
Projekty realizované za podpory Moravskoslezského kraje a 

Ministerstva práce a sociálních věcí 

 

• Dotace z programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících 

s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky 

kraje na rok 2019, 2020, 2021  

Cílem projektu byla úhrada nákladů sociální služby 1760507 – osobní asistence, která 

je zařazena v Krajské síti sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, šlo hlavně o 

nákup stravenek pro zaměstnance Charity Třinec. 

Rok 2019:  dotace  398 414,00 Kč 

Rok 2020:  dotace  663 000,00 Kč 

Rok 2021:  dotace  620 000,00 Kč 

 

• Dotace z programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 

2019, 2020, 2021 financovaném z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu 

Cílem projektu je úhrada nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti 

sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v 

Moravskoslezském kraji.  

Rok 2019: dotace MPSV kapitola 313 - ve výši 3 286 000,00 Kč  

Rok 2020: dotace MPSV kapitola 313 - ve výši 4 589 000,00 Kč  

Rok 2021: dotace MPSV kapitola 313 - ve výši 8 409 264,00 Kč 

 

• Rok 2020 MPSV:   

Dotace z programu C na odměny zaměstnanců v soc. oblasti ve výši 466 721,00 Kč  

Dotace z programu D určena na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci 

výpadků příjmů v souvislosti s epidemií COVID_19     169 320,00 Kč  

Dotace z programu E určena na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci 

výpadků příjmů v souvislosti s epidemií COVID_19     285 441,00 Kč  

Individuální dotace určena na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci 

výpadků příjmů v souvislosti s epidemií COVID_19 - nákup respirátorů 15 000,00 Kč 

 

• Rok 2021 MPSV:   

Dotace z programu C na odměny zaměstnanců v soc. oblasti ve výši 1 049 929,00 Kč  



Dotace z programu E určena na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci 
výpadků příjmů v souvislosti s epidemií COVID_19 ve výši 84 508,00 Kč  

 

 

 


