Odpověď podle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Předmětem žádosti doručené dne 11. 7. 2019 byl požadavek na poskytnutí:
1) informace o tom, jakým způsobem byly ze strany Olomouckého kraje
podporovány znevýhodněné děti v oblasti sportu a tělovýchovy v uplynulých třech
letech, jak je tato podpora realizována nyní a jak bude realizována v následujících
letech;
2) příslušných dokumentů, které budou dokládat výše uvedenou realizaci podpory.
Poskytnutá informace:
Žadateli byly poskytnuty následující informace:
Ad 1) Informace o tom, jakým způsobem byly ze strany Olomouckého kraje
podporovány znevýhodněné děti v oblasti sportu a tělovýchovy v uplynulých
třech letech, jak je tato podpora realizována nyní a jak bude realizována v
následujících letech
Olomoucký kraj je aktuálně vyhlašovatelem téměř 80 dotačních titulů. Věříme, že
s ohledem na diverzifikaci dotačních prostředků a počet vyhlašovaných programů a
titulů budeme na předních místech mezi kraji. Cílem daného vysokého počtu dotačních
programů a dotačních titutů (DP a DT) je právě nacílení prostředků na konkrétní
podporované oblasti a aktivity. Je třeba hned v úvodu uvést, že ačkoliv kraj nespadá
mezi strukturálně postižené regiony (zasažené těžbou uhlí), hned několik regionů
v našem kraji však spadá mezi tzv. hospodářsky slabé regiony (Jeseník, Přerov,
Šumperk). Dále jsou v našem kraji regiony s vyšší průměrnou mírou nezaměstnanosti,
než je průměrná úroveň v České republice (např. Šternberk a Uničov). Tyto
skutečnosti uvádíme pro uvedení do reálné situace v Olomouckém kraji, kdy fakticky
jakákoliv podpora směřuje svým dopadem do nějaké socioekonomicky
znevýhodněné oblasti (tato skutečnost se zcela jistě promítá i do života dětí). V tomto
kontextu je třeba zmínit, že i když Olomoucký kraj aktuálně nemá dotační titul
zaměřený přímo na podporu sportovních aktivit tzv. znevýhodněných dětí (a jistě
je to námět pro samosprávu pro další období), pak je třeba říci, že prostřednictvím
mnoha dalších vyhlašovaných dotačních programů a dotačních titulů má
finanční podpora přímý či nepřímý dopad i na sledované aktivity. Nejblíže dané
oblasti má podpora z oblasti sociální, sportu a podpora směřující do spolkové činnosti
obcí (se zaměřením na mládež). Více informací k daným oblastem je uvedeno níže:
Olomoucký kraj každoročně vyhlašuje v sociální oblasti Dotační program pro sociální
oblast, který obsahuje dotační tituly zaměřené obecně na Podporu prorodinných
aktivit, Podporu romské integrace a Podporu aktivit směřujících k sociálnímu
začleňování. Podmínky těchto titulů principiálně umožnují podporu aktivit
zaměřených na uvedené cílové skupiny. Podpora je směrována na jednorázové
nebo pravidelně se opakující projekty fyzických a právnických osob zaměřené např.
na komunitní práci (nejen, ale také v sociálně vyloučených lokalitách), systematickou
přímou práci s rodinami a dětmi např. za účelem prosazení zdravého životního stylu,
aktivity zaměřené na sociální začleňování a prevenci sociálního vyloučení apod.

