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Účelová dotace dle §101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách  

na poskytování sociální služby sociální rehabilitace Písek a Strakonice na rok 2019 

 

Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo na základě podané žádosti o poskytnutí dotace 

svým usnesením č. 15/2019/ZK-19 ze dne 14. 2. 2019 podle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o 

krajích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových 

pravidlech") a ve smyslu směrnice Zastupitelstva Jihočeského kraje č. SM/107/ZK, Zásady 

Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory, o poskytnutí dotace v souvislosti 

splněním závazku veřejné služby. 

Tato informace byla předána naší organizaci dne 19.2.2019 a dne 20.2.2019 došlo k podepsání 
Smlouvy o poskytnutí dotace č. SDO/OSOV/060/19 na realizaci projektu poskytování sociálních 
služeb Sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním Písek identifikátor: 6725396 (ve výši 
1.371.000,- Kč z celkového rozpočtu 2.101.700,- Kč) a Sociální rehabilitace pro lidi s duševním 
onemocněním Strakonice identifikátor: 3257665 (ve výši 1.691.000,- Kč z celkového rozpočtu 
2.180.453,- Kč). 

Dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách § 70 je sociální rehabilitace soubor specifických 
činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich 
specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro 
samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných 
schopností, potenciálů a kompetencí. 

Služba je poskytovaná formou terénních nebo ambulantních služeb a obsahuje tyto základní 
činnosti: 

a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností 
vedoucích k sociálnímu začlenění, 

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

Posláním sociální rehabilitace Písek a Strakonice je podporovat lidi se zkušeností s duševním 
onemocněním v nezávislosti, soběstačnosti, samostatnosti a poskytnutí bezpečného prostoru, ve 
kterém se naučí nemít obavy říci si o pomoc v běžném životě. 

Péče je zajišťována komunitními týmy, které se snaží pomoci lidem s duševním onemocněním 
žít co nejvíce v podmínkách běžného života tak, aby mohly být uspokojeny jejich zdravotní, 
psychologické a sociální potřeby. Komunitní tým tvoří kvalifikovaní odborníci na psychiatrickou péči. 

 

Akce je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje. 

https://www.kraj-jihocesky.cz/

