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Zdůvodnění a vysvětlení: 

 

 

Fond na podporu sociální oblasti 

 

Vážení zastupitelé, 

 

dovolujeme si Vám předložit ke schválení návrh na přidělení finančních 

prostředků z Fondu na podporu sociální oblasti Města Turnova. 

 

Město Turnov zřídilo s účinností od 1.5.2009 Fond na podporu sociální oblasti 

Města Turnova (usnesení ZM z 28.4.2009). 



V rozpočtu Města pro rok 2014 je schválena částka 1.100 000,- Kč, zůstatek 

z minulého období 50.000,- Kč, celkem je tedy pro rok 2014 k dispozici 

1.150.000,- Kč. 

V souladu se Statutem fondu byla vyhlášena výzva k podávání žádostí, do 

uzávěrky dne 4.3.2014 bylo podáno 15 žádostí o finanční prostředky v celkové 

výši 1 699.030,- Kč. 

 

Správní rada fondu na svém jednání dne 10.3.2014 projednala předložené 

žádosti a v souladu se Základními pravidly přidělování dotací z Fondu na 

podporu sociální oblasti Města Turnova navrhuje následující rozdělení 

finančních prostředků těmto jednotlivým subjektům: 

 

 

1. Most k naději, o.s.                                          80.000,- Kč 

(provozní náklady – terénní program sekundární protidrogové prevence) 

 

2. Zdravý zoubek                                               7.000,- Kč  

(materiální náklady –prevence zubního kazu u dětí v MŠ, žáků ZŠ a dospělých) 

 

3. „D“ občanské sdružení        25.000,- Kč 

(provozní náklady na činnost odborného sociálního poradenství – kontaktní 

pracoviště Turnov) 

 

4. FOKUS Turnov       300.000,- Kč 

(provozní náklady na sociální služby pro osoby se zdravotním postižením 

a duševním onemocněním) 

 

5. Svaz postižených civilizačními chorobami Turnov    12.300,- Kč 

(plavání pro seniory a výlet po Českém ráji pro přestárlé a imobilní) 

 

6. Nová Naděje o.s., Turnov        20.000,- Kč  

(provozní náklady na zajištění projektu – aktivity pro rodiny s dětmi) 

 

7. REP- občanské sdružení          5.000,- Kč 

(provozní náklady na činnost sdružení – program pro resocializaci mladých 

obviněných nebo odsouzených a program výchovného poradenství pro rodinu a 

děti) 

 

8. CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ       240.000,- Kč 

(provozní náklady na činnost sdružení – aktivity rodiny s dětmi) 

 

9. SLUNCE VŠEM                                100.000,- Kč 

(provoz centra denních služeb pro dospělé s těžkým mentálním postižením a 

autismem) 

 

10. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, 

o.p.s.                                                                                               20.000,- Kč               



(provozní náklady na služby osobní asistence, tlumočnictví, odborné soc. 

poradenství)  

 

11. Spokojený domov, o.p.s.                                                              50.000,- Kč 

(provozní náklady na terénní sociální službu osobní asistence)  

 

12. Hospicová péče sv. Zdislavy                                                        20.000,- Kč 

(náklady na služby hospicové péče – sociální pracovnice)                            

             

 

CELKEM                 879.300,-  Kč  

 

U tří nebyl navržen žádný finanční příspěvek z Fondu na podporu sociální 

oblasti Města Turnov. Jedná se o druhou žádost o.p.s Spokojený domov 

Mnichovo Hradiště, které poskytuje terénní pečovatelskou službu seniorům a 

zdravotně postižených. V Turnově tuto službu zajišťuje pečovatelská služba 

ZSST. 

Druhou organizací je AC SYNER Turnov – žádost na sportovní činnost – 

správní rada doporučuje podat žádost na sportovní aktivity ze Sportovního fondu 

Města Turnova. 

Třetí organizací je sdružení SRPMP v Jičíně – KAMARÁD Jičín, které 

neposkytuje sociální službu pro občany Turnova.  

 

Návrh na usnesení: 

 

ZM schvaluje občanskému sdružení Most k naději, o.s., IČO: 63125137, P. 

Jilemnického 1929, Most, příspěvek na projekt Kontaktní centrum pro lidi 

ohrožené drogou – terénní programy – ve výši 80.000,- Kč. Jeho poskytnutí se 

řídí Základními pravidly přidělování dotací z Fondu na podporu sociální oblasti 

Města Turnova.  

