se na
nejvíce ohroženou věkovou skupinu (zejména mladiství ve věku cca 12-18 let).
Pro cca 600 žáků a 30 pedagogů, 30 přednášek prům. 20 žáků/přednáška.
Zdroje: jen OSP MMB
Finance: zejm. DPP vedoucí projektu a lektoři (32 tis.)

Preventivní aktivity v oblasti
poruch příjmu potravy VI

Žáci základních a středních škol v
městě Brně (12 - 18 let) +
pedagogové škol na území města
Brna (25 - 60 let)

Nutriční poradenství pro klienty
s poruchami příjmu potravy III

Klienti s poruchami příjmu potravy
(PPP), využívající soc.službu
"Odborné soc.poradenství" v KC
Anabell Brno, ve věkové struktuře
9+, z hostorie evidujeme i 68 letou
klientku nebo klientky mladšího
věku.

Obsahem projektu jsou nutričně-poradenské/terapeutické konzultace v oblasti PPP. Klienti s PPP z titulu
této psychiatrické nemoci velmi často řeší své stravovací návyky a vyžadují konzultovat svou sociálnězdravotně nepříznivou situaci nejen se sociálním pracovníkem/psychologem, ale především s nutriční
terapeutkou. Obsahem projektu bude 300 cca 60min. sezení pro klienty s PPP. Přínos projektu
spočívá ve zvýšení informovanosti klientů o rizicích nemoci z pohledu výživy člověka, o nezbytných
nutričních hodnotách potravin, kterým se klienti vlivem nemoci záměrně vyhýbají a také v naplánování
postupných kroků k úpravě jídelníčku.
Pro 100 klientů.
Zdroje: JMK 120 tis., sponz. dary 28 tis.
Finance: zejm. nutriční poradenství OSVČ 80 tis., vedoucí projektu 24 tis.

Rodiny onkologicky léčených dětí,
včetně dětí, které léčbu již ukončily

Cílem projektu je podpora rodin, které se díky náhlému onkologickému onemocnění svého dítěte ocitnou v
nové a mnohdy bezvýchodné situaci. Pro rodiny nových pacientů je zajišťován kontakt s rodinami dětí, které
mají léčbu úspěšně za sebou. Tyto setkání jsou velkou psychickou pomocí pro nové rodiny. Mimo osobních
setkání organizace pořádá výtvarné aktivity přímo na Klinice dětské onkologie FN Brno, potkávání se při
různých sportovních aktivitách, organizace: jednodenní výlety a relaxační pobyty.
Pro 100-150 klientů. 3 dobrovolníci (300h).
Zdroje: sponz. dary 20 tis., vlastní zdroje 14 tis, nadace 15 tis., členské příspěvky 2 tis.
Finance: zejm. DPP lektor volnočas. aktivit 300h/250Kč, koordinátor interních projektů
240h/150Kč, prodejce na jarmarku 50h/120Kč a nájemné 9 tis. aj.

Podpora rodin onkologicky
léčených dětí

Podpora a poradenství pro
osoby po těžkém úrazu
popálením

Psychosociální podpora osob
při střetu se závažným
onemocněním v Brně

Cílem projektu je udržení nastavených služeb pro pacienty s popálením, které jsou od roku 2015
poskytovány pacientům hospitalizovaným na Klinice popálenin a plastické chirurgie ve FN Brno. Tyto služby
mají popáleným lidem všeho věku pomoci při navrácení a začlenění popálených lidí zpět do běžné
společnosti a minimalizovat zdravotní, sociální a psychické následky.
Cílovou skupinou jsou lidé
Přínos projektu je v pokrytí chybějící komplexní služby prevence následků úrazu popálením a zajištění
jakéhokoliv věku, kteří utrpěli
služeb pro tyto pacienty a jejich blízké.
popáleninový úraz. Dále je to rodina
Pro 200 osob.
a blízcí pacientů, které zasáhl úraz v Zdroje: sponz. dary 227 tis., vlastní zdroje (prodej prevent. programů, příjem z reklamy) 100 tis.,
oblasti psychologické a sociální
MZ ČR 30, tis.
Finance: zejména mzdy pracovník podpory a poradenství 0,6 úv., koord. projektu 0,2 úv., cestovní
náhrady 12 tis., aj.
Cílem projektu je psychická podpora pacientů s onkologickým či jiným závažným onemocnění, osob
pečujících o tyto pacienty, jejich rodinných příslušníků a dalších blízkých osob. Projekt reaguje na
nedostatečnou kapacitu zdravotnického personálu v oblasti a přispívá ke zkvalitňování a zlepšování
dostupnosti psychosociálních služeb pro dlouhodobě a vážně nemocné osoby, s důrazem na individuální
přístup a snahou o udržení klienta v jeho přirozeném prostředí, pokud si to přeje a pokud je to možné.
1. Krizová intervence
Pacienti s onkologickým či jiným
2. Socioterapie - rozhovor mapující aktuální sociální potřeby a situaci
závažným onemocněním, osoby jim 3. Podpůrné rozhovory
blízké a jejich rodinní příslušníci
4. Asistence u sdělování diagnózy klientům nebo příbuzným
5. Mediace - v případě, kdy klienti odmítají spolupracovat se zdr. personálem
Pro 120 klientů (cca 500 konzultací).
Zdroje: OZ MMB 40 tis., JMK 50 tis., MZČR 10 tis., Sponzorské dary 39 tis., nadace 30 tis.
Finance: zejména mzdy výkonná ředitelka 0,02, DPČ koordinace služby/terapeut 0,25, administr.
prac. 0,06, fundraiserka 0,05 úv., DPP terapeuti 288h, odborný garant 25h.

organizace
nežádala

sociálně zdravotní pomezí celkem
animoterapie

EPONA z. s.
45 IČO: 69 70 73 32
právní forma: zapsaný spolek

CANTES Brno, z. p. s.
46 IČO: 72 02 65 70
právní forma: pobočný spolek

PONYPRO, z. s.
47 IČO: 07 74 23 47
právní forma: zapsaný spolek

Pony Club Moravia, z. s.
48 IČO: 07 88 69 34
právní forma: zapsaný spolek

Mámo, táto, za námi jde kůň

Rodiny s malými dětmi včetně rodin
pečujících o dítě se specifickou
poruchou

Canisterapie pro zlepšení a
zkvalitnění života klientů

Dětské stacionáře, domovy
důchodců, LDN, MŠ, ZŠ,
nemocnice, krizová centra,
chráněné bydlení

Animoterapie pro radost

Pony podpora postižených dětí

Handicapované děti, mládež,
dospělí; senioři

Děti se zdravotním postižením a
jejich rodiče

Rodiny pečující o děti se specifickou poruchou jsou často ohrožené sociálním vyloučením, často se
dostávají do ekonomických potíží. Programy představují ucelené bloky zaměřené na ovlivnění rodinného
klima, na možnosti zlepšení komunikace mezi jednotlivými členy rodiny a na smysluplném trávení volného
času např. pro zdravé sourozence, na které občas v rodinách pečujících o postižené děti není tolik času a
prostoru. V programech je využíván kontakt s koňmi jako komunikačními partnery, jako nastaveným
zrcadlem chování nejen pro děti. Realizace probíhá v přírodním prostředí venku, na čerstvém vzduchu.
Pro děti jsou připraveny volnočasové aktivity, pro rodiny jsou připravovány společné akce - pravidelná
setkávání rodin dětí u grilování, besídky, zahradní slavnosti - kde si vzájemně mohou vyměňovat
zkušenosti, sdílet společně čas a zájmy, uvolnit se a relaxovat. Po dobu rodinných setkání je k dispozici tým
asistentů, kteří poskytují během činností potřebnou míru dopomoci dětem s postižením, na setkání potom
mají možnost využití aktivního odpočinku děti i jejich rodiče.
Pro 65 rodin. 10 dobrovolníků (850h).
Zdroje: JMK 50 tis., jiný odbor MMB 30 tis., příjmy od klientů 20 tis.
Finance: jen mzdy lektorka rodinného centra 1,0 úv., DPP dohromady 200h/125Kč vodič koní,
lektor aktivit, asistent dětí.

