
Jak vyplnit žádost o dotaci z Programu podpory sociálních a souvisejících služeb 
a 

nejčastější chyby žadatelů. 
 

Pro příklad jsme uvedli chybějící službu v Českém Krumlově – azylový dům pro muže 
 

1. ÚDAJE O OPATŘENÍ 
 

Číslo a název Opat ření Programu  
č. 1 - Registrované služby dle zákona o sociálních službách 
nebo  
č. 2 - Služby nedefinované zákonem o sociálních službách 

 
2. ÚDAJE O ŽADATELI  

 

Název Žadatele  Aliance, o.s. 

Organiza ční forma Žadatele  
(právní subjektivita) Nezisková organizace, občanské sdružení 

Adresa Žadatele   Nerudova 15, 381 01  Český Krumlov 

Webové stránky Žadatele www.aliance.cz 

Statutární zástupce  
(jméno, příjmení, funkce) Martin Novák, předseda 

Telefon, fax, e-mail statutárního 
zástupce 

Tel. 380 999 999, e-mail: martin.novak@aliance.cz 

Kontaktní osoba  
(jméno, příjmení, funkce) Martina Nováková, členka sdružení, sociální pracovnice 

Telefon, fax, e-mail kontaktní osoby Tel. 380 999 999, e-mail: martina.novakova@aliance.cz 

IČ/DIČ/datum narození (u fyzických 
osob) 

IČ 0000000, DIČ CZ000000 
nebo  
12.12.2012 

Bankovní spojení 
(číslo účtu) 

Komerční banka: 000000 – 000000000 / 0000 

 
3. ÚDAJE O PROJEKTU  

 

Název projektu  Podpora činnosti Azylového domu sv. Martina v Č. Krumlově 

Místo realizace projektu   
(přesná specifikace) 

Český Krumlov 

Doba realizace projektu  
(v daném roce od - do) 1.1.2013 – 31.12.2013 

 
4. POPIS PROJEKTU 

 
4.1 Cíl projektu /popište hlavní cíl, případně dílčí cíle vašeho projektu/ - max. 20 řádků 

Cílem je podpora činnosti stávajícího azylového domu pro muže. 

Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci 
spojené se ztrátou bydlení (oběti domácího násilí, osoby v krizi, osoby bez přístřeší). Služba obsahuje 
tyto základní činnosti: 

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

b) poskytnutí ubytování, 



c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

Služba je využívána uživateli z celé České republiky, především pak uživateli z Českého Krumlova. 
Obracejí se na nás zejména z důvodu absence vlastních zdrojů k vyřešení své tíživé situace.  
Projekt (služba) je realizován v objektu Novákova 6, který má občanské sdružení Aliance v pronájmu. 
Budova je dvoupatrová, s ubytovací kapacitou 20 lůžek. V prvním patře se nachází 6 dvoulůžkových 
a 2 třílůžkové pokoje pro uživatele, společenská místnost, sociální zařízení, sprchy a prádelna se 
sušárnou. V druhém patře budovy je jeden dvoulůžkový pokoj pro uživatele služeb, hostinský byt a 
půda. V přízemí je kuchyň a potravinové sklady, jídelna, kancelář ředitele zařízení a 2 kanceláře 
pracovníků v přímé péči, sociální zařízení, sprcha. Úklid a údržba v zařízení je zajišťována pracovníky 
a uživateli služeb. 

Atd. 
 
4.2 Proč je podpora projektu z rozpo čtu m ěsta důležitá? /stručně zdůvodněte význam projektu 
pro město: a) z hlediska potřeby financování projektu z rozpočtu města, b) z hlediska významu pro 
město a jeho obyvatele, tj. jak projekt naplňuje opatření „Akčního plánu Plánu sociálních služeb na 
území ORP Český Krumlov pro rok 2013 a pro město Český Krumlov (uveďte odkaz na číslo a název 
opatření a aktivity) - max. 20 řádků 

Služba reaguje na potřebu řešit nepříznivou sociální situaci mužů bez přístřeší a s tím spojené 
negativní sociální jevy (sociální izolace, nezaměstnanost, kriminalita, životní styl v rozporu s požadavky 
a normami společnosti apod.) 
Není v Akčním plánu, pokud by bylo pak doplníte nap ř.  
Odkaz v akčním plánu – Pracovní skupina pro osoby v krizi – priorita 1 Podpora systému sociálních 
služeb – Opatření č. 1.2. Azylové domy (§57) – Aktivita č. 1.2.1. Podpora služby Azylový dům pro 
matky s dětmi v ORP Český Krumlov 

atd 
 
4.3 Cílová skupina, na kterou je projekt zam ěřen /popište výstižně a) kvalitativní, b) kvantitativní 
popis cílové skupiny – mj. počet klientů celkem, z toho počet klientů z města Český Krumlov/ – max. 
10 řádků 

Osoby bez přístřeší – od 18 let do 80 let.  

