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Úvod 

Akční plán rozvoje sociálních služeb města Ústí nad Orlicí a okolí na rok 2017 (dále jen 

Akční plán) byl vytvořen v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb jako 

prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu - „Střednědobý plán rozvoje sociálních 

a souvisejících služeb ve městě Ústí nad Orlicí a okolí na léta 2015 – 2019“.  

Základní vizí Komunitního plánu je funkční, dostupná efektivní síť sociálních služeb 

a souvisejících aktivit pro občany města. Akční plán umožňuje flexibilně reagovat na potřeby 

občanů města a stanovuje nové (případně rozšiřuje nebo utlumuje nevyužívané) priority 

a opatření.  

Cílem zpracovaného Akčního plánu je nastavení sítě sociálních služeb v souladu s prioritami 

a cíli Komunitního plánu a v souladu s aktuálními potřebami a trendy v poskytování 

sociálních služeb v roce 2017.  

Akční plán vytvořila Řídící skupina komunitního plánování sociálních služeb Ústí nad Orlicí 

v úzké součinnosti s jednotlivými Pracovními skupinami v rámci priorit, které jsou stanoveny 

ve Střednědobém plánu. 

„Akční plán rozvoje sociálních služeb města Ústí nad Orlicí a okolí na rok 2017“ 

byl dne 19. 12. 2016 předložen Radě města Ústí nad Orlicí a schválen usnesením 

č. 16987/71/RM/2016 ze dne 19. 12. 2016. 
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1. Poskytovatelé sociálních služeb v Ústí nad Orlicí a okolí 

Ke zmapování situace v sociálních a souvisejících službách velmi napomohlo sestavení 

Katalogu sociálních a souvisejících služeb Ústí nad Orlicí a okolí. Katalog popisuje dostupné 

sociální a související služby. Součástí jsou i poskytovatelé, kteří v Ústí nad Orlicí nesídlí, 

ale jejich služby jsou zde poskytovány. 

V předloženém Akčním plánu uvádíme stávající poskytovatele sociálních služeb, kteří jsou 

registrováni dle zákona č. 108/ 2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen zákon o sociálních službách), a kteří na území Ústí nad Orlicí poskytují rozmanité 

sociální služby. Souběžně se sociálním službami jsou některými poskytovateli poskytovány 

také související aktivity a činnosti navazující na některou sociální službu. 

2. Síť sociálních služeb v roce 2017 

Sítí sociálních služeb je rozuměn souhrn služeb, které v dostatečné kapacitě, náležité kvalitě 

a s odpovídající místní dostupností napomáhají řešit nepříznivou sociální situaci osob 

na území Ústí nad Orlicí a které jsou v souladu se zjištěnými potřebami vyplývajícími 

z Komunitního plánu - „Střednědobý plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb ve městě 

Ústí nad Orlicí a okolí na léta 2015 – 2019“. 

Členy komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb a řídící skupinou komunitního 

plánování sociálních služeb (dále jen KPSS) byl zmapován aktuální stav a popsána 

„Síť sociálních a souvisejících služeb v Ústí nad Orlicí a okolí v roce 2017“ (viz příloha č. 1).  

Tato síť je v souladu s „Akčním plánem rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na rok 

2017“, vychází z představené sítě sociálních služeb v Pardubickém kraji na rok 2017 a reaguje 

na priority a opatření. 

V rámci koordinace sociálních služeb je síť rozčleněna dle zaměření pracovních skupin 

na osoby se zdravotním postižením, seniory a na osoby v obtížné životní situaci, rodiny 

s dětmi a mládež. 
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3. Finance a koncepce financování 

Sociální a související služby jsou financovány vícezdrojovým způsobem. To znamená, 

že organizace, které je poskytují, získávají finance na zajištění svých nákladů z několika 

různých zdrojů. Mezi tyto zdroje patří především dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu 

obcí a krajů, platby uživatelů služeb, příjmy z úřadu práce, ze zdravotních pojišťoven, sbírek, 

sponzorské dary a další příjmy. 

Podíl zdrojů se liší podle typu služeb, které jsou poskytovány. U služeb, které jsou 

poskytovány zdarma, jsou hlavním zdrojem příjmů dotační tituly. Ve službách sociální péče 

jsou i příjmy od uživatelů, v terapeutických dílnách se vyskytují i příjmy z prodeje vlastních 

výrobků. 