Základní ideou projektu je působení dobrovolníků se svými pejsky na klienty, kterými jsou především děti,
mládež, dospělí, senioři, nebo klienti s mentálním, tělesným, duševním nebo kombinovaným postižením,
jsou to i lidé dlouhodobě nemocní. Navštěvují ale i zdravé děti s naučnými programy MŠ a ZŠ prvního
stupně . Harmonogram je stále stejný, po celý rok i nadále uspokojovat nejrůznější klienty přinášet jim
radost a uspokojení.
"Stovky klientů za celý rok opakovaně". 55 dobrovolníků ("stovky hodin). 50-60 psovodů.
Zdroje: sponz. dary 15 tis., členské příspěvky 15 tis.
Finance: veterinární ošetření 10 tis., školení/kurzy 90 tis., granule a pamlsky pro psy 7 tis aj.
Cílem projektu je poskytnutí terapie pomocí zvířat pro 180 osob z cílových skupin z Brna. Činnost spočívá
v aktivitě s využitím zvířat. Animoterapie nachází své uplatnění ve více oblastech. Škála zvířecích
terapeutů je pestrá od zakrslého králíka až po velkého koně. Zvířata jsou vybírána dle potřeb klientů a
prostoru. Pokud terapie probíhá uvnitř, volí miniponíky, kůzlata, králíky, slepice, psa. Klienti si procvičují
jemnou a hrubou motoriku - čištění, zaplétání hřívy, u nevidomých rozvíjí orientaci v prostoru a čase.
Terapie povedou vyškolení instruktoři, kteří mají certifikát od ČHS. Stejně i koně mají licenci
hiporehabilitačních koní od ČHS.
Realizace v roce 2021 - v šesti SS na území Brna 6 setkání v místě organizací a 6 v prostorách spolku
PONYPRO. Účastníci se seznámí se zvířaty (koně, kozy, prasata, drůbež, holubi, králíci, psi a kočky), dozví
se zajímavosti o jejich chovu a vyzkouší si základní manipulaci s nimi, poznávání semen apod.
Pro 180 osob. Handicapované dětim mládež, dospělí, senioři (3-99let).
Zdroje: jen OSP MMB
Finance: provozní náklady 70 tis. (zejm. oplocení areálu a žebřík, PHM + technická + povinné
ručení, veterinář) a mzdy 30 tis. ( DPP lektor animoterapie 100h/300kč).
Zdravotně postižené dítě bude absolvovat v Pony clubu individuální pravidelný program vzhledem ke svému
postižení, a to za doprovodu dítěte bez zdravotní limitace ve stejné věkové kategorii a se zkušenostmi s
jízdou na koních. Dětem se bude individuálně věnovat chovatel koní. Náplň jednotlivých lekcí bude citlivě a
přiměřeně uzpůsobena schopnostem dítěte. Záměrem je pokračovat na již navázané vztahy z předchozího
roku, kdy bylo cílem seznámit dítě s poníkem, umožnit mu navázat vztah se zvířetem, umožnit mu taktéž
jízdy na poníkovi a prohloubit socializaci zdravotně postiženého dítěte v rámci kolektivu jemu známých dětí
bez zdravotního omezení. Součástí lekcí bude i spolupráce s rodinou dítěte.
Socializace 5 dětí se zdr. postižením. 5 dobrovolníků (50h).
Zdroje: jen OSP MMB
Finance: DPP 110 tis. (koordinátor 20h, účetní 10h, asistent hipoterapie 20h, lektor/chovatel 50h,
odborný asistent 10h VŠICHNI TISÍC KORUN NA HODINU.
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Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují, pro rok 2021 - program II
(dle zaměření projektu)

organizace

Pony Club Moravia, z. s.
49 IČO: 07 88 69 34
právní forma: zapsaný spolek

název projektu

Pony podpora - dotyková
terapie seniorů a zdravotně
postižených žijících v ÚSP

ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády IČO:
O přírodě v přírodě se
50 70 88 26 31
zdravotně handicapovanými
právní forma: pobočný spolek

schválená dotace
2020

cílová skupina

Senioři a lidé se zdravotním
postižením

Osoby s poruchou autistického
spektra (PAS) nebo jiným
zdravotním handicapem.

Senior/zdravotně postižený žijící v ÚSP (dále jen "klient") bude navštěvován ve svém prostředí poníkem
určeným pro animoterapii (hipoterapii) - tzv. dotykovou terapii. Animoterapie je velmi přínosná pro klienty
žijící ÚSP. Odchod do zařízení tohoto typu představuje velkou životní změnu, se kterou se klient často
obtížně vyrovnává. Tito lidé jsou vytrženi ze svého přirozeného prostředí, ztrácí pravidelné kontakty s
příbuznými a přáteli, dostavují se deprese a úzkostné stavy, a tím se ztěžuje adaptace na nové
prostředí. Zvíře zde může být velmi dobrým pomocníkem ve zdárném procesu adaptace klientů na život v
zařízeních typu ÚSP.
Počet klientů není uveden, jen poznámka, že počet není omezen.
Zdroje: jen OSP MMB
Finance: materiálové náklady 100 tis. (prostředky k přepravě poníka a personálu, pomůcky pro
pohyb poníka a DPP 90 tis. (asistent hipoterapie 50h, účetní 10h. chovatel 20h a řidič 10h VŠICHNI
TISÍC KORUN NA HODINU.
Venkovně zážitkové vzdělávací programy pro různě handicapované osoby - především děti a mládež.
Spolek má 6 leté zkušenosti s přípravou programu na míru s ohledem ke specifickým potřebám účastníků pobyt venku, přímý kontakt s živou přírodou, se zvířaty, praktické činnosti a zážitková pedagogika. Stálými
zájemci jsou klienti Paspoint, děti ze ZŠ Štolcova, ZŠ Vídeňská, Ibsenka, DS Srdíčko. Bude realizováno 34
hodin programů, tedy 17 dvouhodinových setkání.
1 setkání je pro max 10 účastníků.
Pro 50 osob převážně s PAS. Počet dobrovolníků není vyčíslen ("desítky až stovky hodin, tato práce je de
facto vkladem naší organizace")
Zdroje: jen OSP MMB
Finance: zejm. mzdy lektor/organizátor 0,4 úv., DPP lektor 174h/150Kč.

organizace
nežádala

dotace II 2021
rozpočet S

požadavek NNO

návrh OSP

190 000 Kč

190 000 Kč

0 Kč

96 764 Kč

96 764 Kč

90 000 Kč

858 964 Kč

728 764 Kč

280 000 Kč

612 141 Kč

100 000 Kč

0 Kč

817 468 Kč

130 050 Kč

40 000 Kč

organizace
nežádala

1 520 208 Kč

200 000 Kč

50 000 Kč

organizace
nežádala

360 000 Kč

50 000 Kč

50 000 Kč

organizace
nežádala

735 339 Kč

100 000 Kč

50 000 Kč

organizace
nežádala

160 869 Kč

50 000 Kč

0 Kč

organizace
nežádala

465 763 Kč

68 364 Kč

40 000 Kč

organizace
nežádala

770 006 Kč

108 526 Kč

0 Kč

5 441 794 Kč

806 940 Kč

230 000 Kč

90 000 Kč

animoterapie celkem
ohrožené rodiny s dětmi

Centrum pro rodinu a sociální péči
51 IČO: 44 99 15 84
právní forma:církevní právnická osoba

Na rozcestí

HoSt-Home Start Česká republika, z. ú.
HoSt – podpora sociálně
52 IČO: 26 61 61 90
ohrožených rodin v Brně
právní forma: zapsaný ústav

