D ů v o d o v á z p r á v a č. 1
1. Název problému a jeho charakteristika:
Žádost Sdružení občanů EXODUS, IČ 45331081, Plzeň, o dofinancování sociálních služeb
Denní stacionář ve výši 90 000 Kč a Odlehčovací služba ve výši 90 000 Kč.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Organizace požádala nám. primátora Martina Zrzaveckého o dotace na dofinancování
sociálních služeb tak, aby výše dotací pro rok 2014 s mírným navýšením 6 tis. Kč odpovídaly
výši poskytnutých dotací v roce 2013 (odlehčovací služba 144 tis. Kč, denní stacionář 344 tis.
Kč).
Denní stacionář funguje od října 1999 a pomáhá lidem s psychickým nebo fyzickým
handicapem, kteří nemohou pracovat ani v chráněných dílnách. Forma pomoci je velmi prostá.
Je vycházeno z principu starých řemesel, kdy se lidé scházeli u společné práce, jakoby
mimoděk vedli řeči a přitom našli řešení pro mnohá trápení. Tento princip se sdružení snaží
znovu oživit. Klienti pracují na tkalcovských stavech, pletacím a šicím stroji, což přispívá ke
zdokonalení jemné motoriky a dobře působí na psychiku člověka. Stejných výsledků dosahují
i podobnou terapií – košíkářstvím, kde ruční technikou pracují s vrbovým proutím a pedigem.
Všechny aktivity směřují k tomu, jak nalézt cestu ze samoty, která psychické i fyzické
problémy často provází. Snahou sdružení je, aby klienti měli možnost navázat nová přátelství,
vytvářet hodnoty, získávat sebeuplatnění a být prospěšní sami sobě i ostatním. Celý stacionář,
vč. sociálního zařízení, je přístupný i vozíčkářům. Je k dispozici i společenský kout, kde klienti
odpočívají, čtou nebo pracují na počítači s internetem.
Odlehčovací službu poskytuje Sdružení občanů Exodus od roku 1999. Služba je určena
rodinám, které pečují o dítě s chronickým onemocněním nebo zdravotním postižením. Jejím
cílem je zabezpečit pečující osobě nezbytný odpočinek a klientům služby zprostředkovat
kontakt se společenským prostředím, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti pro zlepšení
jejich schopností a dovedností.
Přehled poskytnutých dotací k 26. květnu 2014
Souhrn za IČO 45331081
Částka
schválená

Zdroj

Rok

Název akce

MMP-OSS

2012

Odborné sociální poradenstv í, Odlehčov ací služby , Denní
stacionář
Suma 2012

MMP-OSS

2013

Kof inancov ání služeb 2013
Suma 2013

ÚMO 1

2014

prov ozní v ýdaje odlehčov ací služby pro rodiče dětí se
zdrav otním postižením - energie, kanc. a úklidov é
prostředky , oprav y , telef on, PHM, mzdy apod.

MMP-OSS
MMP-OSS

2014
2014

Odlehčov ací služby Exodus Třemošná
Denní stacionář

MMP-OSS
MMP-OSS

2014
2014

Odlehčov ací služby Exodus
Denní stacionář Exodus

MMP-OSS

2014

Sociální rehabilitace Exodus

488000
488000

0
0
0
60000
260000

Suma 2014
Suma 2012 2014

486000
486000

0
320000
1294000

3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout Sdružení občanů EXODUS, IČ 45331081, Hlavanova 16, Plzeň, dotace na projekty
s názvy: Denní stacionář ve výši 90 000 Kč a Odlehčovací služba ve výši 90 000 Kč.
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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 2014 – transfery
jiným subjektům – Sociální služby a ostatní služby a činnosti v sociální oblasti.
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 KSV RMP č. 8/14 ze dne 19. května 2014.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzeň:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.
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