Město Žatec
nám. Svobody 1, 438 24 Žatec, tel. 415 736 111, http://mesto-zatec.cz, epodatelna@mesto-zatec.cz, ID DS: q7ebuu4

Žádost o poskytnutí účelové dotace
na podporu cílů a opatření Komunitního plánu sociálních služeb a prorodinných aktivit na období 2015-2018
Název projektu

Léčba bolesti a paliativní péče v Hospici v Mostě

Projekt naplňuje cíle a opatření
platného Komunitního plánu č.:

Služba naplňuje opatření PE 1.4 (Rozvoj domácí zdravotní péče včetně Hospicové)Komunitního
plánu sociálních služeb a prorodinných aktivit města Žatce na období 2015 - 2018

Identifikace žadatele
Titul. jméno a příjmení FO/ přesný
název PO, popř. obchodní firma

Hospic v Mostě o.p.s.

Právní forma:
např. o.s., o.p.s., FO )

obecně prospěšná společnost

adresa bydliště/Sídlo žadatele

Svážná 1528, Most

Datum narození/ IČO

25419561 DIČ

číslo bankovního účtu

27-129680297/0100

datová schránka

zgquyfm

bankovní ústav

CZ25419561
Komerční banka a.s., pobočka Most

korespondenční adresa (pokud je jiná než sídlo)
Kontaktní osoba
titul, jméno, příjmení

Blanka Števicová

e-mail

hospic@mostmail.cz

775 713 801

telefon

seznam příloh:
Projektová část - Příloha č. 1
Nákladový rozpočet -Příloha č. 3
Rozpočtová tabulka -Příloha č. 3
Čestné prohlášení žadatele-Příloha č. 4
Další přílohy:

V______________Mostě__________________ dne ________11.5.2016_____________
Podpis oprávněné osoby, razítko: _______________________________________________

BLANKA
ŠTEVICOVÁ,
DiS

Digitálně podepsal
BLANKA ŠTEVICOVÁ,
DiS
Datum: 2016.05.12
13:37:17 +02'00'

Tato Žádost o poskytnutí dotace vychází z Dotačních pravidel pro realizaci cílů aopatření komunitního plánu sociálních služeb a

prorodinných aktivit na období 2015 -2018, která jsou zveřejněna na webových stránkách Města Žatce

Příloha č.1 Žádosti

Město Žatec
nám. Svobody 1, 438 24 Žatec, tel. 415 736 111, http://mesto-zatec.cz, epodatelna@mesto-zatec.cz, ID DS: q7ebuu4

Projektová část - popis projektu
Název projektu:

Léčba bolesti a paliativní péče v Hospicu v Mostě

Doba realizace projektu:
(časový harmonogram)

1.1.2016 - 31.12.2016
50 000,-Kč

Požadovaná výše dotace:

Účel projektu:
(hlavní cíle, popis projektu)

Hlavním cílem celé hospicové péče je zachování lidské důstojnosti až do konce. Nejdůležitějším
předpokladem pro zachování této je kvalitní ošetřovatelská péče, kterou vykonává vysoce
kvalifikovaný personál, který má k disppozici kvalitní materiál. Důležitou součástí pro zachávání
důstojnosti je i nákup kvalitních léků na tlumení bolesti. 95% pacientů Hospice v Mostě pochází z
území Ústeckého kraje. 5 z nich bylo v loňském roce ze Žatce a nejbližšího okolí.

Popis cílové skupiny, pro kterou
je projekt určen:
Služba je určena pacientům v terminálním stádiu převážně onkologického onemocnění, kdy již byla
ukončena kauzální léčba.

Odůvodnění žádosti:

Územní působnost, místo
realizace projektu:

Způsob zajištění publicity:

Udržitelnost projektu po dobu
jeho trvání:

Služby Hospice v Mostě jsou vysoko oceňovány drtivou většinou pacientů i jejich příbuznými. Vysoká
kvalita našeho zařízení vyplývá i z toho, že Hospic v Mostě je zařízení akreditované pro postgraduální
specializované vzdělávání lékařů. Podobnou akrditaci mají v ČR pouze dvě další zařízení hospicového
typu. Bohužel v posledních deseti letech došlo jen jednou k navýšení platby zdravotních pojišťoven a
dotace na sociální služby je v letošním roce výrazně nižší oproti předchozímletům. V současnosti
bohužel akutně hrozí, že bude muset být Hospic kvůli nedostatku financí uzavřen. Jak již bylo výše
zmíněno Hospic v Mostě pravidelně využívají i klienti ze Žatce a nejbližšího okolí. Dotace od města
Žatec bude použita na mzdy ošetřujícího personálu a na nákup ošetřovacího materiálů a léků
nehrazených zdravotními pojišťovnami.

Služba bude realizována v zařízení v Mostě. Jedná se však o jediné dostupné zařízení pro obyvatele
Žatce. Všechny ostatní hospice jsou příliš daloko na to, aby je tam příbuzní pravidelně navštěvovali.

