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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 01.05.2009 Fond na podporu sociální oblasti Města Turnova (usnesení ZM z 

28.04.2009). 

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 prvním kole bylo rozděleno 879.300,- Kč celkem 15 organizacím. V r. 2014 bylo vráceno na účet fondu 

137.981,- Kč z FOKUSU Turnov. Celkem je tedy v druhém kole možné rozdělit 408.681,- Kč. Komise navrhuje 

ponechat pro řešení krizových situací organizací částku 66.000,- Kč. 

V souladu se Statutem fondu byla vyhlášena druhá výzva k podávání žádostí, do uzávěrky dne 29.08.2014 bylo 

přijato devět žádostí o finanční prostředky v celkové výši 821.940,- Kč. 

 

Správní rada fondu na svém jednání dne 08.09.2014 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. ADVAITA, o.s. Liberec                                        75.000,- Kč 

(provozní náklady sociální služby „Odborné sociální poradenství“ - protidrogová prevence a léčba závislostí) 

 

2. 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) 

 

3. Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov                           100.000,- Kč 

(provozní náklady na osobní asistenci - částečné pokrytí mzdových prostředků) 

 

 



4. Svaz postižených civilizačními chorobami Turnov      11.700,- Kč 

(provozní náklady na zajištění dopravy na rekondiční pobyt pro členy)  

 

5. FOKUS Turnov, z.s.                     100.981,-Kč 

(materiální náklady, opravy a úpravy objektu) 

 

6. Spokojený domov, o.p.s.                                                                 10.000,- Kč 

(provozní náklady na terénní sociální službu osobní asistence) 

 

7. CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ     15.000,- Kč 

(provozní náklady na činnost sdružení - zlepšení kvality zázemí pro práci s klienty - rodiny s dětmi) 

 

8. SLUNCE VŠEM                         20.000,- Kč 

(vybavení nového komunitního centra pro provoz centra denních služeb pro dospělé s těžkým mentálním 

postižením a autismem) 

 

9. Občanské sdružení D.R.A.K.  - spolek                                          5.000,- Kč 

(příspěvek na provozní náklady na projekt - Centrum ucelené rehabilitace pro rodiny s dětmi do 18 let) 

 

CELKEM:                   342.681,-  Kč  

 

Navrhované usnesení ZM: 
ZM schvaluje 

spolku ADVAITA, o.s., IČO: 65635591, Nová Ves 55, Nová Ves, příspěvek na projekt Prevence a léčba 

závislosti ve výši 75.000,- 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 

příspěvkové organizaci Mateřská škola a Základní škola Sluníčko, Turnov, IČO: 71173854, Kosmonautů 1641, 

Turnov, příspěvek na projekt Osobní asistenti ve výši 100.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí Základními pravidly 

přidělování dotací z Fondu na podporu sociální oblasti Města Turnova. 

 

ZM schvaluje 

občanskému sdružení SPCCH v ČR, ZO Turnov, IČO: 72744383, Studentská 1598, Turnov, příspěvek na 

projekt Rekondičně – ozdravný pobyt Janské Lázně ve výši 11.700,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí Základními 

pravidly přidělování dotací z Fondu na podporu sociální oblasti Města Turnova. 

 

ZM schvaluje 

organizaci FOKUS Turnov, z.s., IČO: 49295101, Skálova 415, Turnov, příspěvek na projekt Podpora sociálních 

služeb pro osoby s duševním a mentálním handicapem ve výši 100.981,- 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, příspěvek na projekt Osobní asistence v ZŠ speciální třídě pro zdravotně handicapované žáky – občany 

města Turnov ve výši 10.000,- 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, příspěvek na projekt 

CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ II ve výši 15.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí Základními pravidly 

přidělování dotací z Fondu na podporu sociální oblasti Města Turnova. 

 

 

 



ZM schvaluje 

organizaci SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek, IČO: 26671468, Jana Palacha 1931, Turnov, příspěvek na projekt 

Centrum denních služeb pro dospělé osoby s těžkým mentálním postižením a autismem ve výši 20.000,- Kč. 

Jeho poskytnutí se řídí Základními pravidly přidělování dotací z Fondu na podporu sociální oblasti Města 

Turnova. 

 

ZM schvaluje 

spolku Občanské sdružení D.R.A.K., IČO: 26636328, Oblačná 450/1, Liberec 5, příspěvek na projekt Centrum 

ucelené rehabilitace pro rodiny s dětmi do 18 let ve výši 5.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí Základními pravidly 

přidělování dotací z Fondu na podporu sociální oblasti Města Turnova. 

 


