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Aktuality

Dotace na podporu
zaměstnanosti rodičů
či osob s postižením

Statutární město Jihlava Vás zve na 4. ročník akce

tÝde

Sociál ích

Rádi byste realizovali projekt na podporu aktivit zvyšujících pracovní uplatnění rodičů pečujících o malé děti, či
vracejících se zpět do zaměstnání? Nebo připravujete projekt na zvýšení zaměstnanosti osob zdravotně postižených?
Nyní máte příležitost, jak vašemu projektu získat finanční
podporu!
Město Jihlava vyhlásilo dne 17. 9. 2018 výzvu na podporu
zaměstnanosti osob pečujících o malé děti, osob vracejících
se zpět na trh práce po mateřské či rodičovské dovolené, a
osob se zdravotním postižením. Celkem je v této výzvě k
dispozici 17 mil. Kč z prostředků Evropského sociálního
fondu.

Jsme u Vás
v pravou
chvíli!

VOXõHE

Y-LKODYñ

8.–12. 10. 2018
dny otevřených dveří

čtvrtek 11. října 10.00–16.00

pondělí 8. října 10.00–16.00
Adapta Jihlava – Oblastní charita Jihlava | Mahenova 16,
Jihlava
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vrakbar Jihlava
– Oblastní charita Jihlava | sídliště U Pivovaru, Jihlava
F POINT z.s. | Masarykovo náměstí 34, Jihlava
Psychocentrum – manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina,
příspěvková organizace | Pod Příkopem 4, Jihlava
Domov pro seniory Jihlava – Lesnov, příspěvková organizace
| Pod Rozhlednou 10, Jihlava
INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú. | Sasov 15, Jihlava

úterý 9. října 10.00–16.00
Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace
| Královský vršek 9, Jihlava
Erko – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Jihlava,
Klubíčko Jihlava – Oblastní charita Jihlava
| Joštova 3, Jihlava
Senioři České republiky, z.s., Městská organizace Jihlava
| Karoliny Světlé 11, Jihlava
TyﬂoCentrum Jihlava, o.p.s. | Brněnská 8, Jihlava
Bílý kruh bezpečí, z.s. | Žižkova 13, Jihlava
Tyﬂo ČR, o.p.s. | Fritzova 2, Jihlava
DS Stříbrné Terasy o.p.s. | Havlíčkova 34b, Jihlava
Sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné VOR Jihlava,
zapsaný ústav | Komenského 36a, Jihlava

Terénní programy SOVY – Oblastní charita Jihlava
| Mahenova 16, Jihlava
Klíček Jihlava | Komenského 20, Jihlava
Centrum U Větrníku – poradenské a kontaktní centrum
pro osoby ohrožené závislostí – Oblastní charita Jihlava
| U Větrníku 17, Jihlava
Liga vozíčkářů z.ú. | Žižkova 89, Jihlava
Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. – KRIZOVÉ CENTRUM JIHLAVA
| Štefánikovo náměstí 2, Jihlava
Tyﬂoservis, o.p.s. | Benešova 46, Jihlava

pátek 12. října 10.00–16.00
Občanská poradna Jihlava, z.s. | Žižkova 13, Jihlava
Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s.
| Úprkova 6, Jihlava
Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková
organizace | Brtnická 15, Jihlava
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České
republiky, zapsaný spolek – Oblastní odbočka SONS ČR, z.s.
v Jihlavě | Nad Plovárnou 5, Jihlava

ocenění zaměstnanců
v sociálních službách
středa 10. října od 15.00
Veřejné ocenění zaměstnanců v sociálních službách ve velké
gotické síni jihlavské radnice | moderuje Soňa Votrubová
| vystoupí hudební skupina Raraši Základní školy speciální
a Praktické školy Jihlava a pěvecký sbor Grappolo Telč

