
Příjemce:

IČO:

Název
Min. hodnota 

plnění  
Název

Min. hodnota 

plnění 

nízkoprahová zařízení pro 

děti a mládež
8252676

Nízkoprahová zařízení pro 

děti a mládež

ambulantní, 

terénní

osoby sociálně 

vyloučetné bez 

determinujícího vlivu 

zdravotního stavu či 

věku

Karlovarský kraj
úvazky pracovníků v přímé 

péči
3 uživatelé 54

1.1.2018 - 

31.12.2018

odborné sociální 

poradenství
6895063

Odborné sociální 

poradenství
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
3 uživatelé 120

1.1.2018 - 

31.12.2018

sociálně aktivizační služby 

pro rodiny s dětmi
1899810

Sociálně aktivizační služby 

pro rodiny s dětmi
terénní

osoby sociálně 

vyloučetné bez 

determinujícího vlivu 

zdravotního stavu či 

věku

Karlovarský kraj
úvazky pracovníků v přímé 

péči
8 uživatelé 120

1.1.2018 - 

31.12.2018

terénní programy 3137035 Terénní programy terénní

osoby sociálně 

vyloučetné bez 

determinujícího vlivu 

zdravotního stavu či 

věku

Karlovarský kraj
úvazky pracovníků v přímé 

péči
5 uživatelé 160

1.1.2018 - 

31.12.2018

Celkem

1. splátka (60% části ND  

1 schválené ZKK dne 22. 

2. 2018 )

nízkoprahová zařízení pro 

děti a mládež
8252676

Nízkoprahová zařízení pro 

děti a mládež

ambulantní, 

terénní

osoby sociálně 

vyloučetné bez 

determinujícího vlivu 

zdravotního stavu či 

věku

1 823 700 1 094 220 0

Prioritní oblast                  

(dle SPRSS)

Forma 

poskytování

Neinvestiční dotace 1 (ND 1)                                                                                                    

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 (ND 2)

Prioritní oblast                 

(dle SPRSS)

Doba trvání 

pověření

od - do

Územní 

působnost 

sociální služby

Identifikátor Název sociální služby
Forma 

poskytování

Druh sociální služby Identifikátor Název sociální služby

2. Rozpis poskytnuté dotace

příloha č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2018, evidenční číslo KK 00588/2018 , ve znění dodatku č. 1

Specifikace služeb a rozpis poskytnuté dotace

Člověk v tísni, o.p.s.

25755277

1. Specifikace služeb

2. splátka (40% části ND 1 

schválené ZKK dne 22. 2. 

2018 )

3. splátka (navýšení ND 1)

Upřesnění cílové 

skupiny

Upřesnění cílové 

skupiny

Druh sociální služby

729 480 0



Celkem

1. splátka (60% části ND  

1 schválené ZKK dne 22. 

2. 2018 )

Prioritní oblast                  

(dle SPRSS)

Forma 

poskytování

Neinvestiční dotace 1 (ND 1)                                                                                                    

Neinvestiční dotace 2 (ND 2)Druh sociální služby Identifikátor Název sociální služby 2. splátka (40% části ND 1 

schválené ZKK dne 22. 2. 

2018 )

3. splátka (navýšení ND 1)

Upřesnění cílové 

skupiny

odborné sociální 

poradenství
6895063

Odborné sociální 

poradenství
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

1 682 000 1 009 200 0

sociálně aktivizační služby 

pro rodiny s dětmi
1899810

Sociálně aktivizační služby 

pro rodiny s dětmi
terénní

osoby sociálně 

vyloučetné bez 

determinujícího vlivu 

zdravotního stavu či 

věku

5 191 600 2 542 200 0

terénní programy 3137035 Terénní programy terénní

osoby sociálně 

vyloučetné bez 

determinujícího vlivu 

zdravotního stavu či 

věku

3 005 600 1 803 360 001 202 240

672 800

1 694 800

0

954 600