Město Ústí nad Orlicí poskytuje veřejnou finanční podporu organizacím, které poskytují 

sociální a související služby občanům města. Dotace města jsou poskytovány dle zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů. Návrhy na poskytování dotací z rozpočtu města žadatelům zabývajícím 

se sociálními a zdravotnickými službami se zabývá samostatná pracovní skupina 

KPSS pro hodnocení žádostí o dotace z rozpočtu města. 

Přílohou předloženého Akčního plánu je „Žádost o dotaci města Ústí nad Orlicí na rok 2017 

na činnost v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví“ (viz příloha č. 2). 
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4. Priority a opatření pro rok 2017 

a. Cílová skupina senioři 

Cílová skupina představuje osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu 

věku a jejichž situace potřebuje pravidelnou pomoc jiné osoby. Stáří samo nepřináší 

nové potřeby, ale dochází k poklesu funkčního potenciálu. Podstatné u této cílové 

skupiny je motivovat seniory k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému 

setrvání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, posilovat sociální začleňování, 

aby nedocházelo k sociálnímu vyloučení. 

Priority pro rok 2017 navržené pracovní skupinou KPSS senioři: 

PRIORITA   1: Podpora a zlepšení obslužnosti ve městě 

Opatření 1.1: Podpora služby „Senior dopravy“. 

Opatření 1.2: Zlepšení obslužnosti MHD ve městě, kdy je poukazováno na špatnou 

dostupnost seniorů např. na hřbitov, nádraží, nákupní střediska apod. 

PRIORITA   2: Zajištění péče o nízkopříjmové osoby 

Opatření 2.1: S ohledem na přibývající skupinu nízkopříjmových seniorů a osob se 

zdravotním postižením (osob bez podpory rodiny, bez dostatečných 

finančních prostředků apod.) připravit koncepci zajištění péče o tyto 

osoby.  

PRIORITA   3: Zlepšení informovanosti seniorů 

Opatření 3.1: Zajištění informování občanů seniorů o sociálních službách, 

volnočasových aktivitách apod. prostřednictvím měsíčníku města 

„Ústecké listy“. 

Opatření 3.2: Pro lepší čitelnost, zohledňovat velikost písma používaného 

v informačních materiálech a textech určených pro seniory. 

Opatření 3.3: V rámci mezinárodního dne seniorů pořádat setkávání se seniorskou 

veřejností (besedy, volnočasové aktivity apod.). 
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b. Cílová skupina osoby v obtížné životní situaci, rodiny s dětmi a mládež 

Cílová skupina zahrnuje zejména děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy 

a rodiny sociálně slabé, rodiny vykazující v některé oblasti sníženou funkčnost. Zahrnuje 

i osoby ohrožené domácím násilím, oběti domácího násilí, ale i osoby ohrožené 

sociálním vyloučením či jiné osoby v obtížné životní situaci.  

Priority pro rok 2017 navržené pracovní skupinou KPSS osoby v obtížné životní situaci, 

rodiny s dětmi a mládež: 

PRIORITA   1: Rozvoj prevence kriminality na místní úrovni 

Opatření 1.1: V rámci aktivit pokračovat v realizaci Programu prevence kriminality 

města Ústí nad Orlicí. 

PRIORITA   2: Podpora a rozvoj dobrovolnických služeb 

Opatření 2.1: Rozvoj chybějících dobrovolnických služeb pro cílovou skupinu, 

např. možnost doučování dětí, doprovázení, mentoring apod. 

Navázání užší spolupráce s některou neziskovou organizací, zmapování 

potřeb a možností rozvoje.  

PRIORITA   3: Zajištění služeb krizové intervence a psychologického poradenství 

Opatření 3.1: Zajištění chybějící primární krizové intervence pro řešení akutní krizové 

situace v rámci celé cílové skupiny. Překážkou je nedostatek 

psychologů či proškolených osob poskytujících primární krizovou 

intervenci.  

Opatření 3.2:      Pro zajištění prvotního ošetření klienta je v případě nutnosti možné 

kontaktovat vedoucí OSPOD, odboru sociálních služeb, Městského 

úřadu Ústí nad Orlicí, tel: 733 162 951, která krizovou intervenci zajistí.  

Opatření 3.3: Podpora a snaha udržení pozice psychologa na OSPOD Ústí nad Orlicí, 

využívaného při akutním řešení vzniklých situací v rámci činnosti 

OSPOD. Zajištění formy financování služby.  

Opatření 3.4: Dle vyhlášky MŠMT mají školy možnost zřízení pozice školního 

psychologa na základních školách. Některé základní školy v Ústí nad 

Orlicí tuto možnost využívají a zřídily pozici školního psychologa. 

