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. Žadatel - Právnická osoba 

Název: Fokus Mladá Boleslav z.s. 
 

Právní forma: zapsaný spolek 
 

*Identifikace:  

a)    Osob zastupujících  právnickou osobu a právní důvod zastoupení  
b) Osob s podílem v této právnické osobě (žadateli) 
c) Osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výši tohoto podílu  

Adresa sídla: Ptácká 138, 293 01 Mladá Boleslav 
 

Tel. 326725814                                   e-mail: fokus@fokus-mb.cz       www:fokus-mb.cz 
 

IČO: 48678767 
 

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy (dle kopie dokladu v příloze) MUDr. Jan Stuchlík 

Číslo účtu a peněžní ústav: 2277568001/5500 
 

Kontaktní osoba + telefon: Čapoun Oldřich, 777680408 
 

 
Počet pracovníků v organizaci:  

Placení: 111 
 

Dobrovolníci: 1 
 

Organizace se aktivně účastní KPSS SM MB 
Ano (účast na pracovních skupinách) 

Využívání zařízení města - za úplatu 
                                             - bez úplaty 
 
 
 

Název zařízení: 

Podmínky a rozsah využívání: 
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II. Účel - informace o projektu 

Název: Sociální rehabilitace (reg.č.  3044566)  
 
 

Cílová skupina: Dlouhodobě vážně duševně nemocní 
 

Obsah a cíle projektu (co projekt řeší, co vede k jeho realizaci, rozpis aktivit a úkolů, evaluace) 
Obsahem projektu je zajištění dofinancování poskytované sociální služby. 

Místo konání: Mladá Boleslav 
 

Doba, v níž má být dosaženo účelu: 
 
Termín zahájení: 1.1.2023                                                       Termín ukončení: 31.12.2023 

Očekávaný počet účastníků – z toho občané města MB 293/156 

Požadovaná částka dotace ( v Kč ): 130 000,- Kč 

Návaznost na jiné projekty Chráněné bydlení, pracovní rehabilitace 
 

Na realizaci projektu se podílí tyto další organizace – ne 

Jiné dotace od města a jejich výše za poslední 2 roky - ne 

Dosavadní a předpokládaný způsob prezentace města – zveřejnění poskytnuté částky v seznamu 
finančních zdrojů na webových stránkách spolku. 

Odůvodnění žádosti a stručný popis projektu, kterého se žádost týká: 

Sociální služba je poskytována na základě individuálního rehabilitačního  

plánu a v závislosti na individuálních potřebách klienta, může obsahovat tyto součásti: 

-koordinace a zprostředkování služeb 

-osobní asistence 

-pečovatelské služby a domácí péče 

-podporované bydlení 

-respitní služby 

-krizové intervence, poradenství, psychoterapie a socioterapie 

-nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnost a dalších činností 

vedoucích k  

sociálnímu začlenění 

-zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

-výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

-pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 
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III. Předpokládaný rozpočet na projekt         

Předpokládané výdaje částka v Kč bližší specifikace 

Materiál 82 000  

Služby (jaké) 

Energie 

Spoje 

Vzdělávání 

Ostatní 

 

250 000 

85 000 

78 000 

196 000 

 

Elektřina, voda, plyn 

Telefony, internet, pošta 

Povinné vzdělávání dle zák.108. 

Nájem auta, pojištění supervize a pod 

Pronájem 286 000 Nájem prostor Nový park 

Ubytování 0  

Opravy a udržování 45 000  

Mzdové náklady 7 218 000  

Cestovné 32 000  

Další  

Supervize, leasing, revize, pojištění 

 

415 000 

 

Celkem VÝDAJE 8 687 000  

Vlastní práce bez odměny 

(specifikace vykonávané práce a 

očekávaný počet odprac. hodin) 

  

Předpokládané zdroje a příjmy částka v Kč bližší specifikace 

Vlastní vklad žadatele 305 000 Výnosy z vlastní činnosti a dary 

Jiné zdroje (jiné dotace, dary,  vklad 

účastníků, startovné,  sponzoři, atp.) 

 

 

 

 

8 252 000 

130 000 

Dotace na poskytování sociálních služeb 

Dotace města Mladá Boleslav 

 

Celkem ZDROJE A PŘÍJMY 

8 687 000  

VÝDAJE – ZDROJE A PŘÍJMY 0  
 

 

IV. Prohlášení 

Podpisem stvrzuji, že veškeré údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé.  

 

                 Podpis žadatele/osoby zastupující žadatele (razítko):  MUDr. Jan Stuchlík 
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V. Podpis žadatele/osoby zastupující žadatele 

 

V Mladé Boleslavi, dne: 31.1.2023 

 

 

 

                                                                       Podpis žadatele/osoby zastupující žadatele (razítko): 

…………………………………………………. 

        

                                                                                                                                  

POVINNÉ  PŘÍLOHY  K  ŽÁDOSTI   (kopie):  

 a) právnická osoba – výpis z obchodního rejstříku, zřizovací listina 

 b) zapsané spolky – výpis ze spolkového rejstříku nebo kopie stanov potvrzených 

Ministerstvem vnitra ČR a kopie zápisu z valné hromady se jmenováním statutárních orgánů   

 c) doklad o přidělení IČO – v případě organizací nezapsaných ve veřejném rejstříku 

 d) doklad o vlastnictví účtu (smlouva o zřízení účtu) 

 f) zpráva o činnosti za předchozí rok 

 g) nájemní smlouva, rozpis záloh na služby a energie spojené s nájmem (dokládá se pouze 

v případě žádosti o dotaci na provozní náklady) 

 je-li žadatel zastoupen na základě plné moci – plná moc 

*Vysvětlivky:  

Písmeno:   a) – platí pro zapsané spolky , o.p.s.,  

                    b) , c) – platí pro obchodní společnosti (s.r.o., a.s., apod. )   
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