
 

1. Sociální služby – poskytnuté dotace 

 

Sociální služba 2014 2015 2016 Cílová skupina 

Odborné sociální poradenství 80.000 Kč 160.000 Kč 140.000 Kč Oběti trestných 
činů 

Telefonická krizová intervence 0 Kč 50.000 Kč 50.000 Kč Smíšená CS 

Azylové domy 0 Kč 
(financováno IP 

0 Kč 
(financováno IP 

0 Kč 
(financováno IP 

Smíšená CS 

Krizová pomoc 60.000 Kč 100.000 Kč 70.000 Kč Smíšená CS 

Intervenční centrum 0 Kč 
(financováno IP) 

100.000 Kč 0 Kč 
(financováno IP) 

Oběti trestných 
činů 

 

 Dotace jsou poskytovány v rámci Dotačního programu města České Budějovice na podporu 

sociální oblasti v daném roce pod opatřením určeným na podporu sociálních služeb dle 

zákona č. 108/2006 Sb. 

 V rámci dotačních programů není poskytována přímá podpora obětem. 

 Nelze dělit, jaký objem finančních prostředků byl určen pro práci s oběťmi, pokud jsou cílové 

skupiny uživatelů smíšené. 

 

1.1. Rozdělení nákladů – viz níže bod 1.3 

1.2. Přehled uživatelů  

Poskytovatel 2014 2015 2016 - odhad poznámka 

Bílý kruh bezpečí 138 150 150  

Theia – krizová pomoc 772/132 770/228 770/230 Počet uživatelů/počet 
obětí trestných činů 

Intervenční centrum 376 350 350  

 

1.3 Subjekty pracující s oběťmi trestných činů – rozdělení nákladů 

Subjekt 2014 2015 2016 - předpoklad 

Bílý kruh bezpečí 
(odborné sociální 
poradenství) 

30 tis. Kč 
 3.400 mzdové 

náklady 
 9.500 jiné služby 
 Ostatní běžné 

provozní náklady 

150.000 Kč 
 43.700 mzdové 

náklady 
 Ostatní běžné 

provozní náklady 

100.000 Kč 
 50.000 mzdové 

náklady 
 50.000 jiné služby 

Intervenční centrum 0 Kč 100.000 Kč 
 80.000 mzdové 

náklady 
 6.000 jiné služby 
 Ostatní běžné 

provozní náklady 

0 Kč 

Theia – krizové 
centrum 

80.000 Kč (OSP 50 tis. 
Kč) 

10.000 Kč (OSP) 
 Mzdové náklady 

40.000 Kč (OPS) 
 30.000 mzdové 

náklady 



(smíšená cílová 
skupina) 

 78.000 mzdové 
náklady (50 tis. pro 
OSP) 

 Ostatní běžní 
provozní náklady 

 10.000 právní 
služby 

 

 

2. Prevence kriminality 

Přehled realizovaných projektů v rámci programů prevence kriminality je uveden na webu města 

České Budějovice pod tímto odkazem: 

 http://www.c-budejovice.cz/cz/skolstvi-zdravotnictvi-socialni-pece/socialni-

pece/stranky/prevence-kriminality-12-11-2012.aspx  

V roce 2012 byl realizován projekt zaměřený na seniory jako oběti trestných činů. Na webu jsou ke 

stažení brožurky a letáky, které v rámci tohoto projektu vznikly. Dotace Ministerstva vnitra činila 46. 

000 Kč, spoluúčast města byla 6.000 Kč. 

 

3. Jiná podpora obětem 

Další konkrétní podpora obětem trestních činů není poskytována, pokud se na město České Budějovice 

obrátí, je na základě aktuální sociální anamnézy poskytnuta buď pomoc přímo pracovníky odboru 

sociálních věcí (terénními sociálními pracovníky či pracovníky orgánu SPOD) nebo je jim 

zprostředkována pomoc ve výše uvedených organizacích zabývající se pomoci obětem trestných činů 

 

http://www.c-budejovice.cz/cz/skolstvi-zdravotnictvi-socialni-pece/socialni-pece/stranky/prevence-kriminality-12-11-2012.aspx
http://www.c-budejovice.cz/cz/skolstvi-zdravotnictvi-socialni-pece/socialni-pece/stranky/prevence-kriminality-12-11-2012.aspx