MAGDALENIUM, z. s.
53 IČO: 65 35 19 32
právní forma: zapsaný spolek

SPONDEA, z. ú.
54 IČO: 25 34 63 42
právní forma: zapsaný ústav

SPONDEA, z. ú.
55 IČO: 25 34 63 42
právní forma: zapsaný ústav

SPONDEA, z. ú.
56 IČO: 25 34 63 42
právní forma: zapsaný ústav

TRIADA - Poradenské centrum, z. ú.
57 IČO: 26 64 74 86
právní forma: zapsaný ústav

TRIADA - Poradenské centrum, z. ú.
58 IČO: 26 64 74 86
právní forma: zapsaný ústav

Neúplné rodiny s dětmi

Cílem projektu je umožnit co největšímu počtu dětí vyrůstat v přirozeném rodinném a podnětném prostředí.
Prostřednictvím posilování rodičovských kompetencí a podpory stability rodinných vazeb se v rámci
dobrovolnictví a podpory pomáhajících profesionálů v rodinách snaží o vytváření harmonického prostředí
pro zdravý vývoj dítěte. Pomoc rodinám spočívá v docházení dobrovolníků do rodin a podpory terénního
soc. pracovníka v režimu SPOD. Dobrovolníci jsou profesionálně vedeni a proškoleni pro práci s cílovou
skupinou. Organizace pracuje pod pověřením k sociálně právní ochraně dětí a pod supervizí.
Sociálně ohrožené rodiny s dětmi do Pro 20 klientů (1 klient =1 rodina). 10 dobrovolníků (850 h).
6 let
Zdroje: nadace 374 tis., MPSV 164 tis., Str. fondy EU 87 tis., MV ČR 30 tis., sponz. dary 31 tis.
Finance: zejm. mzdy sociální pracovník/koordinátor 1,0 úv a další v součtu 0,45, dále provozní
nákl. (nájemné, pojištění dobrovolníků, supervize, IT, ubytování a strava dobrovolníků na
dvoudenním školení, služby PR aj.

Centrum komplexní a specifické
Rodiny s výskytem domácího násilí
pomoci rodinám ohroženým DN

Advokátní služby pro sociálně
vyloučené rodiny v rozvodovém
konfliktu

Práce s násilnou osobou

Volnočasové aktivity

Klub osvojitelů a odborná
podpora pro osvojitelské rodiny

Účelem projektu je zajistit komplexní službu pro neúplné rodiny v Brně v roce 2021. Projekt si klade za cíl
podpořit 94 rozvedených, ovdovělých rodičů v době ztráty partnera či po ní a zaměřuje se též na ochranu
práv dětí při udržování kontaktu s oběma rodiči, při naplňování potřeb dětí a prevenci syndromu zavrženého
rodiče.
Novým směrem – podpůrná otevřená skupina moderovaná autentickou osobou a lektorem v jedné osobě.
Je určena pro ty, kt. vyžadují dlouhodobou podporu, informace, sdílení. Celkem 40 sk./rok, 1 skupina 2 h.
Na Rozcestí – interaktivní kurz určený pro rodiče, kteří se potřebují zorientovat v novém životním období.
Témata: porozvodová situace v rodině, práva a povinnosti rozvedených rodičů, komunikace po rozvodu s
dětmi, prarodiči a ostatním příbuzenstvem. Celkem 9 h kurz x 2 opak.
Dítě na rozcestí – individuální podpůrná setkání dítěte s psychologem mají dětem poskytnout bezpečný
prostor pro otevřené sdílení pocitů, otázek a obav souvisejících s rozpadem rodiny. Psycholog bude k
dispozici 1x týdně 4 h.
Diecézní setkání pro rozvedené – zaměřeno na duchovní, právní a psychologickou rovinu. Celkem
1x/rok.
Pro 94 unikátních rodin.
Zdroje: MPSV 443 tis., OZ MMB 50 tis., vlastní zdroje 16 tisl, příjmy od klientů 2 tis.
Finance: mzdy vedoucí projektu 0,1 úv., koordinátor 0,37, psycholog 0,12, DPP Lektoři 214 h/300h,
lektro siec. setkání pro rozvedené 14h/400kč, hlídání dětí Novým směrem 160h/100Kč.

Rodiny v rozvodovém konfliktu
ohrožené sociálním vyloučením

Osoby nezvládající vztek ve
vztazích

Děti a mládež vystavené násilí v
rodinách

budoucí i stávající osvojitelé,
osvojené děti, děti v procesu
přebírání péče a v preadopční péči

Jedno dítě, dvě rodiny - podpora
rodiče dětí umístěných v NRP a
rodičů v situaci umístění dítěte
jejich děti 0-99 let
do NRP

