D ů v o d o v á z p r á v a č. 1
1. Název problému a jeho charakteristika:
Žádost organizace SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň, IČ 70950431 Tylova 14, Plzeň o
poskytnutí dotace ve výši 41.770,- Kč na projekt s názvem „PřeSPo“ II. – Přednášky pro
Sluchově Postižené II“.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Cílem druhého ročníku projektu "PřeSPo II“. je zvýšit počet odborných přednášek a poskytnout
tak osobám se sluchovým postižením možnost účasti na odborných přednáškách a zajistit jim
jednodušší přístup k informacím, a to ve formě jim srozumitelné. Většina sluchově postižených
(převážně neslyšících) má problémy porozumět obsahu textu, zejména pokud jde o odborný
text nebo přednášku. Všechny odborné přednášky jsou tlumočeny do znakového jazyka (ZJ)
a na přání klientů je možné zařídit i přepis mluveného slova, popř. indukční smyčku. Letošním
cílem je i archivace přednášek na webových stránkách organizace, a to pomocí zakoupení
notebooku a kamery. Projekt "PřeSPo II“. navazuje na 1. ročník projektu "PřeSPo", který byl z
části financován Magistrátem města Plzně - Odborem sociálních služeb. Jde o soubor
odborných přednášek, které jsou vybrány ve spolupráci s klienty organizace. Veškeré
přednášky jsou tlumočeny do ZJ a to soudním tlumočníkem Mgr. M. Hanzlíčkem.
Témata přednášek:
1. Důchody - OSSZ Mgr. I. Tolarová
2. Pomůcky pro ZTP – zejména pro sluchově postižené
3. Sociální reforma na konci roku 2012
4. Diabetes
5. Osteoporóza a artróza
6. Deprese II.
7. Parkinson + Alzheimer
8. + 4 přednášky od Občanské poradny Plzeň (témata finančnictví, právo, bydlení atd. –
témata budou upřesněna)
Přehled poskytnutých dotací k 10. květnu 2012
Souhrn za IČO 70950431
Zdroj
ÚMO 1

Rok Název akce
2010 na provoz centra

ÚMO 3

Zabezpečení chodu organizace, po stránce
2010 provozní, tak její činnosti
Zajištění zájezdu pro osoby se sluchovým
postižením v rámci SAS
Ceny, poháry, trička, startovné
Zlepšení mobility a Plaveme pro zdraví
Suma 2010
provoz

Částka
schválená
6000
25000

ÚMO 3
MMP-SPORT
MMP-ZDRAV

2010
2010
2010

MMP-OSS

2011

MMP-SOC

„PřeSPo“ – Přednášky pro Sluchově
2011 Postižené

15000

MMP-SPORT

Nákup cen, startovné, cestovné, nákup karet
2011 Joker a Prší

10000

ÚMO 1

propagační materiály, literatura, kancelářské
2011 a hygienické potřeby

5000

0
15000
0
46000
107000

1

ÚMO 2

Zabezpečení chodu organizace, po stránce
provozní při poskytování odborného soc.
2011 poradenství
Suma 2011
2012 přednášky pro sluchově postižené

MMP-SPORT
ÚMO 3

Nákup cen, startovné, cestovné, energie,
2012 elektronické terče, propagační materiály
2012 Ukázka vojenské techniky

0
0

MMP-OSS

Tlumočnické služby, Sociálně aktivizační
služby pro seniory a osoby se zdravotním
2012 postižením, Odborné sociální poradenství

132000

ÚMO 3

Zabezpečení chodu organizace po provozní
2012 stránce, odborné sociální poradenství

ÚMO 3

MMP-SOC

"PřeSPO" II. - Přednášky pro Sluchově
2012 Postižené II.
Suma 2012

Suma 2010 - 2012

9000
146000
0

0
0
132000
324000

3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout dotaci ve výši 20 000,- Kč organizaci SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň,
IČ 70950431 Tylova 14, Plzeň na projekt s názvem „PřeSPo“ II. – Přednášky pro Sluchově
Postižené II“.
4. Navrhované varianty řešení:
Viz návrh usnesení.
5. Doporučená varianta řešení:
Viz návrh usnesení, jiná varianta se nenavrhuje.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných například
provozních nákladů):
Poskytnutí dotace bude kryto ze schváleného rozpočtu OSS MMP pro rok 2012 – transfery
jiným subjektům – Komise pro sociální věci RMP.
7. Návrh termínu realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Viz ukládací část.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 611 ze dne 8. prosince 2011.
Usnesení KSV RMP č. 7 ze dne 16. dubna 2012.
Usnesení RMP č. 793 ze dne 31. května 2012.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzeň:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.
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