www.jihlava.cz

Jaké aktivity je možné realizovat?
Podpořeny budou zejména různé poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání, bilanční a
pracovní diagnostika, motivační aktivity, rekvalifikace, rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na
trhu práce, aktivity k získání pracovních návyků a zkušeností, zprostředkování zaměstnání, umístění na uvolněná pracovní místa a vytváření nových pracovních míst apod.
Kdo může projekt realizovat?
Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou obce a jimi zřizované organizace, dobrovolné svazky obcí a vzdělávací a poradenské instituce (nestátní neziskové organizace, spolky,
obecně prospěšné společnosti, aj.).
Jak je možné dotaci získat?
V termínu od 24. 9. 2018 do 16. 11. 2018 je nutné předložit projektový záměr do výzvy „Zřízení a provoz aktivit na
přímou podporu zaměstnanosti znevýhodněných, zejména osob se zdravotním postižením II.“, která byla vyhlášena
městem Jihlava v rámci realizace integrované strategie Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace
(IPRÚ JSA).
Pokud projektový záměr splní veškeré podmínky této výzvy, bude možné následně předložit žádost o dotaci projektu do výzvy č. 46 Operačního programu Zaměstnanost.
Více informací o integrované strategii IPRÚ JSA a příslušné výzvě je k dispozici na tomto odkazu: https://www.
jihlava.cz/integrovany-plan-rozvoje-uzemi/ms-103670/
p1=103670.
-tz-

Sociální oblast v roce 2019

V době, kdy probíhá tvorba
rozpočtu na rok 2019, jsme se
zeptali náměstka primátora
Ing. Výborného, zda město
Jihlava počítá i v následujícím
roce s finanční podporou nestátních neziskových organizací?

podle nového Dotačního programu
města Jihlavy na podporu a rozvoj
neziskového sektoru v sociální oblasti, o jehož vzniku jsem na tomto
místě již hovořil.
Doporučení komise budou jako doposud předkládána Radě města Jihlavy nebo Zastupitelstvu města Jihlavy,
dle výše požadavku, ke schválení.

Podpora nestátních neziskových
organizací, působících v sociální oblasti, bude pokračovat ze strany města Jihlava i v roce 2019.
Tato forma podpory se v minulých
letech osvědčila. Napomáhá rozvíjet
spolupráci města s těmito organizacemi při zajišťování pomoci občanům, kteří se ocitli v tíživé sociální
nebo životní situaci.

Jaký objem finančních prostředků na podporu sociální oblasti
bude v roce 2019 k dispozici?
V roce 2018 bylo na podporu sociální oblasti rozděleno 36.557.660
Kč.
V roce 2019 Jihlava počítá s vyčleněním obdobné částky, ale v současné době nejsem schopen tento
objem finančních prostředků garantovat, protože schválení rozpočtu
bude probíhat až v prosinci 2018.

Dochází k nějakým změnám
v systému přidělování finančních
prostředků nestátním neziskovým
organizacím?
I nadále bude finanční dotace v sociální oblasti projednávat Komise
pro neziskovou a sociální oblast. Od
ledna 2019 však bude postupovat

Kromě podpory nestátních neziskových organizací, působících
v sociální oblasti, je Jihlava zřizovatelem tří příspěvkových organizací, které poskytují sociální služby. Bude tomu tak i do budoucna?

Ano, i nadále zůstává Jihlava zřizovatelem Domova pro seniory Jihlava
- Lesnov, Integrovaného centra sociálních služeb Jihlava a Denního a týdenního stacionáře Jihlava.
To znamená, že nedojde k uvažované změně zřizovatele u organizace Denní a týdenní stacionář?
Denní a týdenní stacionář Jihlava
poskytuje sociální služby klientům
z celé Vysočiny, a proto vešlo město
Jihlava do jednání s Krajem Vysočina o převodu zřizovatelské působnosti ze statutárního města Jihlavy
na Kraj Vysočina.
Vzhledem k tomu, že se z objektivních příčin nepodaří do konce roku
2018 nalézt řešení všech projednávaných otázek, spojených s možným
převzetím organizace Krajem Vysočina, zůstává město Jihlava i nadále
jejím zřizovatelem, přičemž v rámci
dotačního řízení na základní činnosti služby „týdenní stacionář“ zohlední Kraj Vysočina skutečnost, že
statutární město Jihlava nese, jako
jediné město v kraji, zátěž provozování týdenního stacionáře.

Pokud naši občané mají zájem se
blíže seznámit se službami, které
poskytují příspěvkové organizace
zřizované městem, a další městem
podporované nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti
na území Jihlavy, budou k tomu mít
ideální příležitost v období od 8. října do 12. října 2018.
V tomto období Jihlava organizuje
Týden sociálních služeb, o kterém
jsem na tomto místě již hovořil, a na
který chci tímto všechny znovu pozvat.
-tz-

Začíná Festival
dokumentárních
ﬁlmů
25. 10. – 30. 10.
22. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
DOKUMENTÁRNÍCH
FILMŮ
JI.HLAVA
Místa konání: Jihlava: DKO, Kino
Dukla, DIOD, Horácké divadlo,
Dělnický dům, Oblastní galerie Vysočiny a další + Třešť: Kino Máj. -tz-

