DŮVODOVÁ

ZPRÁVA

1. Název problému a jeho charakteristika
Poskytnutí dotace organizaci s názvem Asociace pro pomoc handicapovaným dětem,
sídlem Křimická 756, Vejprnice, IČ 22845798 na vybavení Denního a týdenního
stacionáře - „CENTRUM HÁJEK“.
2. Konstatování sou časného stavu a jeho analýza
Asociace pro pomoc handicapovaným dětem jménem Lenky Šikové, předsedkyně
občanského sdruţení, poţádala primátora města Plzně, Mgr. Martina Baxu, o finanční
podporu
na
vybavení
nově
vznikajícího
Denního
a
týdenního
stacionáře - „CENTRUM HÁJEK“. Denní a týdenní stacionář vzniká
přebudováním bývalého hotelu Hájek, Šťáhlavice 158, 332 03 Nezvěstice.
Organizace má od vlastníka objektu v nájmu 1 nadzemní patro za účelem zřízení
denního stacionáře, dále dvě místnosti pro zřízení týdenního stacionáře a sociální
zařízení. Nájem byl sjednaný na dobu neurčitou. Organizace má přislíbené do
pronájmu i další prostory podle dalších aktivit. Organizace potřebuje zařízení vybavit
(na toto vybavení však nemá finanční prostředky a poţádala o ně město Plzeň) tak,
aby mohla poţádat o registraci sociální sluţby, a to nejpozději do 25. září 2012.
Náleţité vybavení je podmínkou registrace sociální sluţby. Tento termín je důleţitý
s ohledem na podání ţádosti o dotaci na MPSV ČR pro rok 2013.
Projekt vzniká na základě neuspokojené poptávky sociálních sluţeb pro děti s těţkým
kombinovaným postiţením v oblasti provozu denního a týdenního stacionáře. Paní
Lenka Šiková je matkou těţce zdravotně postiţeného syna a poté, co se chtěla v jeho
třech letech vrátit do zaměstnání, zjistila, ţe pro takto postiţené děti ve věku do 7 let
není dostupné kolektivní zařízení, kde by byly těmto klientům poskytovány nezbytné
sluţby. Respektive denní stacionář a stejně tak týdenní stacionář pro nejmenší
v nabídce sociálních sluţeb nabízených v Plzni a nejbliţším okolí zcela chybí. Na
území města Plzně se nachází pouze Denní stacionář Človíček, který je od 3 let věku,
sluţba týdenního stacionáře úplně chybí.
Denní a týdenní stacionář s intenzivní rehabilitací pro handicapované
děti – „CENTRUM HÁJEK“ je nově vznikající sociální sluţba pro děti od jednoho
roku s různým stupněm postižení (tělesné postižení, mentální postižení a
postižení kombinované). Sociální sluţby lze poskytovat jen na základě oprávnění k
poskytování sociálních sluţeb dle zákona 108/2006 Sb. O registraci rozhoduje krajský
úřad příslušný podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu fyzické osoby nebo sídla
právnické osoby. Denní a týdenní stacionář Centrum Hájek bude poskytovat sociální
sluţby dětem, které mají sníţenou samostatnost v důsledku svého zdravotního
postiţení a o které je jinak pečováno v jejich rodinném prostředí. Cílem sluţby je
rozdělení náročné kaţdodenní péče o dítě mezi rodinu a stacionář. Zástupná funkce
stacionáře při vykonávání základních kaţdodenních činností během pobytu ve
stacionáři (hygiena, strava, hra, léčebná rehabilitace apod.) umoţní rodičům zapojit se
do pracovního procesu, seberealizovat se či odpočívat. Tato sluţba sniţuje zátěţ
rodiny a podporuje, aby dítě se zdravotním postiţením mohlo co nejdéle vyrůstat v
přirozeném prostředí rodiny.
Kapacita denního stacionáře se plánuje pro 10 dětí, týdenního stacionáře pro 2 děti.
Zákon 108/ 2006 Sb. o sociálních sluţbách upravuje denní a týdenní stacionáře v § 46
a §47.
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Denní stacionáře § 46
(1) V denních stacionářích se poskytují ambulantní sluţby osobám, které mají
sníţenou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postiţení, a osobám s
chronickým duševním onemocněním, jejichţ situace vyţaduje pravidelnou pomoc
jiné fyzické osoby.
(2) Sluţba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
a) pomoc při zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
c) poskytnutí stravy,
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záleţitostí.
§ 47 Týdenní stacionáře
(1) V týdenních stacionářích se poskytují pobytové sluţby osobám, které mají
sníţenou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postiţení, a osobám s
chronickým duševním onemocněním, jejichţ situace vyţaduje pravidelnou pomoc
jiné fyzické osoby.
(2) Sluţba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
a) poskytnutí ubytování,
b) poskytnutí stravy,
c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
d) pomoc při zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu,
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
g) sociálně terapeutické činnosti,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záleţitostí.
Obě sluţby jsou poskytovány podle zákona za úhradu, výše úhrady je stanovena
prováděcí vyhláškou, stejně jako další sluţby např. Domov pro seniory, domovy se
zvláštním reţimem, pečovatelská sluţba, osobní asistence atd.
Organizace předpokládá, ţe bude mít 7 zaměstnanců, z toho 1 zaměstnanec
s pedagogickým vzděláním, 4 sociální pracovníci/pracovníci v sociálních sluţbách, 2
zaměstnanci se zdravotním vzděláním a 1zaměstnanec jako pomocný pracovník.
Zařízení bude otevřeno po vydání registrace sociální sluţby Plzeňským krajem.
Rada Plzeňského kraje usnesením č. 62/12 ze dne 20. srpna 2012 souhlasila s
poskytnutím dotace ve výši 800 tis. Kč na pořízení vybavení Centra Hájek. Dotaci
musí ještě schválit Zastupitelstvo Plzeňského kraje. Dotace je poskytována jako
veřejná podpora de minimis.
O posouzení problematiky z pohledu veřejné podpory v prostředí města Plzně poţádal
OSS MMP JUDr. Stanislava Peška. Citujeme jeho vyjádření:
„Podle mého názoru jsou v daném případě naplněny tři ze čtyř znaků veřejné
podpory, jak je definuje čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování EU. Poslední, čtvrtý
znak, spočívající ve způsobilosti podpory narušit obchod mezi členskými státy, podle
mne naplněn není. Popsaná služba zatím není poskytována tolika subjekty, abychom
mohli hovořit o narušení trhu mezi členskými státy, byť je tento pojem vykládán
Evropskou komisí dosti široce.
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Z důvodu nenaplnění všech nutných znaků ke vzniku veřejné podpory tak dle mého
názoru v tomto případě veřejná podpora nevzniká.“
Celková potřebná částka na kompletní vybavení Centra Hájek je ve výši 2 162 000,Kč. Organizace poţádala primátora města Plzně o finanční podporu ve výši
1 200 000,- Kč.
Odhadované roční náklady na provoz denního a týdenního stacionáře jsou cca 4 mil.
Kč, předpokládané zdroje financování: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR,
platby od uţivatelů sluţby, nadace, soukromé subjekty atd.
Vznik zařízení je v souladu s Realizačním plánem pro rok 2013. Cíl 4: Doplnit síť
služeb pro osoby s kombinovaným postižením; Opatření: 4.4 – 4.6 Týdenní a
denní stacionář s odlehčovací službou pro osoby s kombinovaným postižením.
Investiční dotace ve výši 95 tis. Kč bude pouţita na nákup 2 ks dětských
polohovacích sedaček, jejichţ cena za kus přesahuje hranici 40 tis. Kč.
Souhrn za IČO 22845798
Zdroj

