Důvodová

z p r á v a č. 1

1. Název problému a jeho charakteristika:
Žádost organizace Hospic sv. Lazara, IČ 66361508, sídlem Sladkovského 66, Plzeň o
poskytnutí dotace ve výši 987 000,- Kč na projekt s názvem „Paliativní hospicová péče
v Hospici sv. Lazara“.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Hospic je specializované zdravotnické zařízení, poskytující tzv. paliativní péči, tedy
péči zaměřenou na úlevu zejména od bolesti, kterou postupující nemoc přináší, na rozdíl od
standardní lékařské (kurativní) péče zaměřené na léčbu nemoci.
V principu to znamená, že před tím, než se těžce nemocný člověk dostane do hospice,
byly vyčerpány všechny ostatní možnosti léčby základního onemocnění. Hospic je určen pro
terminálně nemocné. Paliativní péče je komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovaná
péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo
terminálním stadiu. Cílem paliativní péče je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání,
zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým.
Přehled poskytnutých dotací k 1. 8. 2012
Souhrn za IČO 66361508
Částka
schválená
4500000
Suma 2010
4500000

Zdroj
MMP-OSS

Rok Název akce
2010 Hospic sv. lazara

ÚMO 2

2011 zdravotnický materiál a hygienické prostředky

23000

ÚMO 3

2011 Zdravotnický materiál a hygienické prostředky

9000

ÚMO 4
MMP-SOC
MMP-ZDRAV

zdravotnický materiál pro základní hygienický
2011 komfort pacientů
2011 Hospic sv. Lazara
2011 Hospic sv. Lazara

17000
0
0

MMP-OSS

zajištění paliativní péče o terminálně
2011 nemocné
Suma 2011

3300000
3349000

MMP-ZDRAV
MMP-OSS

2012 paliativní hospicová péče v Hospici sv. Lazara
2012 Odlehčovací služby

0
1300000

ÚMO 4

zdravotnický materiál pro základní hygienický
2012 komfort pacientů

22000

ÚMO 3

2012 Zdravotnický materiál a hygienické prostředky

0

ÚMO 2

2012 zdravotnický materiál a hygienické prostředky
Suma 2012

30000
1352000
9201000

Suma 2010 - 2012

1

Souhrn podpor podle poskytovatele:
Poskytovatel
Plzeňský kraj
Celkem

Přiděleno €
120 628,22 €
120 628,22 €

Přiděleno Kč
3 000 000,00 Kč
3 000 000,00 Kč

Datum platnosti: 15. 8. 2012 pořízeno: http://eagri.cz/public/app/RDM/Portal/Subject/Public/1003127928

3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout dotaci ve výši 940 000,- Kč,- Kč organizaci s názvem Hospic sv. Lazara, IČ
66361508, se sídlem Plzeň, Sladkovského 66, na projekt „Paliativní hospicová péče v Hospici
sv. Lazara“ v souladu s předpisem Evropských společenství podle pravidla „de minimis“.
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 – Paliativní a hospicová péče.
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 KZ RMP č. 4 ze dne 11. června 2012.
Usnesení RMP č. 1112 ze dne 23. srpna 2012
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzeň:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.

2