Aktivity projektu působí preventivně, předcházejí vzniku ohrožení, stabilizují, provázejí, hledají potenciál ke
změně a snaží se udržovat žádoucí stav. Poradce DN stabilizuje oběti DN jako základní kámen pro
obnovení fungování celé nebo jen části rodiny, navazuje spoupráci v bezpečném prostoru, předává základní
informace k problematice DN, provádí edukaci. Poradce řeší okruhy, které z daného problému vyplývají
tj.konfliktní situace v rodině, agresivitu v rodinách z pohledu obětí (u násilných osob terapie neprovádíme,
odesíláme na erudovaná pracoviště), řeší soužití rodiny, kdy oběť nechce z rodinného systému odcházet.
Projekt se zaměřuje i na asistované setkávání, přípravu dětí i rodičů na styk.
a) vedení rodičů k převzetí společné rodičovské odpovědnosti
b) vysvětlování rodičům možné dopady jejich sporů a nezvládnutí rozpadu soužití na jejich dítě/ti
c) učí rodiče komunikaci na rodičovské úrovni a v zájmu dítěte, s akcentem na vývojové potřeby dítěte
d) posuzují rodič.kompetence, doporuč. zapojení rodiče se sníženou či dočasně omezenou kompetencí do
péče o dítě, vhodnost styku aj.
Pro 20 klientů.
Zdroje: MPSV 1216 tis., nadace 104 tis.
Finance: mzdy (100 tis.) poradkyně 1,6 úv, DPP psychoterapeut, právní poradce, videotrenér,
chůva, realizátor - dohromady 1134 h. Dále 100 tis. provozní nákl. (nájemné, energie aj.)
Projekt vyrovnává ekonomické rozdíly účastníků rozvodového řízení v případě, kdy je rodina zasažena
domácím násilím. Díky projektovým aktivitám dojde k rovnému přístupu k advokátním službám u
partnerů/partnerek, které jsou ze strany svého protějšku vystaveny násilí a to nejen fyzickému či
psychickému, ale především ekonomickému. Projekt tak umožní stejně kvalitní advokátní služby obětem
domácího násilí jako jeho pachatelům.
Bude podpořeno 16 osob (660 h) v rodinách ohrožených sociálním vyloučením, které jsou obětmi
domácího násilí a nemají přístup z finančních důvodů k advokátním službám, které by hájili jejich práva při
rozvodovém řízení.
Zdroje: 280 tis. nadace, 30 tis. vlastní zdroje.
Finance: právní a ekonomické služby
Pomoc je určena lidem, kteří jsou původci agrese v blízkých vztazích a jsou motivováni své chování změnit
prostřednictvím odborného terapeutického programu. Motivace může být vnitřní nebo vnější v podobě
nařízení PMS nebo OSPOD. Z výzkumů vyplývá, že se násilí ve vztazích přenáší transgeneračně. Z tohoto
důvodu je více než potřebné pracovat s násilnými osobami na jejich resocializaci, neboť dopad takovéto
práce se nebude týkat jen násilné osoby jako jedince, ale ovlivní i jeho děti v budoucnu v jejich jednání s
partnery.
Projekt bude mimo město Brno realizován také ve Znojmě a Břeclavi - detašované pracoviště.
Pro 60 klientů. Základní rozsah je 5 konzultací - 1 konzultace/2h.
Zdroje: MPSV 300 tis., nadace 300 tis., vl. zdroje 35 tis.
Finance: jen mzdy soc. pracovice 0,4 úv., metodik 0,2 úv, psycholog 1,0 úv.
Projekt se zaměřuje na práci s dětmi z rodin, které procházejí vysoce konfliktním rozvodem, a které
navštěvují dětskou skupinu. Díky volnočasovým aktivitám zaměřených směrem k dramaterapii budou děti
více schopny ve složité rodinné situaci vyjadřovat své pocity a potřeby. To jim usnadní komunikaci s rodiči a
napomůže jejich stabilizaci v rodinném prostředí, které je díky rozvodovému konfliktu nestálé. Současně s
dětskou skupinou bude mimo tento projekt probíhat i práce s rodiči směrem k posílení jejich rodičovských
kompetencí.
16 běhů dětské skupiny, kterých se zúčastní minimálně 12 dětí z dvanácti rodin.
Zdroje: nadace 90 tis., vlastní zdroje 20 tis.
Finance: je mzdy psycholog/terapeut 0,5 úv., metodik 0,2, sociální pracovnice 0,1 úv.
Cíle projektu:
• Úspěšné zvládnutí procesu převzetí dítěte do péče budoucích osvojitelů, zpracování role adoptivních
rodičů a specifických výchovných otázek zejména budování vztahové vazby a identity dítěte
• Prevence selhání účelu osvojení, rodinných krizí a dětských traumat
V rámci projektu: individuální poradenství,tak dlouhodobější doprovázení zejména procesu přebírání
dítěte do péče.V rámci svépomocné skupiny-Klubu osvojitelů, budou mít možnost vzájemně sdílet a
reflektovat jinakosti adoptivního rodičovství s ostatními lidmi, kteří jsou ve stejné životní situaci. Během
skupinové práce je možnost pracovat také na konkrétních tématech,se kterými účastníci sami
přicházejí–budování vztahové vazby, specifika vývoje přijatých dětí, porozumění projevům chování dítěte a
jeho příčinám, vztahy s dítětem, budování jeho identity.
Pro 30 rodin, 5 setkání svépomocné skupiny během roku. Veškerá poradenská činnost bude probíhat
během celého roku, dle zájmu osvojitelů.
Zdroje: MPSV 338 tis., vlastní zdroje 59 tis.
Finance: zejm mzdy 0,45 úv (garant, koord., odborný prac., organiz. prac.), DPP 130 h/500Kč
(psycholog, rodinný terapeut, terapeut vztahových vazeb, lektro skup. programů) dále nájemné a
další.
Předkládaný projekt nabízí podporu rodiny dítěte umístěného v PP koncepčně propojenou doprovázením
výkonu pěstounské péče. Projekt za podpory MPSV ČR realizován již v předchozích dvou letech, stal se
nedílnou součástí práce se vztahovým systémem dítěte umístěného v PP. Cílem projektu je posílit
rodičovské kompetence a dovednosti v situacích, kdy je dítě (dočasně) mimo péči rodičů. Přispívá tak k
vytvoření stabilního a funkčního rodinného zázemí pro dítě a spolupráci obou jeho rodin. Klíčovým tématem
projektu je udržení a posílení vztahu dítěte s jeho rodiči, který je základním předpokladem pro zdravý
psychosociální vývoj dítěte.
Pro 20 rodin.
Zdroje: MPSV 506 tis, vl. zdroje 154 tis.
Finance: mzdy klíčový pracovníci/sociální pracovníci 0,5 úv., koord. projektu 0,1, aj. DPP grafik
25h/200Kč. Zejm. nemateriálové náklady (nájem, supervize, tisk, právní a ekon. služby aj.)

ohrožené rodiny s dětmi celkem

organizace
nežádala

50 000 Kč

pozůstalí
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Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují, pro rok 2021 - program II
(dle zaměření projektu)

organizace

Centrum pro rodinu a sociální péči
59 IČO: 44 99 15 84
právní forma:církevní právnická osoba

název projektu

schválená dotace
2020

cílová skupina
Projekt "Děti nebe" reaguje na citlivé téma – ztrátu (úmrtí) dítěte, které představuje pro rodiče traumatizující
zkušenost. Hlavním cílem projektu je zajistit odbornou podporu a doprovázení rodičů prožívajících ztrátu
dítěte. Přímá podpora má formu odborné pomoci a je určena samotným rodičům, nepřímá cílí na
zdravotnický personál.
Pro rodiče - psychologické poradenství (individuální i párové, délka setkání 50 min, kapacita 45 h),
svépomocná rodičovská skupina (2,5 h/měsíc).
Pro zdravotníky - proškolení jak v případě úmrtí dítěte jednat s rodiči (1x za rok).
32 klientů.
Zdroje: Nadace ČEZ 80 tis., vlastní zdroj 4 tis.
Finance: zejména mzdové náklady - koordinátor 0,12, dále DPP psycholog 90h, vedoucí svép.
skupiny 25h, lektor workshopu 16h.

organizace
nežádala

dotace II 2021
rozpočet S

požadavek NNO

návrh OSP

144 657 Kč

60 000 Kč

60 000 Kč

60 000 Kč

636 000 Kč

200 000 Kč

60 000 Kč

60 000 Kč

270 000 Kč

165 000 Kč

60 000 Kč

1 050 657 Kč

425 000 Kč

180 000 Kč

28 000 Kč

30 550 Kč

29 100 Kč

29 000 Kč

Cílem projektu je pomáhat nemocným nevyléčitelnou Parkinsonovou chorobou k dlouhodobému potlačení
příznaků nemoci a zachování soběstačnosti, mobility, duševních schopností a udržení kvality života co
nejdéle to je možné. Důležitá je i podpora rodinných příslušníků a pečujících osob v přístupu k informacím,
relaxaci a péči o vlastní zdraví a psychickou pohodu.
Projekt je zaměřen na pohybové aktivity (rehabilitační cvičení s fyzioterapeutkou, stolní tenis, bowling,
petangue, šipky, vycházky a výlety, relaxační pobyty, sportovní turnaje), klubové shůzky, návštěvy
divadelních představení a výstav, odborné přednášky a motivuje k nejrůznější tvořivé činnosti v domácích
podmínkách.
89 osob (počet členů kolísá).
Zdroje: sponz. dary 30 tis., příspěvek zřizovatele 25 tis.
Finance: jen provozní náklady - nemateriálové 70 tis. (doprava, turnmaje, kultura, rekondice) a
materiálové náklady 10 tis. kanc. potřeby).

75 000 Kč

135 000 Kč

80 000 Kč

80 000 Kč

Projekt je dlouhodobého charakteru realizovaného již více jak 20 let. Předmětem činnosti je posuzování
projektových dokumentací z hlediska vyhlášky č. 398/2009 stavebního zákona a tím předcházení vzniku
nových bariér. Dalším pilířem je konzultační činnost pro stavební úřady, projektanty při přípravě projektů,
osoby ZTP a jejich rodinné příslušníky při realizaci bezbariérových úprav, přijímání podnětů k bariérovým
místům a následná podpora při řešení jejich odstranění. Přínosem realizace je odstraňování stávajících
bariér, bránění vzniku nových již při projektové přípravě a podpora samostatného pohybu osob ohrožených
sociálním vyloučením v důsledku svého postižení nebo věku.
Počet klientů nelze přesně určit, "dle statistických údajů se jedná o více jak 1/3 populace."
Zdroje: Jiný resort správy 90 tis., JMk 40 tis., vlastní zdroje 13 tis.
Finance: zejména mzdy ředitel 0,1 úv., ekonomka 0,1 úv. DPP konzultanti 7 osob - 60 h/250Kč.

