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Název materiálu:

Sdružení Linka bezpečí - mimořádná účelová dotace

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem Sdružení Linka bezpečí, IČ: 
61383198, se sídlem, Ústavní 95, 181 02 Praha 8 - Bohnice, jako příjemcem dotace, na podporu 
krizové telefonické pomoci.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2013

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

620 Ostatní činnosti ve zdravotnictví 
(pohotovostní služba lékáren, 
příspěvek na pobytovou sociální 
službu)

150,0 - 5,0 145,0

4379 620 Ostatní služby a činnosti v oblasti 
sociální prevence

0,0 + 5,0 5,0



Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

podala usnesením č. 2830/76/8/2013 na své 76. schůzi konané dne 2. 10. 2013 návrh 
Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč uvedenému 
subjektu.

Odbor sociálních věcí a školství

doporučil poskytnutí dotace dle návrhu usnesení. Sdružení Linka bezpečí je nezisková 
organizace, která již 19. rokem zajišťuje pomoc a ochranu dětem, mladistvým a rodinám v 
obtížných životních situacích. Oddělení sociálních věcí a zdravotnictví navrhuje poskytnout 
částku 5.000,- Kč ze schváleného rozpočtu oddělení, který byl původně rozpočtován na 
pohotovostní lékárenskou službu, kdy tato byla financována pouze do 30.06.2013. 

Odbor ekonomiky

shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je zpracovatelem 
předloh do orgánů města. Závisí na rozhodnutí orgánů města, zda schválí použití předmětných 
finančních prostředků k výše uvedenému účelu.

Důvodová zpráva:

Sdružení Linka bezpečí, se sídlem Praha 8 - Bohnice, Ústavní 91/95, IČ 61383198, zastoupené panem 
Ing. Richardem Schinko se obrátilo na statutární město Přerov s prosbou o finanční podporu krizové 
telefonické pomoci dětem z výnosů z hazardu, či jiných prostředků města. Tato krizová linka – Linka 
bezpečí je poskytována zdarma dětem v celé České republice, tedy bez ohledu na poskytnutou dotaci i 
dětem v Přerově.
Sdružení Linka bezpečí je nezisková organizace, která již 19. rokem zajišťuje pomoc a ochranu dětem, 
mladistvým a rodinám v obtížných životních situacích. Slouží především těm, kteří si nevědí rady se 
svými problémy a z nejrůznějších důvodů se nechtějí nebo nemohou svěřit někomu ze svého okolí. 
Dětem a mladistvým je dáván dostatečný prostor k tomu, aby mohli hovořit s konzultantem o své 
situaci a dospět společně k nějakému možnému řešení. Sdružení Linka bezpečí zároveň přispívá 
prevenci před vznikem obtížných životních situací prostřednictvím telefonických a online služeb, 
vzdělávacích a publikačních aktivit.
Sdružení je akreditováno v rámci systému sociálně-právní ochrany dětí v České republice. Je členem 
celosvětové asociace dětských linek důvěry Child Helpline International (CHI). K naplňování jeho 
poslání slouží linky krizové intervence, které Sdružení provozuje: Linka bezpečí, Služba Vzkaz domů, 
Internetová linka, Chat linky bezpečí a Rodičovská linka.
Sdružení Linka bezpečí je akreditovanou vzdělávací institucí dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách. V srpnu 2013 získalo Sdružení akreditaci MPSV pro Výcvik v chatové krizové intervenci. 
Sdružení Linka bezpečí je držitelem pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí ve stanoveném 
rozsahu.
Roční rozpočet Sdružení Linka bezpečí se v současnosti pohybuje okolo 22 mil. Kč. Největší část 
rozpočtu, zhruba 18,5 mil., se vztahuje ke službě Linka bezpečí, v rámci které Sdružení poskytuje na 
čísle 116 111 služby telefonické krizové pomoci dětem nonstop 24 hodin denně, zdarma z pevných i 
mobilních sítí, po celé ČR. Během jedné hodiny přijmou odborní konzultanti až 30 telefonátů s 
průměrnou délkou 12 minut.
Stát financuje Sdružení Linka bezpečí přibližně z 25 %, dalších 5 % tvoří prostředky z evropských 
zdrojů. Zbývajících 70 % rozpočtu získává Sdružení ze soukromých zdrojů (firmy, nadace, 
individuální dárci, veřejné sbírky, benefiční akce apod.).



Rada města Přerova projednala předložený návrh na své 76. schůzi dne 2.10.2013 a podala návrh 
Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace uvedenému subjektu.