Dále v oblasti sportu Olomoucký kraj vyhlašuje dotační Program na podporu
sportovní činnosti dětí a mládeže a Program na podporu handicapovaných
sportovců v Olomouckém kraji.
Pokud se týká podpory spolkové činnosti obcí, pak její součástí je i podpora sportovní
činnosti dětí a mládeže, a to prostřednictvím dotací na soutěže v kategorii
děti/mládež a nebo prostřednictvím dotací na sportovní vybavení družstev
dětí/mládeže zapojených do celostátní hry PLAMEN.
Cílem dotačního programu je podpora činnosti nekomerčního, neziskového a obecně
prospěšného charakteru v oblasti požární ochrany, zaměřená na činnost spolků,
pobočných spolků hasičů a podporu požárního sportu, dále reprezentace požární
ochrany veřejnosti, udržování hasičských tradic, informování o historii hasičstva
a zachování historické požární techniky v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu
a v souladu s cíli Olomouckého kraje. Dotační program vychází z programového
prohlášení Rady Olomouckého kraje, kdy Rada Olomouckého kraje rozhodla, že
„Podpoří rozvoj vzdělávání dětí a mládeže v oblasti ochrany člověka při mimořádných
událostech“, což odpovídá této formě dotačního programu. Při předcházení požárům
napomáhají Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska zejména tím, že provádí
odbornou přípravu zájemců o získání odborné způsobilosti v požární ochraně, školení
zaměstnanců, zpracování dokumentace požární ochrany, vyvíjí preventivněvýchovnou činnost mezi občany a mládeží, uspokojují zájmy dětí a mládeže
prostřednictvím všestranné činnosti zejména v kolektivech mladých hasičů,
dorostenců a dorostenek při pravidelné celoroční činnosti, prázdninových a dalších
volnočasových aktivitách včetně mezinárodních, organizováním soutěží, preventivně
výchovné činnosti v oblasti požární ochrany, táborů, vzdělávacích akcí a dalších aktivit.
Nabídkou aktivního volného času pro své mladé členy pomáhají při ochraně před
rizikovými projevy chování – šikanou, vandalismem, brutalitou, rasismem, kriminalitou,
drogovou závislostí, alkoholismem atd. V rámci plnění uvedených cílů i dalších
povinností je zřízen tento dotační program k zajištění podpory hasičů (fyzických osob),
spolků a pobočných spolků hasičů, podpory tradičních i nových soutěží v hasičském
sportu a práce s mládeží v rámci jednotlivých spolků.
Počet poskytnutých podpor v jednotlivých oblastech a její výše za uplynulé
3 roky je uveden v tabulce (odpověď na druhou otázku=podklady).
Pokud jde o následující období, Olomoucký kraj předpokládá pokračování podpory
touto formou v podobném rozsahu; schválení a vyhlášení dotačních programů je
v rozhodovací kompetenci zastupitelstva, stejně jako výše alokace v návaznosti na
možnosti rozpočtu. V budoucnosti není vyloučené, že by kraj vyhlásil nový či upravil
stávající DP se zaměřením na znevýhodněné děti.

Ad 2) Dokumenty dokládající výše uvedenou realizaci podpory
Tabulky a textové informace níže dokládají výši podpory v oblastech uvedených v odpovědi na první otázku.
Oblast sociální

Dotační titul
Podpora aktivit
směřujících k sociálnímu
začleňování
Podpora prorodinných
aktivit
Podpora romské
integrace

2016
2017
2018
2019
Počet poskytnutých
Počet poskytnutých
Počet poskytnutých
Počet poskytnutých
podpor/částka v tis.
podpor/částka v tis. Kč podpor/částka v tis. Kč podpor/částka v tis. Kč
Kč
22/229

32/2300

42/3063

51/2400

28/1000

33/1575

31/3676

31/2914

5/220

3/75

3/105

4/116

Oblast sportu
V roce 2017 byli handicapovaní sportovci podpořeni v rámci dotačního „Programu na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže“
(Sportovní klub SKIVELO neslyšících Olomouc, z.s., dotace 10 000 Kč). V DT „Podpora celoroční sportovní činnosti v roce 2017“ byly
podpořeny 2 kluby sdružující handicapované sportovce (Sportovní klub tělesně postižených sportovců Olomouc, z.s., dotace 35 000
Kč; Sportovní klub SKIVELO neslyšících Olomouc, z.s., dotace 15 000 Kč). V rámci „Individuálních žádostí Olomouckého kraje“
obdržely dotaci 4 fyzické osoby (celková poskytnutá dotace byla 235 000 Kč) a 2 kluby (celková poskytnutá dotace byla 235 000 Kč).
V roce 2018 vyhlásil Olomoucký kraj nový dotační „Program na podporu handicapovaných sportovců v Olomouckém kraji“. V tomto
dotačním programu byli handicapovaní sportovci podpořeni částkou 800 000 Kč (7 fyzických osob, celková částka 460 000 Kč; 6
právnických osob, celková částka 340 000 Kč). Z těchto příjemců dotací vykonává sportovní činnost handicapovaných dětí a mládeže
Atletický klub Olomouc, z.s., který má ve své členské základně 18 handicapovaných dětí a mládeže.
V roce 2019 Olomoucký kraj opět vyhlásil dotační „Program na podporu handicapovaných sportovců v Olomouckém kraji“. Podpořeno
bylo 9 fyzických osob dotací ve výši 455 000 Kč a 6 právnických osob dotací ve výši 395 000 Kč.

Oblast spolkové činnosti obcí (soutěže pro děti a mládež)

Dotační titul

2017
Počet poskytnutých
podpor/částka v tis.
Kč

2018
Počet poskytnutých
podpor/částka v tis.
Kč

2019
Počet poskytnutých
podpor/částka v tis.
Kč

Dotace na činnost, akce
a projekty hasičů,
spolků a pobočných
spolků hasičů
Olomouckého kraje

39/322

64/726

81/1133

Informaci zpracoval:
Dne 23. 7. 2019, Mgr. Roman Mikeš, odbor majetkový, právní a správních činností, oddělení právní.

Počet listů: 2
Počet příloh: 0
Počet listů příloh: 0