KPSS podporuje tuto činnost. 
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c. Cílová skupina osoby se zdravotním postižením (OZP) 

Cílová skupina zahrnuje osoby různého věku a s různým zdravotním omezením 

či postižením, které jsou omezeny v určité činnosti. Vlivem jejich postižení 

nebo zhoršeným zdravotním stavem je omezena jejich soběstačnost a schopnost zapojit 

se plně do života společnosti. Sociální služby mají rozvíjet či alespoň zachovat stávající 

soběstačnost uživatelů, zajišťovat pomoc a podporu s ohledem na míru postižení, 

podporovat přirozený způsob života ve všech jeho fázích a přispět k jejich plnohodnotné 

integraci do společnosti. 

Priority pro rok 2017 navržené pracovní skupinou KPSS osoby se zdravotním postižením: 

PRIORITA   1: Podpora zaměstnanosti a pracovní rehabilitace OZP 

Opatření 1.1: Podpora služeb sociální rehabilitace v oblasti zaměstnanosti 

a zaměstnavatelnosti osob OZP (podpora zaměstnávání, asistence na 

pracovišti a podpora vzniku chráněných míst pro OZP).  

Opatření 1.2: Podpora vzdělávání a zaměstnávání OZP ve spolupráci s Úřadem práce 

Ústí nad Orlicí, včetně osvěty o možnostech pracovní rehabilitace. 

Opatření 1.3: Podpora a rozvoj terapeutických a chráněných dílen pro OZP.  

PRIORITA   2: Podpora terénních a asistenčních služeb pro OZP 

Opatření 2.1: Zachování a podpora služeb sociální rehabilitace a sociálního 

poradenství formou terénní práce a asistenční služby pro osoby OZP. 

PRIORITA   3: Zajištění soběstačnosti a služeb samostatného bydlení OZP 

Opatření 3.1: Podpora vzniku chráněného a tréninkového bydlení a služeb 

podporovaného bydlení OZP. Vytipování 3 bytů, které jsou 

ve vlastnictví města pro výše uvedené potřeby. 

Opatření 3.2: Podpora služeb podporujících soběstačnost a samostatnost OZP. 

PRIORITA   4: Zvyšování informovanosti občanů o soc. službách pro OZP 

Opatření 4.1: Pořádání a udržitelnost „Integračního dne OZP a široké veřejnosti“. 
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5. Průřezové priority 2017 

Průřezové priority jsou společnými cíli v rámci komunitního plánování sociálních služeb 

města Ústí nad Orlicí. Zastřešujícím orgánem je Řídící skupina KPSS. 

PRIORITA  1: Podpora a rozvoj procesu KPSS v Ústí nad Orlicí a okolí 

Opatření 1.1: Udržení organizační struktury KPSS v Ústí nad Orlicí, zajištění návaznosti 

procesu KPSS pro další plánovací období. 

Opatření 1.2: Snaha o udržení zapojení obcí ORP Ústí nad Orlicí do procesu KPSS. 

Opatření 1.3: Posílení spolupráce mezi obcemi ORP pro zkvalitnění vzájemné 

informovanosti a informovanosti občanů. Organizovat pravidelná setkání 

starostů obcí správního obvodu ORP nejméně 2 krát do roka. 

PRIORITA  2: Zachování stávajících sociálních služeb a jejich podpora 

Opatření 2.1: Podpora a další rozvoj sítě sociálních a souvisejících služeb pro jednotlivé 

cílové skupiny dle aktuální potřeby daného území. 

Opatření 2.2: Podpora rozvoje kvality stávajících sociálních služeb a nastavení potřebné 

kapacity služeb. 

PRIORITA   3: Udržení a posílení informovanosti občanů o sociálních službách 

v Ústí nad Orlicí 

Opatření 3.1: Aktualizace a zpřehlednění informačních materiálů a webových stránek 

zaměřených na sociální služby v regionu. 

Opatření 3.2: Distribuce Katalogu poskytovatelům služeb, veřejnosti a obcím v rámci ORP 

Ústí nad Orlicí. 

Opatření 3.3: Informování veřejnosti o KPSS na webu města Ústí nad Orlicí, 

využití možnosti publikování v měsíčníku města „Ústecké listy“ apod. 

