D ů v o d o v á z p r á v a č. 26
1. Název problému a jeho charakteristika:
Žádost organizace Svaz paraplegiků /Czech paraplegic association - CZEPA/, IČ 00473146,
Ovčárská 471/1b, Praha o poskytnutí dotace ve výši 98 099,- Kč na projekt s názvem
Regionální zástupce CZEPA.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Jedná se o projekt Regionální zástupce CZEPA. Svaz paraplegiků je občanské sdružení, hájící
práva a zájmy vozíčkářů po poškození míchy, usilující o dosažení jejich plnohodnotného života
v celé ČR. Tento projekt je zaměřen na individuální pomoc vozíčkářům po úraze páteře a
míšním poškození, vedoucí k rychlému návratu zpět do života a do práce. Vychází z modelu
podpory peer to peer (rovný rovnému) a vytváří nový systém, který umožní každému vozíčkáři
získat pomoc přesně střiženou na míru. Jde o pomoc a poradenství, kdy vozíčkáři krátce po
míšním poškození pomáhá člověk, který je již delší dobu na vozíku a novou situaci již zvládl.
Ze zkušeností evropských zemí víme, že tzv. peer counseling je nejefektivnější psychickou,
praktickou a informační podporou.
Regionální zástupce je aktivní vozíčkář z řad našich členů (cca 734 členů), který za pomoci
realizačního týmu podporuje další vozíčkáře. Novým vozíčkářům poskytuje podporu a
motivuje je. Na základě kurzů a školení, kterými projde v naší organizaci, bude schopen
poskytnout podporu při vyřizování administrativních úkonů (spolupráce se sociálními odbory,
zdravotními pojišťovnami), kvalifikovaně odhadne, kdy je potřeba pomoci odborníka
(ergoterapeuta, psychologa, aj.) a pomoc zprostředkuje.
Projekt je pilotní v ČR. Organizace přebírá osvědčenou praxi ze zahraničí, kde je systém péče o
lidi s míšním poškozením velmi dobře propracovaný a tento typ pomoci lidem krátce po úrazu,
je zde zcela běžný. Je realizován v úzké spolupráci s Agenturou domácí péče – Domovinka,
Úslavská 75, Plzeň.
Přehled poskytnutých dotací k 25. dubnu 2012
Souhrn za IČO 00473146
Zdroj

MMP-SOC

Rok

Název akce

Částka schválená
Suma 2010

0

Suma 2011

0

2012 Regionální zástupce CZEPA
Suma 2012

0
0

Suma 2010 - 2012

0

3. Předpokládaný cílový stav:
Neposkytnout dotaci ve výši 98 099,- Kč organizaci Svaz paraplegiků /Czech paraplegic
association - CZEPA/, IČ 00473146, Ovčárská 471/1b, Praha, na projekt s názvem Regionální
zástupce CZEPA.
4. Navrhované varianty řešení:
Viz návrh usnesení.
5. Doporučená varianta řešení:
Viz návrh usnesení, jiná varianta se nenavrhuje.
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6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných například
provozních nákladů):
Nevzniknou.
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. 7/12 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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