D ů v o d o v á z p r á v a č. 4
1. Název problému a jeho charakteristika:
Žádost organizace DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s., IČ 29123747, sídlem Úslavská 75,
Plzeň o dofinancování poskytované sociální služby – týdenní stacionář.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Jednou z poskytovaných služeb je Týdenní stacionář – jedná se o velmi poptávanou sociální
službu, která se snaží navyšovat kapacitu tak, aby mohla uspokojit poptávku. Organizaci chybí
finanční prostředky na nákup signalizačního zařízení (přivolání sestry, pečovatele).
Stacionář poskytuje komplexní péči převážně lidem, kteří i přes svůj zdravotní nebo psychický
stav chtějí mít kontakt s okolím a aktivně trávit svůj volný čas. Služby jsou klientům
poskytovány dle jejich individuálních potřeb a potřeb jejich blízkých – je zde možnost
dlouhodobého ubytování i krátkodobých pobytů, včetně možnosti využívat služeb stacionáře
přes den a večer se vracet do domácího prostředí.
Přehled poskytnutých dotací k 26. květnu 2014
Souhrn za IČO 29123747
Částka
schválená

Zdroj

Rok

Název akce

ÚMO 3

2012

Volnočasov é aktiv ity seniorů v Denním a týdenním
stacionáři Domov inka
Suma 2012

10000
10000

80434
15100

ÚMO 1
ÚMO 2

2013
2013

Prev ence a krizov á pomoc při zneužív ání seniorů a při
v zniku dluhov é pasti kancelářské potřeby , v y bavení DHM,
cestov né zaměstnanců, telef ony , nájemné, práv ní a
ekonomické služby , školení a v zděláv ání, ostatní služby ,
osobní náklady , mzdov é náklady (DPP)
židle do koupelny , v ozík na prádlo

ÚMO 3

2013

v olnočasov é aktiv ity seniorů

2013

Nav ýšení kapacity lůžek Týdenního stacionáře Domov inka
o 8 lůžek

100000

kof inancov ání soc. služeb Domov inka - pečov atelská
služba, krizov á pomoc, týdenní stacionář, tísňov á péče,
denní stacionář
Suma 2013

2230000
2425534

MMP-SOC

0

MMP-OSS

2013

ÚMO 3
MMP-OSS

2014
2014

nákup nov ého PC pro pečov atelskou službu
Domov ina - týdenní stacionář

MMP-OSS
MMP-OSS

2014
2014

Domov inka - pečov atelská služba
Domov inka - krizov á pomoc

MMP-OSS
MMP-OSS

2014
2014

Domov inka - týdenní stacionář
Domov inka - denní stacionář

2014

rekonstrukce společných prostor stacionářů, stav ba
v enkov ního posezení, pořízení bezdrátov ého sy stému
tísňov é signalizace na pokoji klientů

ÚMO 1

0
0
540000
300000
1200000
240000

Suma 2014
Suma 2012 2014

0
2280000
4715534

3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout organizaci DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s., IČ 29123747, Úslavská 75,
Plzeň dotaci ve výši 150 000 Kč na dofinancování sociální služby – týdenní stacionář
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):
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, kte rá s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení KSV RMP č. 8/14 ze dne 19. května 2014.
Usnesení RMP ze dne 12. 6. 2014.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzeň:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.
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