Opatření 3.4: Pořádání a udržitelnost „Veletrhu sociálních služeb“. 
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6. KPSS v rámci ORP Ústí nad Orlicí 

Nadále pracovat na zapojení obcí ORP Ústí nad Orlicí do procesu KPSS. Pokračovat 

v setkáních zástupců obcí dvakrát ročně nad problematikou sociálních služeb na celém 

správním území. Společně reagovat na potřeby daného obvodu a o případných potřebách 

území vyjednávat se zástupci kraje.  

Přestavený Akční plán 2017 reflektuje potřeby a požadavky na rozvoj sociálních 

a souvisejících služeb na území Ústí nad Orlicí a okolí, dle návrhů a doporučení zástupců obcí 

ORP Ústí nad Orlicí. 
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Závěr 

Akční plán rozvoje sociálních služeb města Ústí nad Orlicí a okolí na rok 2017 (dále jen 

Akční plán) je otevřeným pracovním dokumentem podávajícím základní přehled priorit, 

opatření a aktivit KPSS Ústí nad Orlicí a okolí. 

Předložený Akční plán na rok 2017 je prováděcím dokumentem ke schválenému 

Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Ústí nad Orlicí a okolí  - 

„Střednědobý plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb ve městě Ústí nad Orlicí a okolí 

na léta 2015 – 2019“.  

Pro realizaci stanovených priorit a opatření pro rok 2017 je třeba nadále rozvíjet spolupráci 

a komunikaci se zástupci všech okolních obcí, zástupci kraje, s poskytovateli sociálních 

služeb, s odborníky na danou problematiku a také s osobami, kterým jsou sociální služby 

určeny. 

Cílem Akčního plánu je stabilizovat a rozvíjet síť sociálních služeb v Ústí nad Orlicí a okolí tak, 

aby služby byly efektivní, kvalitní a dostupné, a odpovídaly potřebám osob, které se nachází 

v nepříznivé sociální situaci a zároveň zohlední aktuální finanční situaci v oblasti sociálních 

služeb. 
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NÁZEV DRUH SLUŽBY
CÍLOVÁ SKUPINA

POTŘEBY
POZNÁMKA

Centrum pro zdravotně 

postižené a seniory 

Pardubického kraje, o.p.s.

osobní asistence senioři, OZP

Centrum sociální péče města 

Ústí nad Orlicí
pečovatelská služba senioři, OZP

Pečovatelská služba města

Ústí nad Orlicí

domov pro seniory

domov se zvláštním režimem

odlehčovací služby

odborné sociální poradenství
Poradna pro

Alzheimerovu chorobu

Město

Brandýs nad Orlicí
pečovatelská služba senioři, OZP

Pečovatelská služba města Brandýs 

nad Orlicí

Obec Dolní Dobrouč pečovatelská služba senioři, OZP
Pečovatelská služba obce

Dolní Dobrouč

osobní asistence senioři, OZP

pečovatelská služba senioři, OZP

Zdravotnická zařízení lůžkové 

péče

sociální služby poskytované ve 

zdravotnických zařízeních lůžkové 

péče

senioři, OZP
LDN

Vysoké Mýto, Žamberk, Litomyšl

Domácí hospicová péče senioři, OZP

Charitní ošetřovatelská služba senioři, OZP

Senior doprava senioři, OZP

Centrum pro život senioři, OZP

senioři

senioři

senioři

senioři

senioři, OZP

Další subjekty provozující činnost navazující na některou sociální službu
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1. Pracovní skupina senioři

Domov důchodců

Ústí nad Orlicí

Oblastní charita

Ústí nad Orlicí

Klub důchodců Hylváty

Klub důchodců Rieter

SPCCH, z.s.

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ A OKOLÍ NA ROK 2017

Oblastní charita

Ústí nad Orlicí

Oblastní spolek ČČK

Ústí nad Orlicí

Abraham klub ŘKF v Ústí nad Orlicí
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senioři, OZP

Senior klub města Ústí nad Orlicí



NÁZEV DRUH SLUŽBY
CÍLOVÁ SKUPINA

POTŘEBY
POZNÁMKA

odborné sociální poradenství

sociální rehabilitace

SAS pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením

sociálně terapeutické dílny

raná péče

sociálně aktivizační služby

pro rodiny s dětmi

odborné sociální poradenství

odborné sociální poradenství

osobní asistence

sociální rehabilitace

Oblastní charita

Ústí nad Orlicí
osobní asistence

OZP,

senioři

Péče o duševní zdraví, z.s. sociální rehabilitace
osoby s duševním

onemocněním

Poruchy autistické spektra, 

z.s.

