D ů v o d o v á z p r á v a č. 4
1. Název problému a jeho charakteristika:
Žádost Mgr. Bohumily Hajšmanové, IČ 66364329, Úslavská 75, Plzeň o poskytnutí dotace
ve výši 100 000,- Kč na navýšení kapacity lůžek Týdenního stacionáře Domovinka.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Domovinka Mgr. Bohumily Hajšmanové je poskytovatelem sociálních služeb zaměřených
především na seniory. Už 14 let v Plzni provozuje domácí péči, 5 let pečovatelskou službu, více
jak 2 roky tísňovou péči, skoro rok Denní a týdenní stacionář pro seniory v Plzni na Slovanech,
nově od ledna 2012 krizovou pomoc pro seniory ohrožené domácím násilím a sociálním
vyloučením, věnuje se i seniorům v dluhové pasti. Jednou ze služeb, které Domovinka Mgr.
Bohumily Hajšmanové poskytuje, je služba Denního a týdenního stacionáře pro seniory.
Stacionář poskytuje komplexní péči převážně lidem, kteří i přes svůj zdravotní nebo psychický
stav chtějí mít kontakt s okolím a aktivně trávit svůj volný čas. Služby jsou klientům
poskytovány dle jejich individuálních potřeb a potřeb jejich blízkých – je zde možnost
dlouhodobého ubytování i krátkodobých pobytů, včetně možnosti využívat služeb stacionáře
přes den a večer se vracet do domácího prostředí.
Týdenní stacionář je poskytován klientovi celých 24 hodin denně na přechodnou dobu, během
které nemá jeho pečující osoba z nějakého důvodu možnost o klienta pečovat. Klienti denního
i týdenního stacionáře tráví čas společně a za stejných podmínek. Každému klientovi se dostává
péče nejen po zdravotní stránce, ale důraz je kladen i na zařazení a fungování klienta ve
společnosti a udržení kvality života. Současná kapacita Týdenního stacionáře je 14 klientů v 7
dvoulůžkových pokojích, provozní doba je v pracovní dny nepřetržitá. Cílem tohoto projektu je
navýšení ubytovací kapacity Týdenního stacionáře o 4 lůžka a zároveň vybavení společných
prostor pro setkávání klientů s rodinnými příslušníky.
Přehled poskytnutých dotací k 10. květnu 2012
Souhrn za IČO 66364329
Název akce

Zdroj

Rok

ÚMO 1

Tísňová péče - alarm pro seniory a
handicapované, moţnost doţití v domácím
2010 prostředí

ÚMO 2

pořízení přístrojů Danius zajišťující tísńovou
2010 péči pro seniory

Částka
schválená

204000
0

MMP-OSS
MMP-OSS

Rozvoj a zkvalitnění komplexních sluţeb pro
2010 seniory a tělesně postiţené
2010 pečovatelská sluţba, domov pro seniory
Suma 2010
2011 Pečovatelská sluţba, Tísňová péče
2011 Týdenní stacionář

155000
0
359000
700000
500000

MMP-OSS

šikmá schodišťová plošina pro imobilní - SP
2011 150

358000

ÚMO 1

Pomůcky pro zařízení denního a týdenního
stacionáře - automatizov. externí defib. pom.
2011 Trenér CarAid, křesla

MMP-ZDRAV
MMP-OSS

ÚMO 1

Pomůcky pro zařízení denního a týdenního
stacionáře pro klienty, kteří jsou závislí na
2011 pomoci druhé osoby
Suma 2011

0

210000
1768000

1

MMP-OSS

Pečovatelská sluţba, Tísňová péče, Týdenní
2012 stacionář

ÚMO 1

Zlepšení prostředí pro ţivot v Týdenním
stacionáři pro seniory, navýš. ubytovací
kapacity, vybavení pokoje, společenského
2012 koutu

ÚMO 1

projekt "Prevence a krizová pomoc při
2012 zneuţívání seniorů a při vzniku dluhové pasti"

450000

ÚMO 2

materiál pro Tvořivou dílnu Stacionáře a výlet
2012 klientů

0

MMP-SOC

Navýšení kapacity lůţek Týdenního
2012 stacionáře Domovinka

0

ÚMO 1

úhrada pečovatelské sluţby poskytnuté
2012 příjemcem Ţofii Šimáčkové
Suma 2012

Suma 2010 - 2012

1128000

0

31390
1609390
3736390

3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout dotaci ve výši 60 000,- Kč Mgr. Bohumile Hajšmanové, IČ 66364329, Úslavská
75, Plzeň na navýšení kapacity lůžek Týdenního stacionáře Domovinka.
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.

2

