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TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA NYMBURK 

 

Město přidělilo dotace sociálním službám zařazeným v Minimální 

síti sociálních služeb  

Rada města Nymburk schválila na svém posledním zasedání 22. března návrh Sociální 

komise a Řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb na přidělení 

programové dotace v sociální oblasti sociálním službám zařazeným v Minimální síti 

sociálních služeb města Nymburk v roce 2017. 

Z celkového počtu 19 přijatých žádostí na doporučení komise podpořila rada všechny žádosti 

uvedené v tabulce. Celková vyčleněná částka pro potřeby Minimální sítě sociálních služeb pro 

rok 2017 je 1 250 000,- Kč. Tato částka byla rozdělena na základě kritérií uvedených v 

Pravidlech programové dotace na poskytování sociálních služeb a v souladu se Zásadami o 

poskytování finančních prostředků z rozpočtu města Nymburk. 

„Oproti roku 2016 byla na letošní rok částka na dotace v sociální oblasti navýšena o 300 000,- 

Kč a Město tak může podpořit poskytovatele sociálních služeb v Nymburce větší částkou. 

Podporujeme tak služby pro děti a rodiny, seniory, osoby postižené duševně i fyzicky, oběti 

domácího násilí a trestných činů a samozřejmě prevenci na školách (drogy, šikana, nebezpečí 

na internetu, vztahové problémy apod.), která je z mého pohledu velmi důležitá,“ vysvětlila 

místostarostka Mgr. Adriena Gabrielová. 

 Zpráva o výsledcích přidělených programových dotací v sociální oblasti 

Město Nymburk vyhlásilo výzvu 17.01.2017 

Datum ukončení příjmu žádostí 31.01.2017 

Celková dostupná částka 1 250 000 Kč 

Celkový počet přijatých žádostí 19 

 

Rada města Nymburk doporučila zastupitelstvu města schválit programové dotace pro 

jednotlivé sociální služby zařazené v Minimální síti sociálních služeb ve městě Nymburk, 

jejichž výše přesáhla částku 50 000,- Kč 

 

 
 
 
 
 

          29. 3. 2017 v Nymburce 
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