
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 3. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 22. 6. 2022

Žádost o dotaci z Charitativního programu pro Centrum pro komunitní práci 
střední Čechy

Zprávu předkládá: Romana Fischerová

Zprávu vypracoval: Uhlířová Alena (sociální pracovnice, DPS, zvl.příjemce důchodu, KD,char.fond)

Důvodová zpráva:
Paní Martina Macurová, ředitelka Centra pro komunitní práci střední Čechy, podala žádost o dotaci ve výši 67 500 Kč na 
aktivity pro neformálně pečující, které bude tato organizace realizovat v období od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022 pro 
občany města Lysá nad Labem.
Centrum pro komunitní práci střední Čechy, Francouzská 4, 120 00 Praha 2, IČO: 712 09 735, působí od ledna 2020 v 
Lysé nad Labem, Husovo náměstí čp. 24, kde realizuje projekt "Pečovat a žít doma je normální - podpora neformálních 
pečovatelů na území obvodu obce s rozšířenou působností Lysá nad Labem".

Projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost v období od ledna 2020 do června 
2022. Tento projekt v červnu letošního roku končí a oni by rádi ve své činnosti pokračovali. Z tohoto důvodu podali 
žádost o dotaci, která by zajistila jejich činnost od června do konce letošního roku. V Lysé nad Labem zajišťovali 
pomoc a podporu 35 občanům z Lysé nad Labem, celkem se jednalo o 534 kontaktů a 1600 minut různé formy podpory. 
Jednalo se o pomoc občanům, kteří pečují o své blízké s různým zdravotním postižením, děti s různým zdravotním 
postižením (autismus, mentální či kombinované postižení), stárnoucí rodiče (Alzheimerova choroba aj.) nebo dospělé 
po úraze. Rozsah pomoci je tedy velmi různorodý. Je nutné zajistit péči a pomoc pro pečující osoby, které celodenní 
péče vyčerpává fyzicky, tak i psychicky, nemají možnost odpočinku, či vlastní relaxace a péče o sebe. Proto se Centrum 
pro komunitní práci střední Čechy zaměřilo na pomoc pro tyto neformálně pečující, kterým poskytovalo pomoc 
psychologickou, terapeutickou, konzultace ve věci péče, podporu při hledání služeb a možné pomoci. Aby bylo možné 
udržet tuto pomoc po celou dobu roku 2022, tedy po skončení projektu a jeho podpory z dotace, potřebuje Centrum 
pro komunitní práci střední Čechy na období od 1. 7. do 31. 12. 2022 finanční pomoc. Část pomoci se podařilo zajistit 
ve spolupráci s organizací Maminky dětem a Domovem Mladá, poskytovatel sociálních služeb. Tato pomoc však 
nepokryje veškeré náklady potřebné k udržení služby. Po rozhovoru s Ing. Karlem Otavou, starostou města, požádalo 
Centrum pro komunitní práci střední Čechy o finanční pomoc město Lysá nad Labem, v jehož regionu podpora 
pečujících probíhá.

Na rok 2022 se konkrétně jedná o následující:
- udržení minimální kapacity koordinované pomoci v rozsahu 6 měsíců x 20 hodin = 120hx 250 Kč/h = 30 000 Kč
- zajištění 50 h individuální podpory, tzn. 50 x 750 Kč = 37 500 Kč
Celkem 67 500 Kč.

Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury navrhuje zastupitelstvu města schválit dotaci ve výši 67 500 Kč z 
Charitativního programu. Veřejnoprávní smlouva bude vypracována odborem a bude předložena právníkovi města ke 
kontrole a schválení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. schvaluje
poskytnutí dotace ve výši 67 500 Kč z Charitativního programu pro Centrum pro komunitní práci střední Čechy, 
Francouzská 4, 120 00 Praha 2, IČO: 712 09 735, na zajištění podpory neformálně pečujících v Lysé nad Labem od 1. 7. 
do 31. 12. 2022,

II. ukládá
odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury vypracovat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z 
Charitativního programu města Lysá nad Labem v termínu do 30. 6. 2022,

III. pověřuje
starostu města k podpisu veřejnoprávní smlouvy.



Vazba na rozpočet města:

2022 02 | Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury

Kryto odd,§ 4341, pol.č.5229, org.č.1065, 
org.j. 20

200 000,00 Kč

Charitativní program

K dnešnímu dni je z Charitativního programu čerpáno 88 280 Kč.

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno
6. 6. 2022 Komise Komise sociální, zdravotní a školství

1 doporučuje ke schválení

Komise navrhuje dotaci ve výši 50 000 Kč z Charitativního programu, za předpokladu, že bude schválena úprava 
rozpočtu takto: ze Sociálního investičního programu bude převedena částka 50 000 Kč na Charitativní program - úpravu 
rozpočtu musí schválit zastupitelstvo města. Úpravu rozpočtu navrhujeme z důvodu, aby v Charitativním programu bylo 
dostatek finančních prostředků na další žádosti, na Vánoční balíčky pro seniory v domovech pro seniory atd. Ze 
Sociálního investičního programu se v letošním roce nečerpalo, nečerpalo se ani v minulých letech. V rozpočtu je 
schválena částka 230 000 Kč. 
7. 6. 2022 Projednáno RM

341 doporučuje ke schválení

Rada města I. bere na vědomí žádost Centra pro komunitní práci střední Čechy, Francouzská 4, 120 00 Praha 2, IČO: 712 
09 735, o dotaci ve výši 67 500 Kč na zajištění podpory neformálně pečujících v Lysé nad Labem od 01.07. do 31. 12. 
2022,
II. předpokládá Zastupitelstvu města ke schválení na nejbližším zasedání.

Dosavadní rozhodnutí:
V loňském roce žádné.
V letošním roce: Usnesením rady města č. 341 ze dne 7. 6. 2022 - Rada města I. bere na vědomí žádost Centra pro 
komunitní práci střední Čechy, Francouzská 4, 120 00 Praha 2, IČO: 712 09 735, o dotaci ve výši 67 500 Kč na zajištění 
podpory neformálně pečujících v Lysé nad Labem od 01. 07. do 31. 12. 2022,
II. předkládá Zastupitelstvu města ke schválení na nejbližší zasedání. 


