D ů v o d o v á z p r á v a č. 9
1. Název problému a jeho charakteristika:
Žádost organizace Hewer - občanské sdružení, IČ 66000653, Pod Strašnickou vinicí 13/191,
Praha o poskytnutí dotace ve výši 60 000,- Kč na financování sociální služby „Osobní asistence
pro občany města Plzně“.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Osobní asistence Hewer s pomocí kvalitních a kvalifikovaných pracovníků usiluje
o maximální možné zapojení spoluobčanů do jejich přirozené sociální sítě a společnosti. Svou
činností tak působí jako prevence sociálního vyloučení znevýhodněných osob. Klienti
občanského sdružení Hewer mohou řídit spolupracující asistenty tak, aby jim byla poskytována
nestigmatizující pomoc pro všechny činnosti, které potřebují k plnohodnotnému životu ve
svém prostředí a domácnosti. Pomoc je poskytována individuálně dle přání a potřeb
klienta, diskrétně a profesionálně. Osobní asistence je služba, která jakkoliv
znevýhodněnému člověku (zdravotně, tělesně, mentálně, sociálně) pomáhá začlenit se
maximální možnou (a osobně chtěnou) měrou zpět do společnosti a zůstat ve svém domácím
prostředí. Způsob a průběh této služby si volí a řídí klient sám. Služba je poskytována v místě
pobytu klienta 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, včetně víkendů a svátků. V praxi jde
například o pomoc při hygieně, drobný úklid, péči o sebe, doprovody k lékaři, nákupy apod.
Asistent se v té chvíli stává očima, ušima, rukama či nohama klienta a pomáhá mu prožívat
život tak kvalitně, jak je to jen možné. Asistent pomáhá klientovi překonávat jeho omezení
a tím zvyšovat kvalitu jeho života. Občanské sdružení HEWER zřídilo pobočku v Plzni
v loňském roce, zkušenost je s tímto sdružením velmi dobrá.
Přehled poskytnutých dotací k 10. květnu 2012
Souhrn za IČO 66000653
Zdroj

Rok

Částka
schválená

Název akce
Suma 2010

MMP-OSS
MMP-SOC

ÚMO 1
MMP-OSS
MMP-SOC

2011 osobní asistence
2011 Osobní asistence pro občany města Plzně
Suma 2011
Výroba 5000 ks letáků s vysvětlením a
nabídkou celé škály terénních služeb sociál.
2012 péče v Plzni
2012 Osobní asistence pro občany města Plzeň
2012 Osobní asistence pro občany města Plzně
Suma 2012

Suma 2010 - 2012

0
0
37000
37000

0
70000
0
70000
107000

3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout dotaci ve výši 20 000,- Kč organizaci Hewer - občanské sdružení, IČ 66000653,
Pod Strašnickou vinicí 13/191, Praha na financování sociální služby „Osobní asistence pro
občany města Plzně“.
4. Navrhované varianty řešení:
Viz návrh usnesení.
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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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