SAS pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením

osoby s autismem

a kombinovaným 

postižením

raná péče

sociálně aktivizační služby

pro rodiny s dětmi

Rytmus Východní Čechy, 

o.p.s.
sociální rehabilitace

osoby se zdravotním 

znevýhodněním

Česká Třebová,

JOB klub, asistence na pracovišti

odborné sociální poradenství

SAS pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením

denní stacionář

týdenní stacionář

Tyfloservis, o.p.s. odborné sociální poradenství
osoby se zrakovým 

postižením
Pardubice

ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ, 

z.p.s.

pomoc lidem

s roztroušenou sklerózou
OZP

Úřad práce Ústí nad Orlicí pracovní rehabilitace OZP

Další subjekty provozující činnost navazující na některou sociální službu

Centrum sociální péče města

Ústí nad Orlicí
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Rodinné integrační centrum, 

z.s.
Centrum pro autismus Z PASti

rodiny s dětmi

s poruchami autistického

spektra

Česká Třebová

OZP,

senioři

osoby s duševním

onemocněním

osoby se sluchovým 

postižením

Centrum pro zdravotně 

postižené a seniory 

Pardubického kraje, o.p.s.

Stacionář Ústí nad Orlicí

Sjednocená organizace 

nevidomých

a slabozrakých

2. Pracovní skupina osoby se zdravotním postižením

CEDR Pardubice, o.p.s.
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Centrum pro dětský sluch 

Tamtam, o.p.s.

AUDIOHELP, z.s. terénní služba

terénní služba

rodiny s dětmi,

osoby se sluchovým 

postižením

osoby se zrakovým 

postižením

osoby s mentálním 

postižením event.

přidruženou vadou



NÁZEV DRUH SLUŽBY
CÍLOVÁ SKUPINA

POTŘEBY
POZNÁMKA

ABATAB,

spolek pro péči o rodinu

sociálně aktivizační služby

pro rodiny s dětmi
rodiny s dětmi kancelář v ÚO 1x týdně

Amalthea, z.s.
sociálně aktivizační služby

pro rodiny s dětmi
rodiny s dětmi Česká Třebová

azylový dům
ženy,

rodiny s dětmi

dům na půl cesty
mladí dospělí

do 26 let

krizová pomoc rodiny s dětmi

KONTAKT

Ústí nad Orlicí, o.p.s.
telefonická krizová pomoc

osoby v obtížné životní 

situaci

Linka důvěry

Pardubického kraje

Laxus, z.ú. terénní programy
osoby ohrožené 

závislostmi

Pardubice,

kontakt v ÚO 1x týdně

Most pro, o.p.s. odborné sociální poradenství cizinci
konzultace v ÚO

v Jednotě bratrské

odborné sociální poradenství
osoby v obtížné životní 

situaci
Občanská poradna

sociálně aktivizační služby

pro rodiny s dětmi
rodiny s dětmi Šance pro rodinu

Poradna pro rodinu

Pardubického kraje
odborné sociální poradenství

osoby v obtížné životní 

situaci
příspěvková organizace kraje

Rodinné centrum Srdíčko
nízkoprahové zařízení

pro děti a mládež
děti a mládež

terénní programy

odborné sociální poradenství

terénní programy

osoby žijící v

sociálně vyloučených

komunitách

komunitní práce

intervenční centrum
osoby ohrožené 

domácím násilím
Pardubice
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Romodrom, o.p.s.
Pardubice,

kontakt v ÚO 1x měsíčně

osoby dotčené VTOS a 

jejich rodinní příslušníci

3. Pracovní skupina osoby v obtížné životní situaci, rodiny s dětmi a mládež
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Oblastní charita

Ústí nad Orlicí

CEMA Žamberk, z.ú.

SKP-Centrum, o.p.s.

Žamberk
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Amalthea, z.s.
Centrum náhradní

rodinné péče

děti v NRP, pěstounské 

rodiny,

zájemci o NRP

Česká Třebová

Dětský klub Fialka
hlídání dětí předškolního věku,

jejich vzdělávání a péče o ně

Mateřské centrum

Městská police

Ústí nad Orlicí
Asistent prevence kriminality všechny cílové skupiny

Terénní pracovnice MěÚ všechny cílové skupiny

Oddělení sociálně-právní ochrany 

dětí
rodiny s dětmi

Oblastní charita

Ústí nad Orlicí
Sociální sprcha osoby v krizi

Pomoc v nouzi osoby v krizi

Ošacovací středisko osoby v krizi

Humanitární jednotky
pomoc v případě 

živelných katastrof

rodiny s dětmi

osoby s trestnou 

činností, pomoc 

obětem TČ

rodiny s dětmi

rodiny s dětmi

Oblastní spolek ČČK

Ústí nad Orlicí

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí

Rodinné centrum Srdíčko

Městský úřad

Ústí nad Orlicí

Probační a mediační služba ČR

Středisko výchovné péče Mimoza
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3. Pracovní skupina osoby v obtížné životní situaci, rodiny s dětmi a mládež
Další subjekty provozující činnost navazující na některou sociální službu