35 000 Kč

206 000 Kč

63 000 Kč

52 000 Kč

50 000 Kč

350 000 Kč

40 000 Kč

40 000 Kč

Rodiče osob s Downovým
syndromem, děti a mladí lidé s
Downovým syndromem, veřejnost

Rozvoj aktivního života lidí s Downovým syndromem je zaměřen na: předávání rodičovských zkušeností;
nové informace z oblasti sociální, zdravotní a vzdělávací; rozvoj schopností lidí s DS a naplnění jejich
volného času; informování veřejnosti o životě lidí s DS; pozitivní osvěta.
Setkání spolku probíhají 5 x ročně, klub nejmenších 2 x měsíčně, školáci 3 x měsíčně. Terapie probíhají
pravidelně každý týden dle individuální domluvy s rodiči.
Do jednotlivých aktivit jsou zahrnuti variabilně všichni členové spolku, nyní 52 rodin, tedy 52 dětí s DS a
cca 70-80 dospělých (ročně spolek kontaktují 2-3 rodiny s novorozencem s DS).
Zdroje: vlastní zdroje 75 tis., příjmy od klientů 60 tis., sponzorské dary 60 tis., JMK 20 tis.
Finance: provozní náklady 57 tis. (nájem, energie, účetnictví, grafické služby aj.). DPP 62 tis.
(lektorky rozvoje fcí 40h/300kč, psychoterapie 5h/700kč, koordinátorky rodič. setkání 10 h/250kč
aj.)

100 000 Kč

362 000 Kč

120 300 Kč

80 000 Kč

Sjednocená organizace nevidomých a
slabozrakých České republiky, zapsaný
Podpora klubové činnosti
67 spolek
zrakově postižených v Brně
IČO: 65 39 94 47
právní forma: spolek

Osoby se zrakovým postižením

Projekt je zaměřen na rozvíjení činnosti spolku, aktivizaci těžce zrakově postižených osob v návaznosti na
SS poskytované jinými organizacemi jako jsou např. TyfloCentrum Brno nebo Tyfloservis. Jedná se např. o
besedy, exkurze, výlety, návštěvy kulutrních akcí, apod. Odbočka SONS Brno-sever není poskytovatelem
sociálních služeb podle zákona č. 108/2006.
V 11\20 se přestěhují brněnské odbočky SONS do nového Domu Josefa Chaloupky na Chaloupkovu ulici
7. Zázemí pro odbočky bude kancelář - sídlo pracoviště a odboček SONS v Brně a další prostor pro
setkávání se členy odboček. Užívání těchto prostor v budově je spojeno s finančními náklady na energie,
úklid, opravy, atd. Pro odbočku to představuje vysoké finanční náklady, které z vlastních zdrojů nejsme
schopni pokrýt, a proto podáváme žádost o dotaci, která by nám hrazení těchto nákladů usnadnila.
V evidenci odbočky je 56 členů.
Zdroje: 338 tis. Úřad vlády a ÚP, členské příspěvky 5 tis., jiné 30 tis. (sbírky)
Finance: zejm. nemateriálové náklady 45 tis. (úklid, výtah, prádelna, údržba, sítě, energie). Mzdy
vedoucí pracoviště 0,25 a organizačně administr. prac. 1,4 úv.

56 000 Kč

434 789 Kč

59 964 Kč

40 000 Kč

SPMP ČR pobočný spolek Brno
68 IČO: 64 32 68 37
právní forma: pobočný spolek

Provoz sekretariátu pobočného
spolku SPMP Brno

Spolek se stará o mentálně postižené osoby žijící v rodinách. Má 525 členů z Brna a blízkého okolí, ve
věku 10 až po seniorský věk. Během celého roku pro ně připravují aktivity: Každý týden pravidelně cvičení a
kuželky; návštěvy kin a divadel; zimní a letní rehabilitační a ozdravný pobyt, kterého se účastní cca 50-60
osob; Doutýdenní tábor pro mentálně postižené osoby, kterých se účastní kolem 80-ti, v době tábora mohou
Pracovníci kanceláře SPMP ČR
jejich opatrovníci sami načerpat sil; Mikulášská; Diskotéky; taneční; vycházky; setkání našich členů v Klubu
pobočný spolek Brno: +- důchodový a další různé aktivity. Toto vše musí někdo organizovat, zabezpečovat a zrealizovat. Chod kanceláře
zajišťují 4 pracovníci, z nichž 3 jsou v kanceláři pravidelně každé úterý a čtvrtek. Kancelář je otevřena od
věk
8:00 – 13:30 hodin.
Zdroje: sponzorské dary 100 tisl, členské příspěvky 80 tis., MČ Brna 60 tis.
Finance: zejm. DPP celkem 71h na 15 osob (předseda, místopředseda, vedoucí kroužků a další) od
250-325 kč/h), pronájem kanceláře 20 tis.

70 000 Kč

340 000 Kč

100 000 Kč

70 000 Kč

Pacientští důvěrníci a podpůrci

Duševně nemocné osoby s lehkým,
středním a těžkým i chronickým
onemocněním

Projekt Pacientští podpůrci a důvěrníci se soustředí na pomoc klientům (uživatelům psych. péče ) v
Psychiatrické nemocnici Brno- Černovice, na detašovaném pracovišti PN ve Slavkově a na lůžkovém
oddělení psychiatrie Vojenské nemocnice a to formou poskytování doprovodů při a po hospitalizaci a
návštěv na oddělení, kde důvěrníci informují hospitalizované o možnostech právní a sociální pomoci.
Projekt se skládá z následujících činností – doprovod pacientů, kteří se nemohou sami pohybovat po
areálu, doprovody na úřady a do místa bydliště, emoční podpora, evidence stížností pacientů a jejich řešení
s vedením nemocnice, distribuce letáků o právech pacientů a vzdělávání pacientů o jejich právech v
nemocnicích. Základním záměrem projektu je zvýšení kvality péče o duševně nemocné spoluobčany.
Pro 150 klientů.
Zdroje: MPSV 205 tis., nadace 20 tisl. sponzor 5 tis.
Finance: zejm. mzdy řešitelka 0,3 úv., DPP koordinátor aktivit 50h, účetní 50h, webmaster 50h a
pacientský důvěrník 6 osob 900h - VŠICHNI 130 Kč/.

40 000 Kč

310 000 Kč

80 000 Kč

40 000 Kč

Pomoc dobrovolníků při
mapování bariér

Klienti se zrakovým postižením

Cílem je vyškolit dobrovolníky z řad studentů fakulty VUT, kt. by pomáhali odborným pracovníkům mapovat
a odstraňovat bariéry pro zrakově postižené v Brně a v budoucnu by mohli mapování provádět zcela
samostatně. Projekt je nadstavbou OSP.
200 klientů, 5 dobrovolníků.
Zdroje: MMR ČR 235 tis.
Finance: zejm. mzdy odborný konzultant pro bezb 0,5 úv., koordinátor dobrovolníků 0,3 úv. DPP
odborný pracovník projektu 300h/200Kč akoordinátor projektu 300h/200kč.

