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Finanční podpora sociálních služeb poskytovaných 

SENIORem Otrokovice, p. o. 

 

 

V roce 2021 je zajišťována podpora sociálních služeb poskytovaných příspěvkovou organizací 

SENIOR Otrokovice prostřednictvím Zlínského kraje, a to na základě uzavřené Veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti 

služeb na území Zlínského kraje, v celkové výši 35 850 270,- Kč. 

 

Zlínský kraj se dále podílí na financování sociálních služeb na základě dalších uzavřených 

veřejnoprávních smluv, a to: 

 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro 

sociální služby na území Zlínského kraje ve výši 1 173 900,- Kč (financování služeb: 

domovy pro seniory, domov se zvláštním režimem a odlehčovací služby) 

 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje 

k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje ve výši 351 400,- Kč 

(financování služeb: denní stacionář, pečovatelská služba) 

 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje 

k dofinancování sociálních služeb na území Zlínského kraje ve výši 424 300,- Kč 

(financování služeb: odlehčovací služby, domov se zvláštním režimem, denní stacionář, 

pečovatelská služba). 

 

Naším zřizovatelem, městem Otrokovice, je zajišťována podpora prostřednictvím 

provozního příspěvku, který je v roce 2021 ve výši 18 166 000,- Kč. 

 

V roce 2021 se do financování sociálních služeb poskytovaných naší organizací zapojila také 

domovská města a obce našich klientů. Jednalo se o tato města a obce: 

 statutární město Zlín – dotace ve výši 104 000,- Kč 

 město Napajedla – dotace ve výši 131 900,- Kč 

 obec Tlumačov – dotace ve výši 46 385,- Kč 

 obec Kvasice – dotace ve výši 19 044,- Kč 

 obec Halenkovice – dotace ve výši 33 000,- Kč 

 obec Machová – darovací smlouva ve výši 1 000,- Kč 

 obec Žlutava – darovací smlouva ve výši 10 000,- Kč 

 obec Pohořelice – darovací smlouva ve výši 26 000,- Kč 

 

Pobytové služby – domovy pro seniory, domov se zvláštním režimem a odlehčovací služby  – 

poskytujeme ve dvou budovách, a to SENIOR B na adrese K. Čapka 1615, Otrokovice a 

SENIOR C na adrese tř. Spojenců 1840, Otrokovice, kde sídlí i denní stacionář. Dále 

poskytujeme terénní a ambulantní pečovatelskou službu na území města Otrokovice a 
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v nejbližším okolí. Zázemí pro pečovatelskou službu je vybudováno v Domech 

s pečovatelskou službou (Nivy 283, Hlavní 1161) v Otrokovicích. 

 

V Otrokovicích dne 14. 12. 2021 

 

  
 

 

 

 

 

 

  

 

      Halenkovice                         Napajedla                             Tlumačov                                 Pohořelice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Žlutava                                Kvasice                                Machová                                  

 

 

 

 

 


