D ů v o d o v á z p r á v a č. 7
1. Název problému a jeho charakteristika:
Žádost organizace Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy, IČ 45331154, Prokopova 25,
Plzeň o poskytnutí dotace ve výši 218 000,- Kč na projekt s názvem „Plzeňská desítka“.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Projekt řeší zajištění pobytové služby (Domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné
bydlení) a ambulantní služby (denní stacionář, centrum denních služeb) pro 10 lidí z města
Plzně ve věku nad 18 let s diagnostikou autismus. Tyto sociální služby jsou poskytovány v obci
Merklín, Klatovy a Soběkury. Svým zaměřením a speciálním vybavením jsou v kraji ojedinělé
a ve městě Plzeň k nim není žádná alternativa. Všechny výše zmíněné služby jsou podle zákona
o sociálních službách 108/2006 Sb. hrazeny klienty. Bohužel příjmy od klientů nepokryjí
náklady organizace. Organizace předložila k žádosti seznam klientů z města Plzně, kteří
využívají výše zmíněné služby. Z tohoto seznamu členové Komise pro sociální věci RMP
vybrali k podpoře klientku Terezu Marxovou užívající tyto sociální služby: chráněné bydlení a
centrum denních služeb Merklín.
Přehled poskytnutých dotací k 10. květnu 2012
Souhrn za IČO 45331154
Zdroj

MMP-OSS
MMP-OSS

ÚMO 3
ÚMO 1

Rok

Název akce

Částka
schválená

Domov pro osoby se ZP Radost, Denní
stacionář Soběkury, Centrum denních služeb
2010 Merklín
2010 Provoz sociální služby
Suma 2010

0
100000
100000

Pokrytí nákladů na odborné supervize
zaměstnanců a pokrytí mzdových nákladů
2011 jednoho zaměstnance
2011 odborné supervize
Suma 2011

0
6000
6000

ÚMO 1

míče a sítě pro fotbal a volejbal a další
2012 vybavení,

ÚMO 1

Realizace týdne zaměřeného na romskou
kulturu skrze několik provázaných aktivit pro
2012 děti a mládež

0

ÚMO 1
MMP-BEZP
MMP-ZDRAV

Zkvalitnění poskytovaných služeb a
zachování stáv. rozsahu provozu jedinného
ambulant. kriz. centra pro všechny věkové
2012 kategorie vč. dětí
2012 Archa - program prevence rizikového chování
2012 Bazalka pro ĆLOVÍČKY

0
0
0

ÚMO 4

oprava a odhlučnění dveří v konzultační
místnosti, obnova vybavení čekárny, úhrada
2012 energií

0

ÚMO 3

Propagace, tisk materiálů a honoráře umělců
2012 doprovodné akce

0

ÚMO 3

Zajištění a zkvalitnění krizové pomoci a
2012 pokračování v primární prevenci na školách

0

10000

1

MMP-OSS

Denní stacionář ČLOVÍČEK, Můj 1+0
Chráněné a podporované bydlení, Centrum
SOS Archa, JDEME DÁL - Sociálně
aktivizační služby pro seniory a osoby se
2012 zdravotním postižením

2365000

Denní stacionář v Soběkurech, Domov pro
osoby se zdravotním postižením Radost
Plzeňská desítka
Archa - pro náhradní rodinnou péči
projekt Archa - materiál, nájem, cestovné

MMP-OSS
MMP-SOC
MMP-SOC
ÚMO 2

2012
2012
2012
2012

ÚMO 2
ÚMO 2

program JDEME DÁL - provozní náklady,
2012 Domov Na Radosti - příspěvek na energie
2012 Archa pro člověka v krizi - zkvalitnění služeb

0
0

ÚMO 3
MMP-KIMC
MMP-Odbor prezentace a marketingu

Dovybavení 2 chráněných bytů, příspěvek na
2012 energie stacionáře Soběkury
2012 Terénní práce - SOS cizinec
2012 Dny Dé aneb "Setkání dvou světů"

0
0
0

ÚMO 1

zajištění 2 "NEVŠEDNÍCH TÝDNŮ" pro
klienty stacionáře Človíček - výtvarné potřeby,
2012 úhrada jízdného

0

ÚMO 1

na projekt JDEME DÁL - příspěvek na provoz
kontaktního místa v Kralovické ul. č. 35 a na
projekt DOMOV RADOST - částečnou úhradu
2012 energií zařízení v Merklíně
Suma 2012

Suma 2010 - 2012

0
0
0
0

0
2375000
2481000

3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout dotaci ve výši 20 000,- Kč organizaci Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy,
IČ 45331154, Prokopova 25, Plzeň na úhradu nákladů za sociální služby chráněné bydlení
a centrum denních služeb Merklín za klientku Terezu Marxovou.
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.
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9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzeň:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.
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