 

ZM schvaluje občanskému sdružení Zdravý zoubek, IČO: 22732896, 

Železničářů 216, Liberec příspěvek na projekt Zdravý zoubek 2014 ve výši 

7.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí Základními pravidly přidělování dotací 

z Fondu na podporu sociální oblasti Města Turnova. 

 

ZM schvaluje zapsanému spolku „D“ občanské sdružení, IČO: 68455232, 

Švermova 32, Liberec 10 příspěvek na projekt Občanská poradna Liberec – 

kontaktní pracoviště Turnov ve výši 25.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí 

Základními pravidly přidělování dotací z Fondu na podporu sociální oblasti 

Města Turnova.  

 

ZM schvaluje spolku FOKUS Turnov – sdružení pro péči o duševně nemocné a 

zdravotně postižené, o.s., IČO: 49295101, Skálova 415, Turnov na projekt 

Podpora sociálních služeb pro osoby s duševním a mentálním handicapem ve 

výši 300.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí Základními pravidly přidělování 

dotací z Fondu na podporu sociální oblasti Města Turnova.  



 

ZM schvaluje sdružení SPCCH ZO Turnov, IČO: 72744383, Studentská 1598, 

Turnov na projekt Zlepšení zdravotního stavu členů ZO ve výši 12.300,- Kč. 

Jeho poskytnutí se řídí Základními pravidly přidělování dotací z Fondu na 

podporu sociální oblasti Města Turnova.  

 

ZM schvaluje občanskému sdružení Nová Naděje, o.s., IČO: 18827322, 28. října 

543, Turnov na projekt Rodinné centrum Bouda ve výši 20.000,- Kč. Jeho 

poskytnutí se řídí Základními pravidly přidělování dotací z Fondu na podporu 

sociální oblasti Města Turnova.  

 

ZM schvaluje občanskému sdružení REP – občanské sdružení, IČO: 26670577, 

Chvalčovice 25, Bílá příspěvek na projekt Poradna pro rodinu a děti ve výši 

5.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí Základními pravidly přidělování dotací 

z Fondu na podporu sociální oblasti Města Turnova.  

 

ZM schvaluje spolku CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ, IČO: 70155097, Na 

Sboře 79, Turnov na projekt CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ ve výši 

240.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí Základními pravidly přidělování dotací 

z Fondu na podporu sociální oblasti Města Turnova.  

 

ZM schvaluje občanskému sdružení SLUNCE VŠEM, IČO: 26671468, Jana 

Palacha 1931, Turnov na projekt Centrum denních služeb pro dospělé osoby 

s těžkým mentálním postižením a autismem ve výši 100.000,- Kč. Jeho 

poskytnutí se řídí Základními pravidly přidělování dotací z Fondu na podporu 

sociální oblasti Města Turnova.  

 

ZM schvaluje obecně prospěšné společnosti CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ 

POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s., IČO: 26593980, Zahradní 415/10, 

Liberec XI na projekt Komplexní terénní sociální služby těžce zdravotně 

postiženým občanům a seniorům města Turnov (2014) ve výši 20.000,- Kč. Jeho 

poskytnutí se řídí Základními pravidly přidělování dotací z Fondu na podporu 

sociální oblasti Města Turnova.  

 

ZM schvaluje obecně prospěšné společnosti Spokojený domov, o.p.s., IČO: 

29043913, Lhotická 159, Mnichovo Hradiště – Veselá ve výši 50.000,- Kč. Jeho 

poskytnutí se řídí Základními pravidly přidělování dotací z Fondu na podporu 

sociální oblasti Města Turnova.  

 

ZM schvaluje obecně prospěšné společnosti Hospicová péče sv. Zdislavy, IČO: 

28700210, Horská 1219, Liberec na projekt Služby sociální pracovnice ve 

středisku hospicové péče sv. Zdislavy v Turnově v roce 2014 ve výši 20.000,- 

Kč. Jeho poskytnutí se řídí Základními pravidly přidělování dotací z Fondu na 

podporu sociální oblasti Města Turnova.  

 

ZM neschvaluje sdružení SRPMP v Jičíně - KAMARÁD Jičín, Vrchlického 

823, Jičín finanční příspěvek. 



 

ZM neschvaluje občanskému sdružení AC SYNER Turnov, Skálova 207, 

Turnov finanční příspěvek. 

 

ZM neschvaluje obecně prospěšné společnosti Spokojený domov, o.p.s., 

Lhotická 159, Mnichovo Hradiště finanční příspěvek.  

 


