
MĚSTO ZÍSKALO FINANCE NA PROVOZ DOMOVA PRO MATKY  
S DĚTMI A DOMU NA PŮL CESTY  

 
 
Jihočeský kraj v současné době realizuje projekt "Podpora sociálních služeb v 
Jihočeském kraji II.", který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Cílem projektu je zajistit  
dostupnost vybraných druhů sociálních služeb na území Jihočeského kraje. Podpora 
sociálních služeb je poskytována v návaznosti na jejich plánování za účelem optimalizace 
sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji prováděné v souladu s přípravou Střednědobého 
plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje. V rámci projektu budou finančně 
podpořeny základní činnosti poskytovatelů sociálních služeb vycházející ze zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách.  
 
Za tímto účelem realizátor projektu, Jihočeský kraj, v únoru tohoto roku vyhlásil veřejné 
zakázky, v rámci nichž mohli poskytovatelé sociálních služeb v Jihočeském kraji podat 
nabídky, a získat tak finanční prostředky na zajištění poptávané kapacity a kvality 
vymezených sociálních služeb.   
 
Město Český Krumlov v rámci vyhlášených veřejných zakázek podalo nabídky na zajištění 
poskytování sociálních služeb Domov pro matky s dětmi a Dům na půl cesty. Nabídky 
byly Radou Jihočeského kraje schváleny jako vítězné a mezi městem a Jihočeským 
krajem došlo začátkem měsíce dubna k uzavření Smluv o zajištění předmětných 
sociálních služeb. Dané sociální služby tak budou v období 1.4.2013 - 31.12.2014 
finančně podpořeny částkou necelých 3,9 mil. Kč.  
 
Domov pro matky s dětmi a Dům na půl cesty již byly finančně podpořeny v rámci 
realizace předchozího individuálního projektu Jihočeského kraje "Podpora sociálních 
služeb v Jihočeském kraji", který byl rovněž podpořen z prostředků Evropského 
sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a 
státního rozpočtu. Na období 1.4.2009 - 30.6.2012 město získalo finanční prostředky ve 
výši necelých 6.6mil. Kč.  
 
(více o projektu najdete na oficiálních stránkách města: www.ckrumlov.cz) 
 
 

 
Tento projekt je financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje 

a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 

 