O podpoře ze strany města Žatec budeme informovat na webových stránkách naší organizace. Dále
budeme o podpoře informovat vyvěšením informačního plakátu na nástěnce v zařízení Hospice v
Mostě.ci. Informaci o podpoře také uvedeme do naší výroční zprávy.
Hospic v Mostě má smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami na poskytování hospoicové zdravotní

(zejména zajištění jeho financování péče. Současně je zařazen v rámci poskytování sociálních služeb do základní sítě poskytovatelů
v následujících obdobích trvání
sociálních služeb Ústeckého kraje. Je tedy pravděpodobné, že poskytování jeho služeb bude
projektu)
pokračovat i v následujících letech.

Konkrétní výstupy k hodnocení: Celkový počet klientů předpokládáme 172 klientů. Současně předpokládámě 3600 ošetřovacích dní.
(v bodech popište kritéria, podle
kterých budete posuzovat, zda
projekt uspěl)

Další informace:
Pozn.: řádky ve formuláři lze dle potřeby přizpůsobit textu
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Projektová část - rozpočtová tabulka
Předkladatel projektu: Hospic v Mostě,o.p.s.
Rozpočet projektu na rok 2016
Část 1.

A

B

Rozpočet projektu na rok 2016

Projekt v r. 2015

Neinvestiční (běžné)
Požadavek na finanční
prostředky od:
1
2
3
4
5
6
7

Město Žatec
Jiné město, obec
MŠMT
MZ
MV
MPSV
Mezirezortní rady vlády

8
9
10

Kraj
Úřady práce
Fondy zdrav. pojišťoven

11
12
13
14
15

Nadace zahraniční i
tuzemské
Sbírky
Sponzorské dary
Příjmy od klientů
Ostatní (uveďte jaké)

16

Celkové náklady

Na projekt celkem, pokud byl realizován

Celkem
50 000
240 429
0
0
0
0

0
260 000
0
0
0
0

0

0

420 000
0

420 000
30 000

1 100 000

1 100 000

150 000

150 000

0
150 000
1 200 000
0

0
150 000
1 200 429
0

3 310 429

3 310 429

Rozpočet projektu (neinvestiční náklady) podle nákladových položek

Část 2.

A

B

C

Nákladová položka

Náklady na rok 2016

Požadavek na
město Žatec pro
rok 2016

Poznámka - slovní komentář

1. Provozní náklady celkem

20 000

1.1. Materiál celkem
20 000

1.2. Energie celkem

65 000

0

1.3. Služby celkem
(konkretizujte)
nájemné
školení zaměstnanců,
právní a ekonomické
služby
opravy a udržování
odpady, BOZP apod.

710 711
5 000
159 000

0
0
0

313 711
92 000

0
0

1.4

1.5. Telefony, poštovné

3 000
18 000

0
0

1.6 Jiné konkretizujte

120 000

0

z toho:

972 766

z toho:

Cestovné

2. Mzdové náklady celkem

30 000

ošetřovací pomůcky (pleny, mycí prostředky
apod.) léky nehrazené zdravotními
pojišťovnami

2.1. Hrubé mzdy zaměstnanců
celkem
2.2. Ostatní osobní náklady

30 000

3 310 429

50 000

z toho:

celkem - dohody o provedení
práce
- dohody o pracovní
činnosti
2.3. Odvody soc. a zdr.
pojištění
Celkovécelkem
náklady na realizaci

1 626 952

projektu

mzdy ošetřujícího personálu
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Čestné prohlášení žadatele o poskytnutí dotace
Žadatel závazně potvrzuje, že:
1.
Nemá žádné závazky vůči těmto subjektům - Město Žatec a a jím zřízeným a založeným organizacím.
2.

Není v likvidaci ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; není v úpadku, v hrozícím úpadku, ani proti
němu není vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon); nebyl na majetek prohlášen konkurz, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, nebyl zamítnut
návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku.

3.

5.

V posledních dvou letech obdržel/neobdržel* veřejnou podporu (dotaci, dar od města/obce, kraje, ministerstva
apod.) či podporu malého rozsahu (de minimis).
V případě, že obdržel – do samostatné přílohy vypište od koho, kolik a na jaký účel
Předkládá údaje a dokumentaci odpovídající skutečnosti, případné zjištění jejich nepravdivosti bude posuzováno
jako porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů.
Je/není* plátce DPH, tuto daň si v projektu může/nemůže* uplatnit formou nároku na odpočet DPH.

6.

Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Městem Žatec

7.

Svým podpisem dáváme souhlas ke zveřejnění Žádosti způsobem umožňujícím dálkový přístup (internetové
stránky Města Žatce)

4.

* nehodící se škrtněte

V _________________________
Mostě
dne ________________

BLANKA
ŠTEVICOVÁ,
DiS

Digitálně podepsal
BLANKA ŠTEVICOVÁ,
DiS
Datum: 2016.05.12
13:38:16 +02'00'

Podpis oprávněné osoby, razítko: __________________________