Praktičtí, odborní lékaři a pediatři ve správním obvodu ORP Ústí nad Orlicí

Školská zařízení ve správním obvodu ORP Ústí nad Orlicí

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ A OKOLÍ NA ROK 2017
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Subjekty provozující činnost napříč cílovými skupinami

Dobrovolnické centrum Světlo dobrovolnické služby

Obecní úřady ve správním obvodu ORP Ústí nad Orlicí

Mateřské centrum Medvídek rodiny s dětmi

Městský úřad Ústí nad Orlicí

Úřad práce Ústí nad Orlicí

Okresní správa sociálního zabezpečení Ústí nad Orlicí
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Žádost o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí 
dle dotačního programu  

na činnost v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví v roce 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název (účel) projektu 

 

 

 

Předpokládané celkové náklady na projekt Kč 

Částka požadovaná z rozpočtu  
města Ústí nad Orlicí 

Kč 

 

Část 1 – IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1. Název žadatele: 
 

1.2. Organizační forma (forma právní subjektivity): 
 
1.3. IČO     DIČ 
 
1.4.  Adresa sídla společnosti 
 Ulice, č.p. 

PSČ, město 
 

Korespondenční adresa: 
Ulice, č.p. 
PSČ, město 

 
Telefon: 
Email organizace: 
Internetové stránky: 

 
1.5.  Email kontaktní osoby projektu (realizátor, zpracovatel, účetní atd.): 
 
1.6. Číslo účtu: 
 Peněžní ústav: 

Podací razítko: 
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1.7. Statutární orgán (statutární zástupci organizace): 

v případě potřeby, přidejte řádky 
 

I. Jméno, titul, funkce: 
Kontaktní adresa: 
Telefon, email: 

 
II. Jméno, titul, funkce: 

Kontaktní adresa: 
Telefon, email: 
 
 

1.8.  Zde uveďte jména osob, které jsou oprávněny podepisovat smlouvy, příp. 
uveďte skutečnost, zda smlouvu musí podepisovat dva nebo více osob 
najednou: 

 
 

 
 

Část 2 – ÚDAJE O PROJEKTU  

**) body takto označené není nutné vyplňovat, pokud požadovaná částka nepřevyšuje 5.000 Kč 

2.1. Doba realizace projektu:  od   do 
(uveďte termín zahájení realizace projektu a uvažovaný termín ukončení projektu (např. od 
 1. 1. 2005 do 31. 4. 2012). Pokud neuvažujete o ukončení projektu a hodláte projekt realizovat 
kontinuálně bez časového omezení, uveďte do termínu ukončení projektu “x”.) 

 

2.2. Období poskytovaní služby a čas poskytování služby: **) 
(doba, po kterou je služba poskytována klientům, např. celý rok, měsíc, týden, resp. 

odpoledne, přes noc, nepřetržitě)  

 

2.3. Adresa místa realizace projektu: **) 

2.4. Spádová oblast služby – vymezte velikost území, regionu: **)  

2.5. Charakter služby (nehodící se škrtněte): **)  

Sociální  registrovaná /  neregistrovaná 
Zdravotní  registrovaná /  neregistrovaná 
Ostatní  registrovaná /  neregistrovaná 

 

Pokud registrovaná, jakého druhu: 
 

ambulantní  terénní  pobytová  
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2.6. Popis projektu, cíle služby, jednotlivé aktivity a výstupy (max. 2 strany): 

 

 

 

 

 

 

2.7. Cílová skupina – typ cílové skupiny, popis, počet klientů: 

Počet účastníků/klientů v projektu                   
každého započítat jen jednou i při opakované účasti) 

předpoklad 
r. 2017 

skutečnost 
r. 2016 

skutečnost 
r. 2015 

celkový počet účastníků       

z toho trvale hlášených v Ústí nad Orlicí       

z obcích správního obvodu Ústí nad Orlicí       

z jiných obcí       

 

2.8. Počet přepočtených placených zaměstnanců zajišťujících realizaci projektu: 
**)   

 