Rok

MMP-ZDRAV
MMP-Odbor prezentace a marketingu

Název akce

Částka
schválená

Suma 2010
Suma 2011
2012 denní a týdenní stacionář s intenzivní
rehabilitací -CENTRUM HÁJEK

0
0
28069

2012 rehabilitační Centrum Hájek
Suma 2012

0
28069
28069

Suma 2010 - 2012

3. Předpokládaný cílový stav
1. Poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 205 tis. Kč a investiční dotaci ve výši
95 tis. Kč organizaci s názvem Asociace pro pomoc handicapovaným dětem,
sídlem Křimická 756, Vejprnice, IČ 22845798 na vybavení Denního a týdenního
stacionáře - „CENTRUM HÁJEK“ (investiční dotace ve výši 95 tis. Kč,
neinvestiční dotace ve výši 205 tis. Kč).
2. Provést rozpočtové opatření spočívající ve:
a) sníţení rozpočtu Odboru sociálních sluţeb MMP – provozní výdaje - běţné
výdaje o částku 300 tis. Kč;
b) zvýšení provozních výdajů Odboru sociálních sluţeb MMP - transfery jiným
organizacím o částku 205 tis. Kč;
c) zvýšení kapitálových výdajů rozpočtu Odboru sociálních
MMP – investiční transfery jiným organizacím o částku 95 tis. Kč.
4. Navrhované varianty řešení
Viz návrh usnesení.
5. Doporučená varianta řešení
Viz návrh usnesení, jiná varianta se nenavrhuje.
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sluţeb

6. Finanční nároky a možnosti finanční ho krytí (včetn ě všech
následných napříkl ad provozních nákl adů)
Poskytnutí dotace bude kryto ze schváleného rozpočtu OSS MMP pro rok 2012 po
provedení rozpočtového opatření.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Viz návrh usnesení – ukládací část.
8. Dří ve p řijatá usn esení orgánů města nebo městských obvodů,
která s tí mto návrh em souvisejí
Usnesení KSV RMP č. 8/12 ze dne 20. srpna 2012.
Usnesení RMP č. 1183 ze dne 23. srpna 2012.
9. Závazky či pohl edávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10. Příl ohy
Příloha č. 1 – Ţádost o finanční podporu.
Příloha č. 2 – Usnesení KSV RMP č. 8/12 ze dne 20. srpna 2012.
.
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