Program podpory v oblasti zdravotně sociální 2020
Program se vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem rozvoje města Poličky pro období let 2014 –
2020 ve vazbě na Program rozvoje Pardubického kraje. Program navazuje na Komunitní plán
sociálních služeb pro město Poličku a části Střítež, Lezník a Modřec rok 2017 – 2020. Nosnou
myšlenkou programu je podpora aktivit zabraňujících sociálnímu vyloučení.

Způsobilý žadatel
Neziskové organizace, jejichž zřizovatelem není město Polička, spolky, zájmové skupiny obyvatel,
fyzické osoby nebo registrovaní poskytovatelé sociálních služeb, kteří provozují veřejně prospěšnou
činnost v sociální oblasti na území města Poličky, která je určena dětem a mládeži, osobám se
zdravotním postižením, osobám ohroženým sociálním vyloučením a seniorům v těchto oblastech:

✓ Podpora subjektů, jejichž cílem je zajištění sociálního začlenění jako procesu, který osobám
ohroženým sociálním vyloučením nebo osobám sociálně vyloučeným pomůže zapojit do
sociálního a společenského života.
✓ Činnosti, volnočasové aktivity a služby, jejichž výčet a charakteristika není taxativně uvedena
v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v odůvodněných
případech může být dotace poskytnuta i na služby dle uvedeného zákona.

Kritéria pro výběr
✓ Popis celoročních aktivit daného subjektu.
✓ Stručný popis aktivity, na kterou daný subjekt žádá dotaci (tj. popis výchozího stavu,
předpokládaného průběhu a stavu, kterého chce subjekt pomocí aktivity dosáhnout,
harmonogram a místo realizace).
✓ Popis vytyčených cílů aktivit.
✓ Cílová skupina – typ cílové skupiny, popis, počet zúčastněných osob v roce 2019 (pokud byla
aktivita v tomto roce realizována), počet předpokládaných zúčastněných osob na aktivitu
s rozklíčováním osob podle cílové skupiny.

✓ Členská základna daného subjektu, počet zaměstnanců/přepočtené úvazky.
✓ Zdůvodnění potřebnosti projektu.
✓ Součástí žádosti o dotaci je rovněž rozpočet projektu skládající se z přehledu předpokládaných
příjmů dle zdrojů a informací o provozních a osobních nákladech projektu.

Uznatelné náklady – vše nezbytné související s projektem, doprava zvířete pro terapii.
Neuznatelné náklady – občerstvení, stravování, doprava, náklady na reprezentaci.
Rozdělování příspěvků komisí pro rok 2020 – jednokolové.

Komise o doporučení o výši dotace pro danou žádost rozhoduje hlasováním. Po vyhodnocení žádostí
přijímá komise usnesení s doporučením na poskytnutí dotace.
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