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Odpověď na žádost o poskytnutí informace
Vážený pane,
dne 12.07.2019 obdržel Krajský úřad Zlínského kraje Vaši žádost na základě zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, týkající následujících informací:

1) Informace o tom, jakým způsobem byly ze strany Zlínského kraje podporovány znevýhodnění děti v oblasti
sportu a tělovýchovy v uplynulých třech letech, jak je tato podpora realizována nyní a jak bude realizována
v následujících letech;
2) O poskytnutí příslušných dokumentů, které budou dokládat výše uvedenou realizaci podpory.
Žadatel ve své žádosti uvedl, že tzv. znevýhodněné děti, jsou např. děti z nízkopříjmových rodin, z neúplných rodin,
z dětských domů, z vyloučených lokalit atd.
Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor Kancelář hejtmana ve spolupráci s Odborem školství, mládeže a sportu a
odborem sociálních věcí sděluje, že Zlínský kraj nerealizuje v rámci své vlastní dotační politiky speciální program
v oblasti sportu a tělovýchovy, ve které by byly cílovou skupinou znevýhodněné děti.
Zlínský kraj v rámci své zřizovatelské funkce podporuje znevýhodněné děti z dětských domovů formou příspěvku
na provoz zřizovaných domovů krajem. Jedná se o 12 domovů a finanční podpora v letech 2018 činila 30 390 000
Kč, v roce 2017 činila 30 376 600 Kč a v roce 2016 činila 27 932 000 Kč. Tyto příspěvkové organizace kraje
v rámci své činnosti realizují mimo jiné sportovní aktivity pro děti z dětských domovů, tak jako kulturní či další
volnočasové aktivity. Zlínský kraj svoje zřízené příspěvkové organizace bude v rámci svých zřizovatelských funkcí
podporovat finančně i nadále.
Dále Zlínský kraj podporuje konkrétně jednu sportovní aktivu realizovanou nízkoprahovými zařízeními pro děti a
mládež, což jsou poskytovatelé sociálních služeb. Tato sportovní aktivita není poskytována v rámci sociálních
služeb, ale jde o formu volnočasové sportovní aktivity, jde o fotbalový turnaj nízkoprahových zařízení pro děti a
mládež, kde cílovou skupinou jsou znevýhodněné děti. Zlínský kraj podporuje pravidelně tuto sportovní aktivitu
částkou 25.000 Kč formou objednávky a proplacení příslušné faktury. Tato částka byla poskytnuta v roce 2018,
2017 a 2016 – viz příloha. Také předpokládáme pokračování v podpoře této konkrétní sportovní akce.
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