D ŮVOD OVÁ

ZPR ÁVA

1 . N á ze v pro blé mu a je ho c ha ra k t e ris t ik a
Žádost Městské Charity Plzeň - DOMOV SV. FRANTIŠKA o pomoc při zajištění
služeb osobám bez přístřeší pro zimní období 2012/2013.
2. Kons tato vá n í s oučas né ho s tavu a je ho analýza
Na základě zkušeností z uplynulého zimního období 2011/2012 i předchozích let,
sociální pracovníci Domova sv. Františka předpokládají, že nejpozději počínaje
prosincem 2012 nebudou v dostatečné míře schopni uspokojit poptávku po
přenocování ze strany osob bez přístřeší. Předpokládaná neschopnost tuto poptávku
uspokojovat by s velkou pravděpodobností mohla vést k významnému počtu úmrtí
nebo vážným újmám na zdraví těchto osob. Za posledních několik let došlo
k výraznému zvýšení poptávky (až o 100%) po přenocování v noclehárnách Domova
sv. Františka, a to zejména v zimním období. Tato situace prozatím vyvrcholila
v uplynulém zimním období 2011/2012, kdy se tato poptávka pohybovala po několik
měsíců velmi výrazně nad lůžkovou kapacitou nocleháren Domova sv. Františka (po
několik týdnů dokonce na více než dvojnásobku této kapacity). Vzhledem
k několikaletému trendu zvyšování počtu osob bez přístřeší lze očekávat, že
v nadcházejícím zimním období bude situace nejenže stejně špatná, jako v období
předchozím, ale že bude pravděpodobně ještě horší.
Kapacita nocleháren Domova sv. Františka je 46 lůžek. Pro zimní období je
organizace schopna tuto kapacitu navýšit ještě o dalších 10 lůžek na celkově 56 lůžek.
Nad tuto lůžkovou kapacitu jsou ochotni pravidelně denně přijímat ještě 24 osob na
tzv. teplou židli. Celkově je organizace schopna a ochotna v zimním období denně
přijímat 80 osob. Předpokladem je, že o přenocování se bude v období od počátku
listopadu 2012 do konce března 2013 denně ucházet 80 až 130 osob. Jinými slovy v těch nejmrazivějších týdnech bude organizace nucena až 50 osob denně odmítnout.
Tyto osoby nemají v Plzni ani blízkém okolí jinou alternativu přenocování, než
v noclehárnách Domova sv. Františka (nejbližší podobná zařízení se nacházejí
v Praze, Č. Budějovicích, Chebu a K. Varech – ta budou ovšem v zimním období
rovněž přeplněná). Již samotný počet 80 nocujících osob je zcela za hranicí
hygienických i bezpečnostních norem a deklarovanou ochotou takovéto množství
osob k noclehu přijímat se, pokud by došlo k nějaké krizové situaci (požár, závažná
infekce apod.), de facto organizace vystavuje riziku případného trestného stíhání.
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách organizaci žádným způsobem
nezavazuje přijímat jakékoli množství osob nad kapacitu zařízení, naopak ji zavazuje
naplňovat tzv. standardy kvality sociálních služeb, což je za dané situace, prakticky
nemožné. Nejen z prostorových důvodů, ale také z důvodů personálních - organizace
nedisponuje pro takovéto množství osob dostatečným počtem pracovníků.
V minulém roce byla krizová situace během nejmrazivějších dní řešena Odborem
sociálních služeb ve spolupráci Odborem krizového řízení a Městskou Charitou Plzeň
tak, že byla vytipovaným lidem bez domova zaplacena komerční ubytovna - tím bylo
zabráněno předimenzování zařízení, které mohlo vést k přímému ohrožení klientů
i personálu. Tímto opatřením došlo i ke snížení napětí mezi uživateli služeb
v Domově sv. Františka.
Odbor sociálních služeb MMP navrhuje předejít problémům s nedostatečnou
kapacitou v zimních měsících poskytnutím mimořádné dotace ve výši 40tis. Městské
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Charitě Plzeň na zajištění péče o lidi bez domova do března 2013 – zajištění
náhradního ubytování na ubytovnách, potřebné vybavení atd. Jedná se o finanční
prostředky, které vrátila Naděje, o. s. - Dům Černická jako nevyčerpanou dotaci
na nákup sporáků pro Dům Naděje v Černické ul. 17 (vzniklo chybou dodavatele).
V případě, že poskytnutá dotace nepokryje potřeby, uvolní Odbor sociálních služeb
MMP další finanční prostředky z rozpočtu v roce 2013, které poskytne Městské
Charitě Plzeň na zajištění služeb a pomoci lidem bez domova v zimním období.
Přehled poskytnutých dotací k 1. říjnu 2012
Souhrn za IČO 45334692
Částka
schválená