325 000 Kč

90 000 Kč

35 000 Kč

2 493 339 Kč

662 364 Kč

466 000 Kč

Klára pomáhá z. s.
60 IČO: 01 27 78 12
právní forma: spolek

Klára pomáhá z. s.
61 IČO: 01 27 78 12
právní forma: spolek

Děti nebe

Jinej svět

Poradna pro pozůstalé

Rodiče prožívající ztrátu dítěte

Děti od 6 do 26let, učitelé

Pozůstalé osoby bez rozdílu věku a
příčiny úmrtí

V roce 20 projekt JINEJ SVĚT - SVĚT NÁS VŠECH - jen pozměněn název.
Projekt pro děti a mladé lidi, kt. zemřel někdo blízký - zejména skrze www.jinejsvet.cz - součástí stránek je
diskusní forum (Časová linka, Dopis pro, Vzkazy). Dále zajištění svépomocných setkání mladých lidí a dětí
a osobní a skupinová práce s kantory MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ.
Vydávání osvětových materiálů. 100 klientů.
Zdroje: 100 tis. JMK, 286 tis. nadace, 50 tis. sponzor.
Finance: zejména mzdy - koordinátor, DPP - psycholog, poradkyně aj.
V roce 20 projekt PORADNA PRO POZŮSTALÉ - MAJÁK - jen pozměněn název.
Komplexní pomoc truchlícím osobám bez rozdílu příčiny úmrtí (sebevraždy, náhlé úmrtí, umrtí po
dlohodobé péči, úmrtí v lůně), práce s truchlícími osobami ve všech fázích ztráty, včetně fáze před úmrtím,
podpora přirozeného truchlení a návrat truchlící osoby k pocitu zotavení a zdraví, podpora AJ mluvícím.
150 klientů, 5 dobrovolníků (400h).
Zdroje: 50 tis. nadace, 20 tis. JMK, MČ 10 tis., 50 tis. sponzor, 5 tis. členské příspěvky
Finance: zejména mzdy - koord. projektu 0,2 úv., DPP - poradce 60h, psycholog 34h aj.

pozůstalí celkem
spolková činnost

AMICUS BRNO z. s.
62 IČO: 26 58 96 81
právní forma: zapsaný spolek

63

Parkinson klub Brno, Společnost
Parkinson, z. s.
IČO: 72 56 82 75
právní forma: pobočný spolek

NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s.
IČO: 27 16 30 59
64
právní forma: obecně prospěšná
společnost

65

Fyzická a duševní aktivita snadnější život s Parkinsonem

Vyrovnávání příležitostí pro
občany se zdravotním
postižením prostřednictvím
ochrany veřejného zájmu na
úseku bezbariérové přístupnosti
staveb

Unie ROSKA - reg. org. ROSKA BRNO Celoroční provoz MS centra MĚSTO, z.p.s.
komplexní podpora lidí s
IČO: 64 33 10 16
roztroušenou sklerózou
právní forma: pobočný spolek

Úsměvy - spolek pro pomoc lidem s
Downovým syndromem a jejich
66 rodinám
IČO: 27 02 65 74
právní forma: zapsaný spolek

Spolek KOLUMBUS
69 IČO: 26 54 81 27
právní forma: zapsaný spolek

70

Duševně nemocní pacienti s
Výdaje na činnost AMICUS Brno
chronickou schizofrenií ve věku 23
z. s.
až 65 let

TyfloCentrum Brno, o. p. s.
IČO: 26 22 32 10
právní forma: obecně prospěšná
společnost

spolková činnost celkem

Rozvoj aktivního života lidí s
Downovým syndromem

Členové PARKINSON KLUBu
BRNO a rodinní příslušníci a
pečující osoby

Osoby s omezenou schopností
orientace a pohybu (osoby ZTP,
senioři, rodiče s dětmi, osoby
dočasně imobilní), věková struktura:
nelze číselně specifikovat - od
narození do smrti

Pacienti s RS, jejich rodinní
příslušníci a přátelé

Spolek AMICUS Brno sdružuje rodiče a příbuzné osob s duševní poruchou, kteří o ně pečují v domácím
prostředí. Je jedinou organizací tohoto typu v oblasti Brna a okolních měst. Projekt zajištuje:
- Organizované setkávání členů a přiznivců OS s cílem předávání zkušenosti při vzájemném soužití s DN.
- vzdělavání rod. příslužníků (sociální služby, zdravotníctví, pomoc v hmotné nouzí atd.)
- přes komunitní plánování prosazují chráněné bydlení pro DN s trvalým pobytem a odlehčovací služby pro
pečující.
Pro 46 rodin - pečují o člena s diagnoźpi schizofrenie.
Zdroje: členské příspěvky 1450 Kč
Finance: kanc. potřeby, školení, kurzy aj.

MS centrum poskytuje komplexní pomoc pacientům s RS a jejich blízkým. Sídlí zde kancelář spolku a
konají se zde akce pro členy. V r. 2021 to bude především kurs němčiny s emeritním středoškolským
profesorem a trénink paměti s akreditovaným lektorem. Dále bude probíhat ergoterapie – výroba různých
uměleckých předmětů. 4x během roku se konají schůze výkonného výboru organizace. Probíhá zde také
běžná administrativní činnost – příprava rekondičních pobytů, účtování a psaní zpráv. Centrum je
pracovištěm předsedkyně jakožto administrativní pracovnice, na jejíž mzdu čerpáme příspěvek z ÚP, a
oficiálním sídlem organizace.
Pro cca 150 osob.
Zdroje: ÚP 180 tis., MČ Brna 30 tis., Nadace 30 tisl, sponzorské dary 25 tisl, obce 20 tis, členské
příspěvky 20 tis.
Finance: jen provozní náklady 40 tis. (nájem, spoje, energie, kanc. potřeby.

organizace
nežádala

ostatní
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Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují, pro rok 2021 - program II
(dle zaměření projektu)

organizace

Diecézní charita Brno
71 IČO: 44 99 02 60
právní forma: církevní právnická osoba

Diecézní charita Brno
72 IČO: 44 99 02 60
právní forma: církevní právnická osoba

EkoInkubátor, z. ú.
73 IČO: 27 05 60 74
právní forma: zapsný ústav

Moravskoslezský kruh, z. s.
74 IČO: 26 61 87 61
právní forma: zapsaný spolek

název projektu

schválená dotace
2020

cílová skupina

Charitní záchranná síť Diecézní charity Brno (Služby Brno) je projektem zaměřeným na poskytnutí pomoci
lidem, kteří propadají sítí standardní státní pomoci anebo i přes tuto pomoc žijí pod hranicí důstojného
života. Cílem projektu je zajistit těmto osobám okamžitou pomoc v tísni a přispět k vyřešení jejich obtížné
životní situace.
Pro 70 klientů.
Zdroje: sponzorské dary a sbírky 386 tis.
Finance: jen mzdy pracovník charitní záchranné sítě 0,2 - AVŠAK v Celkovém rozpočtu uvedeno
koordinátor charitní záchranné sítě 0,3 úv.

Charitní záchranná síť

lidé bez domova, osoby v krizi,
osoby ohrožené soc. vyloučením

Textilní banka Baltazar

Osoby sociálně vyloučené, osoby
hrožené sociáním vyloučením,
matky po mateřské dovolené, lidé
bez domova, lidé dlouhodobě
nezaměstnaní, osoby s duševním
onemocněním, lidé po výkonu
trestu, lidé v obtížné sociální situaci

Symbios - sdílené bydlení

Mladí dospělí opouštějící dětské
domovy a pěstounskou péči,
vysokoškolští studenti

Noviny Pečujeme doma

Noviny Pečujeme doma podporují činnost laických pečujících, kteří se starají o seniory, dlouhodobě
nemocné a osoby se zdravotním postižením. Cílem je informovat, vzdělávat, poskytovat poradenství, při
péči je provázet, podporovat a rovněž zviditelňovat vybrané problémy v širší veřejnosti.
Laičtí pečující, starající se o seniory Projekt zahrnuje vydávání tištěných novin i pdf verze, včetně bezplatného zasílání novin, a publikování
vybraných článků na webu www.mskruh.cz.
nebo mladší osoby se zdravotním
Odhad čtenosti je přes 6 tis. lidí. V plánu je vydat 4-5 čísel novin, náklad tištěné verze je 1200-1500 ks.
postižením, převážně vyššího
Zdroje: MZ ČR 220 tis., OZ MMB 100 tis., JMK 60 tis., MPSV 55 tis., vl. zdroje 25 tis. (inzerce)
středního věku
Finance: zejm. nemateriálové náklady 47 tis. (grafika a sazba, tisk, distribuce, autorské honoráře,
editor, pronájem od 2. pololetí). Mzdy manažerka/administrátorka 0,3 úv, DPP redaktor
230h/220Kč.