2.9. Počet dobrovolníků podílejících se na realizaci projektu: **) 

 

2.10. Další projekty realizované předkládající organizací v roce 2017: **) 
(zde prosím vypište všechny projekty – žádosti, které předkládáte na město Ústí nad Orlicí 
v daném roce): 

 

2.11. Popište způsob propagace města Ústí nad Orlicí jako poskytovatele dotace 
v návaznosti na uvedený projekt: 

 

 

Část 3 – PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTU 

Vyplňují pouze organizace, které hodlají dotaci z rozpočtu města Ústí nad 

Orlicí použít na mzdové prostředky 

 

3.1. Popište složení pracovního týmu nebo pracovního týmu při zajištění 

poskytování služby:**)   
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3.2. Přehled zaměstnanců, úvazků a mezd v projektu **)  

Jméno a příjmení 
Funkce 

Druh 

pracovního 

poměru 

Úvazek v 

organizaci 

Úvazek v 

projektu 

Počet měsíců 

výkonu práce 

na projektu 

Mzda celkem 

za rok 2016* 

Dotace ÚO 

pro r. 2016 

Ano / Ne 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Celkem    

 
*bez odvodů za zaměstnavatele – tzn. hrubá mzda  
Každý zaměstnanec musí být odlišitelný, pokud nechcete uvádět jméno, uveďte osobní číslo. 
Ano/ne – uveďte, zda na zaměstnance hodláte čerpat prostředky z dotace či nikoli (není nutné uvádět konkrétní částku k jednotlivým zaměstnancům). Uveďte 
celkový objem čerpání na mzdy zaměstnanců, hrazených z rozpočtu města Ústí nad Orlicí.
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Část 4 – FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTU  

    

  2017 2016 2015 

rozpočet projektu 
odhadovaná 
skutečnost 

skutečnost -          
získáno na projekt 

celkem 

Město Ústí nad Orlicí       

Pardubický kraj       

MPSV       

Magistrát, obce       

Příjmy od klientů       

Ostatní rezorty státní správy       

Mezirezortní rady vlády (komise a 
výbory) 

      

MŠMT       

MZ       

MV       

Úřad práce       

Fondy zdravotních pojišťoven       

Prostředky EU       

Zahraniční granty mimo EU 
(EHP/Norsko, USA...) 

      

Nadace zahraniční i tuzemské       

Sbírky       

Sponzorské dary       

Ostatní       

Celkem náklady                            
na realizaci projektu 
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Statutární orgán potvrzuje, že projekt schválil a doporučil k předložení do 
příslušného programu a potvrzuje pravdivost uváděných údajů:  

 

 

 

 

Dne:                                                                            Podpis a razítko: 

 

KONTROLA, ZDA JE ŽÁDOST KOMPLETNÍ 

Vše doporučujeme pozorně zkontrolovat, neboť neúplné žádosti (s chybějícími údaji) 
mohou být vyloučeny z grantového řízení. 

 

POVINNÉ PŘÍLOHY:  

Všechny organizace: 

Příloha č. 1 Prohlášení žadatele 

Příloha č. 2 Rozpočet projektu 

 

Organizace, které mají zaregistrovanou sociální nebo zdravotnickou službu 

Příloha č. 3 Doklad o registraci – výpis z registru poskytovatelů sociálních služeb nebo rozhodnutí 
odboru zdravotnictví krajského úřadu k provozování zdravotnického zařízení (jen pokud už nebylo 
doloženo v r. 2016)  
 
 
Nové organizace:  

Příloha č. 4 Stanovy, zakládací listiny atd.  

 

Podívejte se ještě jednou, zda  
 

 jste vyplnili všechny požadované údaje ve formuláři žádosti,  
 neuvádíte rozdílné údaje,  
 jste přehledně zpracovali a dobře propočetli rozpočet projektu, 
 přiložili požadované dokumenty k projektu (např. ověřující vznik nebo oprávnění k činnosti), 
 žádost je podepsána statutárním zástupcem. 
 

Termín uzávěrky pro podání žádostí:  

23. 1. 2017 

Všechny žádosti obdržené po této lhůtě budou zamítnuty. 
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POVINNÁ PŘÍLOHA č. 1  

 

Prohlášení žadatele   
(statutárního zástupce nebo jeho zmocněnce, který připojí plnou moc): 
 
Žadatel prohlašuje 
- že údaje uvedené v žádosti i v přílohách k žádosti jsou úplné a pravdivé,  
- že nezatajuje žádné okolnosti důležité pro posouzení projektu a  
- že má vypořádány případné předchozí závazky vůči Městu Ústí nad Orlicí. 
 
