
Příjemce:

IČO:

Název
Min. hodnota 

plnění  
Název

Min. hodnota 

plnění 

noclehárny 1107751 Noclehárna Betlém Cheb ambulantní 

osoby sociálně 

vyloučetné bez 

determinujícího vlivu 

zdravotního stavu či 

věku

Karlovarský kraj

úvazky 

pracovníků v 

přímé péči

2,1 uživatelé 130
1.1.2018 - 

31.12.2018
počet lůžek: 17

krizová pomoc 8824107 Krizová pomoc Cheb pobytová

osoby sociálně 

vyloučetné bez 

determinujícího vlivu 

zdravotního stavu či 

věku

Karlovarský kraj

úvazky 

pracovníků v 

přímé péči

2,7 uživatelé 30
1.1.2018 - 

31.12.2018
počet lůžek: 3

odborné sociální 

poradenství
1471939 Občanská poradna Cheb ambulantní 

osoby sociálně 

vyloučetné bez 

determinujícího vlivu 

zdravotního stavu či 

věku

pomoc při řešení 

krizových a 

ohrožujících situací, 

podpora osob 

ohrožených chudobou, 

dluhy a ztrátou bydlení 

a osob bez přístřeší

Karlovarský kraj

úvazky 

pracovníků v 

přímé péči

1,4 uživatelé 210
1.1.2018 - 

31.12.2018

Celkem

z toho min. na 

platy, mzdy a 

navýšení

noclehárny 1107751 Noclehárna Betlém Cheb ambulantní 

osoby sociálně 

vyloučetné bez 

determinujícího vlivu 

zdravotního stavu či 

věku

1 020 300,00 2 400,00

příloha č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2018, evidenční číslo ………

Specifikace služeb a rozpis poskytnuté dotace

Diecézní charita Plzeň

49774034

1. Specifikace služeb

1. splátka (60%)        

2. Rozpis poskytnuté dotace

Forma 

poskytování

Upřesnění cílové 

skupiny

Prioritní oblast                  

(dle SPRSS)

Prioritní oblast                 

(dle SPRSS)

Územní 

působnost 

sociální služby

Upřesnění cílové 

skupiny
2. splátka (40 %)

Neinvestiční dotace 1                                                                                                    

Druh sociální služby Identifikátor Název sociální služby
Forma 

poskytování

Druh sociální služby Identifikátor Název sociální služby

Další specifikace služby v návaznosti na 

stanovené požadavky na zařazení sociální 

služby do sítě sociálních služeb 

Indikátor 1                        (jednotka 

kapacity)
Indikátor 2

Neinvestiční dotace 2

612 180,00 408 120,00

Doba trvání 

pověření

od - do



Celkem

z toho min. na 

platy, mzdy a 

navýšení

1. splátka (60%)        

Forma 

poskytování

Prioritní oblast                  

(dle SPRSS)

Upřesnění cílové 

skupiny
2. splátka (40 %)

Neinvestiční dotace 1                                                                                                    

Druh sociální služby Identifikátor Název sociální služby Neinvestiční dotace 2

krizová pomoc 8824107 Krizová pomoc Cheb pobytová

osoby sociálně 

vyloučetné bez 

determinujícího vlivu 

zdravotního stavu či 

věku

1 281 700,00 3 100,00

odborné sociální 

poradenství
1471939 Občanská poradna Cheb ambulantní 

osoby sociálně 

vyloučetné bez 

determinujícího vlivu 

zdravotního stavu či 

věku

pomoc při řešení 

krizových a 

ohrožujících situací, 

podpora osob 

ohrožených chudobou, 

dluhy a ztrátou bydlení 

a osob bez přístřeší

776 100,00 1 800,00465 660,00

769 020,00 512 680,00

310 440,00