Projekt je zaměřen na využití textilního a oděvního odpadu pro sociální účely. Sebrané šatstvo představuje
praktickou pomoc a podporu poskytovanou lidem v prokazatelné nouzi, osobám sociálně vyloučeným či
ohroženým sociálním vyloučením. Těmto osobám je vydáváno ve spolupráci s místními Úřady práce,
sociálními odbory městských částí a neziskovou sférou šatstvo, které nezbytně potřebují. Šatstvo je
vydáváno na základě poukázek vystavovaných partnerskými organizacemi. Poukázky jsou vystavovány na
základě sociálního šetření, provedeného kvalifikovanými sociálními pracovníky. Měsíčně je vydáno šatstvo
zhruba na 1000 – 1300 poukázek.
Pro 2500 klientů.
Zdroje: sponzorské dary, veřejné sbírky 170 tis.
Finance: jen mzda řidiče 1,0 úv. za 370 tis.
Projekt Symbios poskytuje sdílené bydlení: každý byt sdílí jeden mladý dospělý z dětského domova a jeden
VŠ student. V domě s byty jsou k dispozici mentorky, externě psychoterapeuti a jsou poskytovány další
vzdělávací a rozvojové aktivity. Cílem je vybudovat komunitu, kde dochází k přenosu peer kompetencí.
Pro 8 mladých dospělých z DD a 8 studentů.
Zdroje: nadace 1279 tis., sponz. dary 100 tis.
Finance: zejména mzdy 170 tis. (mentorky 1,0 úv, vedoucí projektu 1,0 úv.) DPP1 7 osob na 1770h,
odměna od 130 Kč/h až 1000 Kč/h.

ostatní celkem
celkem za všechny projekty program II

dotace II 2021
rozpočet S

požadavek NNO

návrh OSP

150 000 Kč

552 772 Kč

165 832 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

370 447 Kč

200 000 Kč

100 000 Kč

2 198 106 Kč

196 000 Kč

50 000 Kč

540 624 Kč

80 000 Kč

70 000 Kč

organizace
nežádala

70 000 Kč

3 661 949 Kč

641 832 Kč

320 000 Kč

27 990 686 Kč

7 992 192 Kč

4 000 000 Kč
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Rozpočtové opatření
v tis. Kč

Běžné výdaje - přesun
ORJ
§
Položka
7200
7200
7200
7200

Vypracovala: Jiřina Cichrová

4359
4359
4359
4359

5221
5213
5222
5223

ÚZ

ORG
7720
7720
7720
7720

Věcná náplň
Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem
Neivestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám
Neinvestiční transfery spolkům
Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

Upr. rozpočet
k 11.3.2021
6 967
0
8 704
446

Úprava
rozpočtu + -3 044
40
2 454
550

Rozpočet
po změně
3 923
40
11 158
996

Schválil: PaedDr.Jan Polák CSc.
vedoucí OSP MMB

Strana 17 / 23

SMLOUVA
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2021
č. ….
I.
Smluvní strany
Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno
IČO: 44992785
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 111211222/0800
zástupce: JUDr. Markéta Vaňková, primátorka
k podpisu smlouvy pověřen PaedDr. Jan Polák, CSc., vedoucí Odboru sociální péče Magistrátu města
Brna
(dále jen „poskytovatel“)
a
Příjemce: název nestátní neziskové organizace, právní forma
sídlo
IČO
bankovní spojení:
zastoupení: v souladu se zápisem organizace do obchodního nebo jiného veřejného rejstříku
(dále jen „příjemce“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 159 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů tuto
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu města Brna pro rok 2021
II.
Účel smlouvy
Účelem smlouvy je poskytnutí účelové finanční podpory z rozpočtu města Brna ve formě neinvestiční
dotace (dále jen „dotace“) k zajištění činností, které vhodným způsobem navazují na sociální služby dle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů nebo je doplňují, na území
města Brna.
III.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je poskytnutí dotace za podmínek uvedených v této smlouvě ze schválených
prostředků ORJ 7200, pol. …., § …. rozpočtu města Brna pro rok 2021 příjemci na tyto projekt/y:
………………

1
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IV.
Výše dotace
Usnesením zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/26 konaného dne 20. dubna 2021 bylo příjemci
schváleno poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši ………………. Kč (slovy: ……. tisíc korun
českých).
V.
Podmínky použití dotace
1.

Prostředky dotace budou po podpisu smlouvy poukázány bankovním převodem na účet příjemce
uvedený v čl. I. této smlouvy ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

2.

Podmínkou převodu dotace je předložení vyúčtování dotace roku 2020, a to do 31. 1. 2021. To
neplatí v případě, že žadatel v roce 2020 dotaci neobdržel.

3.

Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a
výhradně k účelu, pro který byla schválena. Za dodržení účelu, na který byla dotace poskytnuta, a
za pravdivost i správnost kompletního závěrečného finančního vyúčtování odpovídá osoba
oprávněná jednat jménem příjemce, která tuto skutečnost na vyúčtování písemně potvrdí.

4.

Předmětná dotace je určena k úhradě nákladů spojených s realizací projektu předloženého
příjemcem. Případné změny v realizaci projektu musí být vždy v souladu se základní ideou, účelem
a cílem projektu uvedenými v žádosti o dotaci. Příjemce je povinen požadovanou změnu
bezodkladně předložit ke schválení poskytovatelem dotace na adresu dotace.kpss@brno.cz

5.

Přiznané peněžní prostředky od města Brna určené na konkrétní účel nelze duplicitně použít,
pokud byly na tentýž účel poskytnuty prostředky jiným orgánem samosprávy nebo státní správy.

6.

Z poskytnuté neinvestiční dotace nelze hradit náklady (výdaje) na: pořízení nebo technické
zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, odpisy majetku, reprezentaci (dary,
pohoštění a obdobná plnění), reklamu, na splátky finančních závazků a leasingové splátky,
náhrady při pracovní cestě, vč. zahraniční cesty, mzdy funkcionářů, tvorbu kapitálového jmění,
pokuty a sankce, dary jiným fyzickým nebo právnickým osobám a dále dle Zásad a Pravidel pro
poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy.

7.

Nedodržení stanoveného účelu nebo podmínek, za kterých je dotace poskytována, je posuzováno
a sankcionováno jako porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

8.

Dotace poskytnutá dle této smlouvy je nepřenositelná na jiné fyzické nebo právnické osoby, pokud
se nejedná o úhradu spojenou s realizací předmětu této smlouvy.

9.

Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31. 12. 2021. Prostředky
dotace nelze převádět do roku následujícího.
VI.
Práva a povinnosti smluvních stran

1.

Příjemce se zavazuje v souladu s platnou právní úpravou poskytnutou dotaci z rozpočtu města
Brna vést v účetnictví odděleně od jiných zdrojů příjmů.

2.

Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů
prokazujících použití příspěvku uvedením „hrazeno z dotace města Brna ve výši ______ Kč na
základě smlouvy č. _______“. Příjemce uvede toto označení na prvotních účetních dokladech,
zejména na originálech výdajových pokladních dokladů a dále pak na originálech faktur,
zjednodušených daňových dokladech a mzdových listech.

3.

Příjemce je povinen předložit poskytovateli nejpozději do 31. 1. 2022 finanční vyúčtování
příspěvku. Vyúčtování dotace musí mimo závěrečnou zprávu obsahovat i výpis z účetnictví, tj.
2
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hlavní knihu daného účetního roku. Ostatní účetní doklady potvrzující čerpání dotace je příjemce
povinen předložit pracovníkům OSP MMB provádějícím veřejnosprávní kontrolu na místě.
V případě, že příjemci vznikne povinnost vrátit dotaci či její část dle této smlouvy, je povinen tuto
vrátit v roce 2021 na účet č. 111211222/0800 a v roce 2022 na účet 111350222/0800.
4.

Příjemce je v případě ukončení činnosti uvedené v čl. II této smlouvy bezodkladně a písemně
povinen informovat o této skutečnosti poskytovatele. Příjemce je dále povinen průběžně informovat
poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo neoprávněně
použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo vymahatelnost jeho pohledávky, a to
bezodkladně ode dne, kdy k takové události došlo.