Celkem našich služeb v roce 2012 využilo 120 uživatelů. Průměrná obsazenost tvořila 80%.  

Ze 120 uživatelů jich 80 bylo s trvalým pobytem ve městě Český Krumlov 40 uživatelů bylo 
mimoměstských. 

V zařízení byli uživatelé průměrně ubytovaní 3 měsíce. 

Atd. 
 

 
4.5 Harmonogram projektu  /křížkem označte do tabulky předpokládaný časový plán realizace u 
jednotlivých aktivit - můžete vkládat další řádky/. 

měsíc Číslo a název aktivity 
(dle kapitoly 4.4) I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

1. poskytování ubytování x x x x x x x x x x x x 

2. poskytování stravy x x x x x x x x x x x x 

3. atd             
 

4.4 Klíčové aktivity projektu /stručně do tabulky popište jednotlivé aktivity projektu - je možno 
přidávat další řádky/ 
Číslo a název aktivity Stru čný popis aktivity (max. 3 řádky pro každou z aktivit) 

1. poskytování ubytování 
Uživatelům (klientům) je poskytováno ubytování. Smlouva s klientem se 
sepisuje většinou na měsíc. Klient je povinen hradit 100 Kč / den  

2. poskytování stravy 
Uživatelům (klientům) je poskytována strava – snídaně, oběd, večeře. 
Vše se podává v jídelně. Klient je povinen hradit 20 Kč / den. Klient má 
k dispozici i kuchyňku, kde si může ze svých surovin sám uvařit. 

3. atd. atd 



4.6 Zkušenosti s realizací obdobných projekt ů/aktivit a kým a jak bude projekt realizován? 
(stručně popište: a) vaše zkušenosti s realizací obdobných projektů, b) způsob realizace projektu a 
jeho aktivit z pohledu personálního zajištění realizace projektu) – max. 10 řádků 

Sociální službu Azylové bydlení jsme zaregistrovali v roce 2007. A provozujeme ji v Českém 
Krumlově od roku 2009. Tuto službu personálně zajišťuje atd. 
 

5. ROZPOČET PROJEKTU A ZDROJE  
 
Upozorn ění: Podrobný položkový rozpo čet projektu je povinnou p řílohou 1 této žádosti!  
Zde vyplňte dvě tabulky:  
a) souhrnné údaje o rozpočtu projektu (vyplňujte pouze bílá políčka) 
 

 Částka v K č 
Procento z 
celkových 

náklad ů projektu  
1. POŽADOVANÁ DOTACE OD M ĚSTA ČK (Žádost) 50.000,- 1,76 % 
 
2. SPOLUFINANCOVÁNÍ  
(vypiš jiné zdroje financování, vlastní prostředky a další příjmy / 
výnosy projektu) + komentář předpoklad / schváleno 

Částka v K č 
Procento z 
celkových 

náklad ů projektu  
MPSV – schváleno 500.000,-  

Strukturální fondy EU (ESF) – schváleno 1.000.000,-  

Jihočeský kraj - předpoklad 50.000,-  

Úhrady od uživatelů - předpoklad 1.200.000,-  

Sponzorské dary - předpoklad 20.000,-  

Obec Větřní - předpoklad 20.000,-  

2. SPOLUFINANCOVÁNÍ CELKEM: 2.790.000,- 98,24 % 
 

 Částka v K č 
Procento z 
celkových 

náklad ů projektu  
3. CELKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU (1+2) 2.840.000,- 100% 
 
b) jiné dotace / příspěvky od města Český Krumlov získané pro rok, v němž je uplatňována tato 
Žádost. 
 

Název projektu Program podpory nebo jiný 
příspěvek z rozpo čtu m ěsta 

Výše p řiznané 
dotace 

- - - 
 

6. PŘÍLOHY ŽÁDOSTI  
 

� Příloha 1: Rozpo čet projektu v rozpočtu projektu je povinné vyplnit komentář k rozpočtovým 
částkám 

� Příloha 2:  Čestné prohlášení žadatele a čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu (de 
minimis) 

� Příloha 3: Statut, resp. stanovy Žadatele či jiný zakladatelský dokument, popřípadě výpis z 
obchodního rejstříku nebo jiné evidence dle zvláštních právních předpisů a doklad prokazující 
oprávnění jednat jménem Žadatele 

� Příloha 4: Doklad o přidělení IČ (kromě fyzického nepodnikatelského subjektu) 
� Příloha 5: Rozhodnutí o registraci sociální služby vystavené Jihočeským krajem (jen u 

Opatření č. 1) 
 
Příloha 1 musí být vyplněna na předepsaném formuláři, přílohy 3, 4 a 5 jsou Žadatelem dokládány 
formou neověřených kopií.  