Žadatel prohlašuje, že se seznámil s Dotačním programem na činnost v oblasti 
sociálních služeb a zdravotnictví v roce 2017. 
 
Žadatel prohlašuje, že souhlasí se zařazením údajů do databáze věcně příslušného 
odboru a se zveřejněním svého jména (resp. obchodního jména), účelu a výše 
poskytnutých finančních prostředků. 

 

 

Dne:  

     

       …………………………………………… 
       jméno a podpis statutárního zástupce, 
           razítko organizace 
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POVINNÁ PŘÍLOHA Č. 2  ROZPOČET 

  
Nákladová položka 

Náklady na rok 
2017 celkem 

Požadavek na 
ÚO na rok 2017 

Poznámka -            
slovní komentář 

1. Provozní náklady celkem       

1.1.Materiálové náklady celkem       

z
 t
o
h
o
: 

potraviny       

kancelářské potřeby       

vybavení (DDHM[1] do 40 tis. Kč)        

pohonné hmoty        

ostatní materiálové náklady       

1.2 Nemateriálové náklady        

1.2.1. energie       

z
 t
o
h
o
: 

elektřina       

plyn       

vodné a stočné       

jiné       

1.2.2. opravy a udržování       

z
 t
o
h
o
: opravy a udržování budov       

opravy a udržování aut       

ostatní - konkretizujte       

1.2.3. cestovné       

  

cestovné zaměstnanců       

cestovné klientů       

1.2.4. ostatní služby       

z
 t
o
h
o
: 

telefony       

poštovné       

ostatní spoje       

nájemné       

právní a ekonomické služby       

školení a kurzy       

pořízení DNM[2] do 60 tis. Kč        

jiné ostatní služby       

1.2.5. jiné provozní náklady                       

z
 

to
h
o
: 

daně a poplatky        

        

2. Osobní náklady celkem       

2.1. Mzdové náklady       

z
 t
o
h
o
: 

hrubé mzdy        

OON na DPČ       

OON na DPP       

ostatní mzdové náklady       

2.2. Odvody na sociální a zdravotní pojištění       

z
 t
o
h
o
: 

pojistné ke mzdám       

pojistné k DPČ       

pojistné na DPP       

ostatní pojistné       

2.3. Ostatní sociální náklady       

Náklady na realizaci projektu       

[1] DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek  

  [2] DNM - drobný nehmotný majetek  
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Příloha č. 2           [ Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí v roce 2017 ] 
 

 

Upozornění k rozpočtu projektu: Dotaci z rozpočtu města Ústí nad Orlicí nelze čerpat na 

technické zhodnocení dlouhodobého majetku, leasingové splátky, zálohové platby, DPH o 

jejíž vrácení lze žádat, pokuty, penále, úroky z prodlení, manka, škody, nákup 

alkoholických nápojů a tabákových výrobků, náklady spojené se zahraničními cestami, 

odpisy majetku a náklady spojené s prázdninovými pobyty – ubytování a stravování. 

Žádost o schválení použití dotace města Ústí nad Orlicí 

na výjimečně uznatelné náklady: 
Z celkově požadované částky dotace od města Ústí nad Orlicí žádáme o povolení 
výjimečně uznatelných nákladů na:                                                                      

investiční náklady - pořízení majetku   Kč 

komerční pojištění  Kč                                                                         

osobní náklady 
včetně odvodů povinného za zaměstnavatele 

Kč                                                                          

stravné – pohoštění – dary * Kč 

náklady na telefon a internet Kč 

Celkem Kč 

* nehodící se škrtněte, doplňte požadované částky                                         

 

**) Pokud požadovaná částka z rozpočtu města Ústí nad Orlicí nepřevyšuje 5.000 Kč, 

nemusí žadatel vyplňovat body: 

2.2. Období poskytovaní služby a čas poskytování služby 
 

2.3.   Adresa místa realizace projektu 

2.4. Spádová oblast služby – vymezte velikost území, regionu: 

2.5. Charakter služby  

 

2.8. Počet přepočtených placených zaměstnanců zajišťujících realizaci projektu: 

2.9. Počet dobrovolníků podílejících se na realizaci projektu: 

2.10. Další projekty realizované předkládající organizací v roce 2017: 
 

3.1. Složení pracovního týmu  

3.2. Přehled zaměstnanců, úvazků a mezd v projektu 

 