5.

Příjemce se zavazuje k součinnosti při předávání veškerých informací o změnách základních údajů
v osobě příjemce, jako např. název příjemce, jméno osoby oprávněné jednat jménem příjemce,
jméno vedoucího zařízení, změnu sídla, telefonního čísla, bankovního účtu apod. Příjemce se dále
zavazuje oznámit svůj případný zánik, transformaci, sloučení, změnu statutárního zástupce apod.
Oznámení učiní písemně bez zbytečného odkladu na adresu: dotace.kpss@brno.cz.

6.

Příjemce zároveň souhlasí se zveřejněním svého názvu, adresy sídla, dotačního titulu a výše
poskytnuté dotace.

7.

Příjemce dotace je povinen uvádět v jakémkoliv kontaktu s veřejností, médii a při prezentaci
projektu, že projekt je realizován za finanční podpory statutárního města Brna. Při poskytování
informace, která se týká používání veřejných prostředků, se nepovažuje poskytnutí informace o
rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství.

8.

Prokáže-li se po poskytnutí dotace, že tato naplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107 až 109
Smlouvy o fungování Evropské unie (dříve čl. 87 až 90 Smlouvy o založení Evropského
společenství), zavazuje se příjemce poskytnutou dotaci neprodleně vrátit zpět na účet
poskytovatele, a to včetně úroků.

9.

Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu výše poskytnuté dotace v průběhu roku, a to tak, že ve
lhůtě 30 dnů v návaznosti na rozpočtové opatření písemně oznámí příjemci, že dotace mu bude
vyplacena v nižší částce.
VII.
Kontrola

1.

Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti příslušnými orgány
poskytovatele, kteří jsou oprávněni v souladu se zvláštním právním předpisem (zákon č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů) kdykoliv kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta.
Příjemce je povinen zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí
originály všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků v souladu s účelem projektu.
Příjemce je povinen realizovat nápravná opatření, která mu byla v rámci této kontroly uložena, a je
povinen o splnění nápravných opatření písemně informovat poskytovatele.

2.

Poskytovatel je oprávněn v zařízení příjemce provádět kontrolu odbornými zaměstnanci Odboru
sociální péče Magistrátu města Brna pověřenými vedoucím tohoto odboru a příjemce se zavazuje
poskytnout součinnost v souvislosti s touto kontrolou.
VIII.
Sankce

1.

Příjemce bere na vědomí, že porušení povinností stanovených touto smlouvou bude řešeno jako
porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
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2.

Za méně závažná porušení povinností vyplývajících z této smlouvy, se považují následující
porušení, za které se uloží nižší odvod:
-

za porušení povinností uvedených v článku VI. odst. 2. a 3. této smlouvy činí odvod 10 %
z poskytnuté dotace (v případě odst. 6. 2. za opožděné dodání závěrečného vyúčtování
nejvýše o 10 dní).

3.

Příjemce je povinen zajistit, po předchozím písemném souhlasu poskytovatele, aby při přeměně
právnické osoby, přešly práva a povinnosti ze smlouvy na nástupnickou právnickou osobu nebo
podat návrh na ukončení smlouvy. V případě zrušení právnické osoby s likvidací provede příjemce
vyúčtování ke dni likvidace.

4.

Dotace či její část se považují za vrácené dnem, kdy byly připsány na účet poskytovatele.
IX.
Ukončení smlouvy

1.

Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou výpovědí
smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.

2.

Poskytovatel může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace.

3.

Výpovědním důvodem je porušení povinností stanovených touto smlouvou nebo obecně
závaznými právními předpisy příjemcem dotace, kterého se příjemce dopustí zejména pokud:
a)

svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

b)

je on sám, případně jako právnická osoba či některá osoba tvořící statutární orgán příjemce
odsouzen/a za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání nebo
činností příjemce, nebo pro trestný čin hospodářský, anebo trestný čin proti majetku ve smyslu
zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 418/2011
Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů,

c)

bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešení, ve znění pozdějších předpisů,

d)

příjemce uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření této
smlouvy,

e)

je v likvidaci,

f)

změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro danou oblast podpory,

g)

opakovaně neplní povinnosti stanovené smlouvou, i když byl k jejich nápravě vyzván
poskytovatelem.

4.

V případě výpovědi této smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace nevzniká a
nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi smlouvy po proplacení dotace, se příjemce
zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi.

5.

Výpověď smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího udělení.

6.

Výpovědní doba činí jeden (1) měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci,
v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této smlouvy však
nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.

7.

Příjemce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět nejpozději však do konce lhůty pro
podání vyúčtování, přičemž výpověď je účinná dnem jejího doručení poskytovateli. V takovém
případě je příjemce povinen vrátit poskytnutou částku dotace poskytovateli do 14 dnů ode dne
účinnosti výpovědi.

8.

Při ukončení smlouvy dohodou je příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet
poskytovatele poskytnutou částku dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení dohody podepsané oběma smluvními stranami,
4
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nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
X.
Závěrečná ustanovení
1.

Změny a doplnění smlouvy mohou být provedeny pouze ve formě písemných, řádně číslovaných
dodatků.

2.

Smluvní strany se ve smyslu § 167 odst. 1, písm. a) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů dohodly, že příjemce i poskytovatel může podat písemný návrh na zrušení
veřejnoprávní smlouvy i bez udání důvodů. Součástí návrhu musí být vzájemné vypořádání práv a
závazků.

3.

Poskytovatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat ustanovení zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9
odstavec 2 citovaného zákona).

4.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, jedno vyhotovení obdrží příjemce
a tři vyhotovení poskytovatel dotace.

5.

Účastníci této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na základě
pravdivých údajů, srozumitelně, vážně, dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za
nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své
podpisy.

6.

Příjemce podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, že se seznámil se Zásadami pro poskytování
dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy v platném znění a Pravidly pro poskytování
dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy v platném znění včetně ustanovení pro
poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím k zajištění činností, které vhodným
způsobem navazují na sociální služby – program II a zavazuje se je dodržovat.

7.

Práva a povinnosti stran ze smlouvy přecházejí na právní nástupce stran.

8.

Příjemce není oprávněn proti svým jakýmkoliv případným pohledávkám a/nebo jejich částem za
poskytovatelem započíst poskytovatelovi pohledávky a/nebo jejich části za příjemcem.

9.

Postoupení práv a povinností z této smlouvy včetně případného postoupení pohledávek z této
smlouvy, případně postoupení smlouvy jako celku a/nebo její části může příjemce platně uskutečnit
pouze na základě předchozího písemného souhlasu poskytovatele.

10. Ustanovení odstavce 1) § 1765 zákona se neuplatní; každá ze stran na sebe ve smyslu ustanovení
odstavce 2) § 1765 zákona převzala nebezpečí změny okolností.
11. Pro účely této Smlouvy v oblasti doručování platí fikce doručení, kdy písemnost se považuje
v případě pochybností za řádně doručenou v případě, že je odeslána doporučenou zásilkou
prostřednictvím příslušného provozovatele poštovních služeb na adresu sídla druhé strany,
aktuálně uvedenou ve veřejném (obchodním, živnostenském) rejstříku s tím, že za den doručení
je považován třetí pracovní den následující po dni, kdy byla takto tato písemnost doporučeně
odeslána druhé straně.
XI.
Doložka
Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z8/26 konaném dne 20. dubna
2021.
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Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv bude tato smlouva uveřejněna
v registru smluv. Poskytovatel se zavazuje, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv do 30 dnů od
jejího uzavření.

V Brně dne:

V Brně dne:

Za poskytovatele:

Za příjemce:

_____________________________

________________________________

PaedDr. Jan Polák, CSc.
vedoucí Odboru sociální péče
Magistrátu města Brna
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