Název akce

Zdroj

Rok

ÚMO 1

Provozní náklady - materiál pro kroužky,
2010 úhrada energií, nájem, služby

ÚMO 2
ÚMO 3
ÚMO 4
ÚMO 4
ÚMO 4
MMP-OSS

2010
2010
2010
2010
2010
2010

provoz stacionáře pro staré a zdravotně
postižené občany z Plzně
Tísňová péče
provozní náklady
podpora kultury v Domově pro seniory sv. Jiří
Hrátky s kulturou - Domov pro seniory sv. Jiří
Domov sv. Františka

20000
33000
50000
15000
10000
5000
150000

Domov sv. Františka -ad, Domov sv.
Františka - ndc, Domov sv. Františka - ncl,
2010 Domov. sv. Zdislav, D
2010 Týdenní stacionář Hradišťská
2010 Centrum pro rodinu Vinice
Suma 2010

14050000
300000
20000
14653000

ÚMO 1

Projekt Centrum pro rodinu Vinice - provozní
náklady, materiál pro kroužky, úhradu energií,
2011 nájem a služby

0

ÚMO 1

Projekt Centrum pro rodinu Vinice - provozní
náklady - materiál pro kroužky, úhradu
2011 energií, nájem a služby

10000

ÚMO 2
ÚMO 3
ÚMO 3

Domov sv. Aloise - život létům aneb kultura i
2011 ve stáří
2011 Tísňová péče
2011 Domov sv. Zdislavy - dětské venkovní hřiště

20000
40000
27000

ÚMO 4
ÚMO 4
MMP-OSS
MMP-OSS
MMP-BEZP

2011
2011
2011
2011
2011

ÚMO 1
MMP-OSS
ÚMO 3

příměstský tábor 2012, sportovní potřeby,
2012 výtvarný materiál, odměny
2012 Chráněné bydlení - kofinancování projektu
2012 Tísňová péče

ÚMO 3

Spolufinancování nákladů na sociální služby
2012 Domov sv. Františka (noclehárny)

0

ÚMO 1
MMP-SOC

Projekt Centrum pro rodinu Vinice - provozní
2012 nákl. - energie, nájmy, služby, mzdy
2012 Tísňová péče

0
0

MMP-ZDRAV
MMP-ZDRAV

domácí hospicová péče poskytovaná charitní
2012 ošetřovatelskou službou
2012 tísňová péče

0
0

MMP-OSS
MMP-OSS
MMP-BEZP

květiny do zahrádky, venkovní lavičky do
zahrádky Domova pro seniory
Aktivní stáří - Domov pro seniory sv. Jiří
investiční vybavení sv. Alois
projekty 2011
Tísňová péče
Suma 2011
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0
25000
550000
11151000
15000
11838000
5000
2000000
25000

MMP-OSS
ÚMO 4

provozní příspěvek na provoz služeb: Charitní
pečovatelská služba Plzeň, Osobní asistence
Plzeň, Domov sv. Jiří, Domov sv. Zdislavy,
2012 Domov sv. Františka, Domov sv. Aloise
náklady na proplacení hudby na akci
2012 Masopustní zábava
Suma 2012

Suma 2010 - 2012

10521000
1200
12552200
39043200

3. Pře dpok lá da ný cílový s tav
Poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 40 tis. Kč Městské Charitě Plzeň,
IČ 45334692 Francouzská 40A, Plzeň na zajištění pomoci a služeb lidem bez
domova.
4. Navrhov a né variant y ře š e ní
Viz návrh usnesení.
5. Doporuče ná variant a ře š e ní
Viz návrh usnesení, jiná varianta se nenavrhuje.
6. Fina nč n í nároky a možnos t i finanč n ího krytí (vče tně vš e ch
nás le dný c h napřík la d provo zníc h nákladů)
Poskytnutí dotace bude kryto ze schváleného rozpočtu OSS MMP pro rok
2012 – Komise pro sociální věci RMP.
7. Návrh te rmínů re aliza ce a urče ní zodpově dný c h pracov n ík ů
Viz návrh usnesení – ukládací část.
8. Dříve přijat á us ne s e ní orgánů mě s ta ne bo mě s ts kých obvodů,
kte rá s tímto návrhe m s ouvis e jí
Usnesení RMP č. 1386 ze dne 23. října 2012.
Usnesení KSV RMP č. 11/12 ze dne 24. září 2012.
Usnesení ZMP č. 374 ze dne 21. června 2012.
9. Záva zky či pohle dá vk y vůči mě s tu Plzni
Nejsou.
10. Přílo hy
Nejsou.
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