D ů v o d o v á z p r á v a č. 5
1. Název problému a jeho charakteristika:
Žádost organizace Asociace pro pomoc handicapovaným dětem IČ 22845798, sídlem
Křimická 756, Vejprnice na poskytované sociální služby – denní stacionář.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Organizace získala minimální dotaci z MPSV ČR, a to ve výši 101 000 Kč, což ji uvrhlo do
existenčních problémů. Mimořádná dotace tak zmírní dopad rozhodnutí MPSV a pomůže
organizaci přežít bez omezení poskytovaných služeb.
V denním stacionáři se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním,
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) pomoc při zvládání běžných 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 záležitostí.
Přehled poskytnutých dotací k 26. květnu 2014
Souhrn za IČO 22845798
Zdroj
MMP-ZDRAV
MMP-Odbor prezentace a marketingu
MMP-OSS
ÚMO 1
MMP-SOC
ÚMO 4
ÚMO 2
ÚMO 1
ÚMO 3
MMP-OSS
MMP-OSS
MMP-OSS
ÚMO 1
Suma 2012 - 2014

Rok

Název akce

denní a týdenní stacionář s intenzivní
2012 rehabilitací -CENTRUM HÁJEK
2012 rehabilitační Centrum Hájek
2012 Denní a týdenní stacionář - CENTRUM HÁJEK
Suma 2012
2013 benefiční koncert Andílci pro Hájek
Denní a týdenní stacionář s intenzivní
2013 rehabilitací CENTRUM HÁJEK
Suma 2013
2014 dětské autosedačky
2014 pořízení speciální autosedačky
Nákup speciální autosedačky pro
2014 handicapované děti
2014 benefiční koncert v KD Peklo
Denní stacionář s intenzivní rehabilitací pro
2014 handicapované děti-CENTRUM HÁJEK
2014 Centrum Hájek Denní stacionář
2014 Centrum Hájek - Týdenní stacionář
2014 provozní náklady zařízení
Suma 2014

Částka schválená
28069
0
300000
328069
10000
500000
510000
0
0
0
0
0
800000
0
0
800000
1638069

3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout organizaci Asociace pro pomoc handicapovaným dětem IČ 22845798, sídlem
Křimická 756, dotaci ve výši 180 000 Kč na dofinancování sociální služby – denní stacionář.
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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.
Usnesení RMP ze dne 12. 6. 2014.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzeň:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.

2

3

