ŽÁDOST O DOTACI Z FONDU SOCIÁLNÍ PODPORY
1. ŽADATEL
a) název
b) právní forma
c) adresa
d) telefon
e) fax
f) e-mail
g) IČO

DIČ

h) bankovní spojení
2. STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE
a) titul, jméno, příjmení
b) doručovací adresa
c) telefon, fax, e-mail
3. PRACOVNÍK ODPOVĚDNÝ ZA HOSPODAŘENÍ S GRANTEM
a) titul, jméno, příjmení
b) doručovací adresa
c) telefon, fax, e-mail
4. REGISTRACE POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
a) rozhodnutí o registraci
b) registrované sociální služby
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5. ÚČEL POSKYTNUTÍ DOTACE (na jaké služby, činnosti, aktivity, materiál apod. bude dotace čerpána)

6. POŽADOVANÁ ČÁSTKA Z ROZPOČTU MĚSTA
7. INSTITUCE PŘISPÍVAJÍCÍ NA ČINNOST ŽADATELE V PŘEDCHOZÍM ROCE

8. CELKOVÉ VÝDAJE ROKU, NA KTERÝ JE DOTACE POŽADOVÁNA

9. ÚDAJE O POČTECH KLIENTŮ
a) Počet občanů města Sokolova, kteří využili služeb organizace v roce, ve kterém je žádost
předkládána (umožňuje-li to charakter služby, přiložte jmenný seznam)
b) Celkový počet klientů organizace, kterým byla poskytnuta služba v roce, ve kterém je žádost
předkládána
c) Odhad počtu občanů Sokolova, kterým bude služba poskytnuta v roce, na který je
požadována dotace
10. INFORMACE O INSPEKCI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Proběhla v roce
K žádosti přiložte pouze tu část inspekční zprávy obsahující shrnutí (závěry) inspekce.

11. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE, VÝZNAMNÉ AKCE apod. (v posl. 2 letech)
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12. DALŠÍ INFORAMCE, KTERÉ POVAŽUJETE ZA DŮLEŽITÉ

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE
Čestně prohlašuji, že:
a) na žadatele a jeho majetek nebyl vyhlášen konkurz, nebylo zahájeno konkurzní nebo
vyrovnávací řízení, není v likvidaci
b) žadatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky
c) žadatel nemá splatný nedoplatek na pojistném na veřejném zdravotním pojištění, na pojistní
na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
d) statutární zástupce žadatele nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin

Datum:

Podpis statutárního zástupce: _________________________________

Otisk razítka:
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Počet členů celkem (dospělí/děti):
Počet zaměstnanců:
Roční rozpočet roku, ve kterém je žádost předkládána:
Výdaje z toho
v Kč
Příjmy z toho
Celkem
Celkem
nájmy
příspěvky členů
energie
dotace MPSV
doprava
dotace kraje
materiál
dotace obcí
mzdy a odměny
sponzoři
ostatní (rozpis)
vlastní činnost
ostatní (rozpis)

Roční rozpočet roku, na který je žádost předkládána:
Výdaje z toho
v Kč
Příjmy z toho
Celkem
Celkem
nájmy
příspěvky členů
energie
dotace MPSV
doprava
dotace kraje
materiál
dotace obcí
mzdy a odměny
sponzoři
ostatní (rozpis)
vlastní činnost
ostatní (rozpis)

v Kč

v Kč

PŘÍLOHA*):

*) Tuto přílohu lze nahradit srozumitelným rozpočtem obou let

Podpis statutárního zástupce: _________________________________
Otisk razítka
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