D ů v o d o v á z p r á v a č. 8
1. Název problému a jeho charakteristika:
Žádost organizace TyfloCentrum Plzeň o.p.s., IČ 25248421, Tomanova 5 Plzeň o poskytnutí
dotace ve výši 90 000,- Kč na financování sociálních služeb „Volnočasové a vzdělávací
aktivity, Sociální poradenství pro zdravotně postižené a Průvodcovská a předčitatelská služba“.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. poskytuje sociální služby (průvodcovská a předčitatelská, sociální
rehabilitace, sociálně aktivizační služby, odborné sociální poradenství) s cílem podpořit
samostatnost, nezávislost a společenské uplatnění zrakově postižených osob. Organizace
požádala o dofiancování nákladů na níže uvedené sociální služby.
Průvodcovské a předčitatelské služby jsou terénní nebo ambulantní služby poskytované
osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo zdravotního postižení v oblasti
orientace nebo komunikace, a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Služby mohou
být poskytovány též jako součást jiných služeb.
Odborné sociální poradenství je poskytované zdarma. Poradenství je poskytováno zrakově
postižených osobám, ale také lidem bez zrakového postižení. Cíl služby: Zprostředkovat
klientům kvalifikované rady a informace, zejména v oblastech specializovaných na zrakové
postižení, zaměřit se také na odkazování na jiné instituce či služby, pomoci klientovi orientovat
se v oblasti kompenzačních pomůcek a dávek pro zrakově postižené.
Sociálně aktivizační služby jsou klubové aktivity sloužící k dalšímu rozvoji zrakově
postižených lidí a zároveň k trávení jejich volného času. Tyto aktivity jsou určeny zrakově
a kombinově postiženým uživatelům, jejich přátelům a rodinným příslušníkům. Kluby
probíhají pravidelně každý týden v prostorách TyfloCentra v Tomanově ul. č.5 nebo mimo
prostory. Jedná se o bezplatné služby. Potřebný doprovod zajišťuje TyfloCentrum.
Přehled poskytnutých dotací k 10. květnu 2012
Souhrn za IČO 25248421
Zdroj
Rok Název akce
Částka schválená
ÚMO 1
2010 Pokrytí části nákladů TyfloCentra k udržení chodu
0
zařízení a zajistit poskyt. služeb
ÚMO 2
ÚMO 3

2010 úhrada nákladů na prpvoz centra
2010 Pokrytí provozních nákladů centra s cílem udržet
chod našeho zařízení a zajistit soc. služby v
rozsahu

ÚMO 4

2010 kancelářské potřeby, spotřeba energie, telefon,
internet
Suma 2010
2011 Pokrytí části provozních nákladů TC, s cílem
udržet chod ve stávajícím rozsahu a kvalitě

ÚMO 3
ÚMO 4
MMP-SOC

2011 provozní náklady
2011 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

MMP-SOC
MMP-OSS
MMP-SOC

2011 Odborné sociální poradenství
2011 provoz společnosti
2011 Průvodcovské a předčitatelské služby
Suma 2011

0
20000

3500
23500
0
0
0
0
199000
30000
229000
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MMP-OSS

2012 Sociální poradenství pro zdravotně postižené,
Průvodcovská a předčitatelská služba,
Volnočasové a vzdělávací aktivity

MMP-ZDRAV
ÚMO 3

2012 průvodcovské a předčitatelské služby
2012 Pokrytí provozních nákladů a zajištění služeb ve
stávajím rozsahu

0
0

MMP-ZDRAV
MMP-ZDRAV
ÚMO 4
MMP-SOC

2012
2012
2012
2012

odborné sociální poradenství
SAS pro seniory a osoby se ZP
provozní náklady
Volnočasové a vzdělávací aktivity, Sociální
poradenství pro zdravotně postižené,
průvodcovské a předčitatelská služba

0
0
0
0

ÚMO 2

2012 provozní náklady denního centra
Suma 2012

Suma 2010 - 2012

148000

0
148000
400500

3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout dotaci ve výši 20 000,- Kč organizaci TyfloCentrum Plzeň o.p.s., IČ 25248421,
Tomanova 5 Plzeň na financování sociálních služeb „Volnočasové a vzdělávací aktivity,
Sociální poradenství pro zdravotně postižené a Průvodcovské a předčitatelská služba“.
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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