Žádost o dotaci na rok 20...
v oblasti Sociální služby - služby registrované dle zákona o sociálních službách
a v oblasti Zdravotnictví
I.

Údaje o žadateli

Název žadatele:
Právní forma žadatele:
IČO:
osoba zastupující právnickou osobu:
právní důvod zastoupení:
osoby s podílem v právnické osobě:
osoby, v nichž má práv.osoba přímý podíl a výše podílu:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
osoba odpovědná za svěřené prostředky:
Sídlo:
Kontakt (tel., e-mail):
Bankovní spojení - banka:
Číslo účtu:

II.

Údaje o poskytované službě

Název zařízení/služby:
Druh služby dle zák. č. 108/2006 Sb. v platném znění:
Identifikátor služby:
Účel, na který bude dotace použita:
Odůvodnění žádosti:

Termín zahájení poskytování služby:
Místo poskytování služby:

III.

Plánované využití služby
Počty uživatelů

Počty v letech
20….

20….

Celkem
z toho:

občané Nového Města nad Metují
občané obcí ve správním obvodu obecního
úřadu s rozšířenou působností

IV.

Finanční zdroje na zabezpečení provozu sociální služby
Zdroj

Tržby z prodeje sociálních služeb
Ostatní tržby
Dotace
z toho:

MPSV
Královéhradecký kraj
požadovaná částka od Nového Města nad
Metují
obce ve správním obvodu obecního úřadu s
rozšířenou působností
ostatní obce

v letech
20….

20….

ostatní dotace
Příjmy od zdravotních pojišťoven
Dary (nadace, právnické a fyzické osoby)
Ostatní příjmy
Celkem
* Lze nahradit doložením rozpočtu v žádosti MPSV - v tomto případě uveďte tuto skutečnost do poznámky

V.

Personální zabezpečení služby

Pracovní úvazky
Počet osob

Název pracovní pozice

Přepočteno na
úvazky

Přepočet úvazku
Celkové mzdové pracovníků působících
náklady
v Novém Městě nad
Metují

Přepočteno na
úvazky

Přepočet úvazku
Celkové mzdové pracovníků působících
náklady
v Novém Městě nad
Metují

Počet hodin
DPP

Přepočet úvazku
Celkové mzdové pracovníků působících
náklady
v Novém Městě nad
Metují

Dohody o pracovní činnosti
Počet osob

Název pracovní pozice

Dohody o pracovní činnosti
Počet osob

Název pracovní pozice

* Lze nahradit doložením rozpočtu v žádosti MPSV - v tomto případě uveďte tuto skutečnost do poznámky
Poznámka:

Byl(a) jsem poučen(a) o účelu zpracování svých osobních údajů a seznámen(a) s konkrétními podmínkami,
jimiž se zpracování řídí. Detailní informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na adrese:

http://www.novemestonm.cz/obcan/poskytovani-informaci/gdpr-1/

PŘÍLOHY:
Rozpočet služby
Kvantitativní přehled poskytnutých služeb
Kopie stanov s číslem registrace subjektu
Kopie dokladu o přidělení IČ
Kopie Výkazu zisků a ztrát, rozvahy, výkazu příjmů a výdajů, výkazů o majetku, peněžní deník (za
předchozí kalendářní rok)
Plná moc v případě zastoupení
Prohlašuji, že nemám vůči městu Nové Město nad Metují žádné finanční závazky a výše uvedené údaje jsou úplné a
pravdivé.
Prohlašuji, že hospodářská a nehospodářská činnost je účetně oddělena.

……………………………………………….
Podpis a razítko statutárního orgánu, datum

Příloha I. Rozpočet poskytované služby a požadavek od města Nové Město nad Metují

Nákladová položka

Požadavek na
finanční podporu z
Plánované náklady
rozpočtu města
Nové Město nad
Metují

Poznámka - slovní komentář

1. Provozní náklady celkem
1.1 Materiálové náklady
z toho:

potraviny
kancelářské potřeby
vybavení (DDHM do 40 tis. Kč)
pohonné hmoty
jiné - uveďte jaké

1.2 Nemateriálové náklady
1.2.1.

energie

1.2.2.

opravy a udržování

z toho:

opravy a udržování budov
opravy a udržování aut
jiné - uveďte jaké

1.2.3.

cestovní náhrady

1.2.4.

ostatní služby

z toho:

telefony
poštovné
ostatní spoje
nájemné
právní a ekonomické služby
školení a kurzy
pořízení DNM do 60 tis. Kč
jiné - uveďte jaké

1.3 Jiné provozní náklady
z toho:

odpisy
jiné - uveďte jaké

2. Osobní náklady celkem
2.1. Mzdové náklady včetně odovodů na ZP a SP
z toho:
hrubé mzdy
OON na DPČ
OON na DPP
ostatní mzdové náklady
2.2 Ostatní sociální náklady

Celkové náklady na realizaci služby
* Lze nahradit doložením rozpočtu v žádosti MPSV - v tomto případě uveďte tuto skutečnost do poznámky

Příloha II. Kvantitativní přehled služeb v roce 20…
Druh služby

Poradenství
Poradenství s terapií
Osobní asistence
Pečovatelská služba

Tísňová péče
Odlehčovací služba
Centrum denních služeb

Sociálně aktivizační služby

Denní stacionář

Terénní programy

Druh úkonu

celkem

z toho služby
poskytnuté
občanům
Nového Města
nad Metují

Konzultace
Kontakt
konzultace
Celkový počet hodin poskytnutých úkonů
čas - úkony péče o vlastní osobu
čas- úkony pomoc při osobní hygieně
čas - úkony pomoc při poskytnutí stravy
čas - pomoc při zajištění chodu domácnosti
počet úkonů zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím
počet výjezdů
počet hovorů
počet lůžek
průměrná obložnost
čas- úkony pomoc při osobní hygieně
čas - výchovné, vzdělávací a aktivizační
čas - zprostředkování kontaktu se spol.
prostředím
čas - sociálně terapeutické činnosti
čas - obstarávání osobních záležitostí
počet kontaktů
počet účastníků pobytových akcí
počet dnů pobytových akcí
čas - úkony pomoc při osobní hygieně
čas - výchovné vzdělávací a aktivizační
činnosti
čas - zprostředkování kontaktu se spol.
prostředím
čas - sociálně terapeutické činnosti
čas - pomoc při uplatňování práv
počet úkonů zajištění stravy
Počet kontaktů

počty úkonů - výchovné, vzdělávací a
Raná péče
aktivizační činnosti
počty úkonů - zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím
počty úkonů - sociálně terapeutické činnosti
počty úkonů - pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů
* Lze nahradit vyplněním v aplikaci Benchmarking - v tomto případě uveďte tuto skutečnost do
poznámky
Poznámka:

