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Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Karlovo náměstí 45, Kolín II
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Email

Email

INFORMACE O SLUŽBĚ

Název služby

5500Bankovní spojení

Zapsaný spolek FOKUS Mladá Boleslav je nestátní nezisková organizace 

poskytující sociální služby dlouhodobě vážně duševně nemocným ve 

Středočeském kraji (Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Nymburk, Kolín). 

Poskytované služby tvoří celek, který bývá označován jako komplexní 

psychiatrická rehabilitace. Cílem těchto služeb je zvýšení kvality života klientů, 

zvýšení jejich nezávislosti a snížení potřeby psychiatrické hospitalizace. 

Veškeré služby jsou poskytovány na základě dobrovolného rozhodnutí klienta. 
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Telefon

Terénní tým sociální rehabilitace-case management

2277568001

předsedaFunkce

29301Mladá Boleslav
Sídlo / adresa žadatele

Statutární orgán

Kontaktní údaje

WWW stránky

Telefon

Charakteristika činnosti 

žadatele                                    
(v případě nedostatku místa uveďte 

do samostatné přílohy)

Ulice

Termín

fokus@fokus-mb.cz

Jméno

www.fokus-mb.cz

IČ 48678767

CZ48678767

MUDr.Jan Stuchlík

Obec

Ptácká

2023 UZÁVĚRKAŽÁDOST O PROGRAMOVOU DOTACI 

MĚSTA KOLÍNA V OBLASTI SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB 

V ROCE 2023

Název / jméno žadatele                                        
(přesný název)                                     

FO uvedou také datum narození

fescv6v

FOKUS Mladá Boleslav

Právní forma

13.01.2023

DIČ

INFORMACE O ŽADATELI

Datová schránka

zapsaný spolek

Místo

1.1. 2023-31. 12. 2023
Zajištění služby

Nepovinné údaje (pro usnadnění komunikace)

Osoba odpovědná                

za realizaci

Jméno Mgr. Veronika Křičková

Telefon 775562026

Výše vyrovnávací platby 2023

(vyplňují pouze soc. sl.)

Kolín

Charakteristika služby -
záměr, cíle, stručný popis, 

předpokládaný přínos, …                      

(v případě nedostatku místa uveďte 

do samostatné přílohy)

Působnost služby

Terénní sociální rehabilitace (case management) je specifická

metoda sociální rehabilitace dlouhodobě duševně nemocných v

jejich domácím prostředí. Služba zahrnuje zejména:

- Mapování potřeb

- Tvorba a aktualizace ind. plánu

- Koordinace služeb

- Práce s rodinným systémem klienta

- Poradenství a podpora v problematických životních situacích

- Podpora samostatného bydlení, pomoc v chráněném bydlení

krickova@fokus-mb.cz

S-0281/SOC/2020/2

Zápis do (uveďte den a typ) 

rejstříku
1.1. 2014, L 4491 vedená u Městského soudu v Praze, spolkový rejstřík

číslo smlouvy o pověření k poskytování 

služby obecného hospodářského zájmu

Město Kolín ORP Kolín
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Provozní doba (po - ne)                                                      

a časový rozsah                                                   

poskytování služeb                                         

v kalendářním roce  (např. 

celý rok, určité měsíce v roce, ...)

99,25

7

Kvalitativní vyhodnocení 

poskytovaných služeb 
(skutečnosti dokumentující kvalitu 

poskytovaných služeb např. 

certifikace apod.)

8placení pracovníci

Počet placených pracovníků v organizaci

dobrovolníci 0

Poskytnutí kontaktních údajů osoby odpovědné za realizaci je zcela dobrovolné. Vaše zde uvedené osobní údaje budou použity výhradně 

za účelem vyhodnocení žádosti a realizace dotace, budou zpracovávány a chráněny v souladu s platnými právními předpisy na ochranu 

osobních údajů a nebudou poskytnuty třetím stranám. Vaše osobní údaje nebudou uchovávány déle, než je pro tento účel právně 

přípustné.  Informace o zpracování osobních údajů městem Kolín jsou uvedeny na adrese http://www.mukolin.cz/cz/x/078617-x.html

 1.   Výdaje projektu celkem 

Celkový počet klientů využívajících službu

Zdůvodnění navýšení 

rozpočtu projektu oproti 

skutečnosti minulého roku

PO-PÁ 8.00 - 16.00 celoroční provoz

Odpovídající počet 

přepočítaných 

pracovních úvazků

5904721

5 969 134,00

SOUHRNNÝ ROZPOČET SLUŽBY   v Kč

5 969 134,00

65
Kapacita služby

50

z toho klientů s trvalým bydlištěm v Kolíně 

Prostory, kde je projekt 

realizován                                                       
(adresa, popis, vlastnický vztah, 

specifické podmínky, …)

1.1    neinvestiční

1.2    investiční 0,00

Typologie služeb (§) dle 

zákona č. 108/2006 Sb. 
terénní

139

Hodnocení dopadu poskytované služby

Pro cílovou skupinu je typická zdravotně sociální problematika, kde zejména 

zdravotní stav se může měnit v závislosti na mnoha faktorech (zdravotní 

péče, medikace, životní události, roční období), nejen na míře a kvalitě 

poskytované sociální služby. Hodnocení komunitních služeb pro duševně 

nemocné musí být tedy multifaktoriální. Teoreticky je možné sledovat a 

Další významné údaje                       
(o poskytovaných službách, důležité 

pro hodnocení předkládaného 

projektu)

Odpovídající počet 

přepočítaných 

pracovních úvazků
Počet pracovníků 

zajišťujících realizaci 

služby

107

Identifikátor služby

Kutnohorská 21, Kolín 4, prostory jsou pronajaty od města Kolín

INFORMACE O SLUŽBĚ/PROJEKTU

Cílová skupina

Zdůvodnění navýšení 

požadavku oproti minulému 

roku (pokud byla v min. 

roce žádost podána)

osoby s tělesným postižením

osoby s mentálním postižením

osoby se zrakovým postižením

osoby se sluchovým postižením

osoby s duševním onemocněním

osoby s kombinovaným postižením

osoby s jiným zdrav. postižením

drogově závislí

senioři

rodiny s dětmi

etnické menšiny

uprchlíci

děti ohrožené delikvencí

osoby ohrožené prostitucí

osoby vracející se z VTOS

osoby bez přístřeší

osoby v krizi

oběti násilí

ostatní - uveďte:
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Výdajové položky

1. Neinvestiční výdaje

1.1 Materiál

            1.1.1 kancelářské potřeby

            1.1.2 PHM

            1.1.3 DHM do 40 tis.

            1.1.4 DNHM do 60 tis.

            1.1.5 ostatní materiál

            1.1.6

            1.1.7

1.2 Energie

1.3 Služby

            1.3.1 nájemné

            1.3.2 služby spojené s nájmem

            1.3.3 právní a ekonomické služby

            1.3.4 spoje

            1.3.5 opravy a udržování

            1.3.6 cestovné

            1.3.7 školení a kurzy

1.3.8

1.3.9

1.3.10

1.3.11

1.4 Mzdy

            1.4.1 hrubé mzdy zaměstnanců

            1.4.2 dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti

            1.4.3 odvody soc. a zdr. pojištění

            1.4.4 povinné pojištění

1.4.5

1.4.6

1.5 Ostatní výdaje

2. Investiční výdaje

2.1

2.2

Celkem

5 008 134,00

1 265 134,00

PŘEHLED VŠECH ZAMĚSTNANCŮ SLUŽBY/PROJEKTU A CELKOVÝCH HRUBÝCH MEZD 

0,00

Terénní tým sociální rehabilitace-case management

XXX

50 000,00

12 000,00

60 000,00

70 000,00

0,00

3 743 000,00

0,00

5 969 134,00 130 000,00

95 000,00

357 000,00

15 000,00

150 000,00 130 000,00

130 000,00

0,00

55 000,00

2.7    ostatní zdroje financování

Požadovaný 

příspěvek v Kč

VÝDAJE SLUŽBY A ZPŮSOB POUŽITÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU

Procentuální poměr nákladů/zdrojů financování pro Kolín (vyplňují služby, u kterých 

rozpočet zahrnuje i náklady/zdroje financování pro celé ORP)

Projekt

Rozpočet v Kč

549 000,00

0,00

100 000,00

0,00

4 000,00

130 000,005 969 134,00

350 000,00

2.2    finanční příspěvek požadovaný od města Kolín celkem

2.2.1    neinvestiční příspěvek

2.4    nadace

2.3.3    jiné obce

2.5    sponzorské dary

2.6    sbírky

2.3.4    jiné veřejné zdroje 

2.3    další veřejné zdroje financování

2.3.1    stát ( např. ministerstva, … )

2.2.2    investiční příspěvek

50 000,00

5 969 134,00

2.1.1    příjmy od klientů

2.1.2    ostatní vlastní zdroje

130 000,00

50 000,00

2.1    vlastní zdroje žadatele 

2.3.2    kraj

 2.   Předpokládané zdroje financování projektu celkem

5 789 134,00

5 789 134,00

130 000,00
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i
i

kopie stanov s číslem registrace subjektu kvantitativní vyhodnocení poskytovaných služeb

kopie dokladu o přidělení identifikačního čísla podrobný přehled zdrojů financování projektu

kopie dokladu o registraci poskytovatele soc. služ. kopie dokladu výpisu z rejtříku nebo kopie ŽL

smlouva o zřízení bankovního účtu účetní závěrku za poslední rok

1.

2.

3.









 si je vědom(a), že finančí prostředky smí být použity pouze na realizaci uvedeného projektu

 zavazuji se, že po skončení projektu předložím





       Podpis žadatele

8XXX

Počet 

osob

5

3

Celkem

smlouva

sociální pracovník  §115/1a

pracovník v soc. služ. § 115/1b

3 743 000,00

5,00

7,00

další odborný pracovník §115/1e

Smluvní vztah                
např. pracovní 

smlouva, DPČ, DPP

smlouva

0,00

2,00

Požadovaný   

příspěvek v Kč

Předpokládané    

náklady v Kč 

celkem

2 495 000,00

Počet 

úvazků
Funkce (pracovní zařazení)                   
např. pečovatel, terénní pracovník, …

Povinné přílohy:

V Kolíně dne

bude bez prodlení písemně informovat OSVZ města Kolín

na žádosti podané po stanoveném termínu nebude brán zřetel.

Žadatel bere na vědomí, že

Žadatel prohlašuje, že

06.01.2023

o všech změnách údajů uvedených v této žádosti.

údaje jím uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé,

na poskytnutí finanční podpory není právní nárok,

nemá dluh vůči městu Kolín, ani vůči organizacím jím zřízeným či založeným,

nežádá o finanční příspěvek z rozpočtu města na stejný projekt a účel na jiném odboru Městkého úřadu

města Kolín,

zaškrtněte, které dokumenty k žádosti přikládáte

podrobný rozpočet projektu přiložte, pokud ve výše uvedené tabulce Výdaje projektu a způsob použití

Přílohy:

1 248 000,00

finančního příspěvku nemohly být uvedeny z důvodu rozsahu údaje v úplné podrobnosti

Ostatní přílohy:

4 / 4


		2023-01-19T11:43:46+0100
	MUDr. Jan Stuchlík




