Důvodová zpráva
1. Název problému a jeho charakteristika:
Žádost o potvrzení potřebnosti pro zařazení sociální služby sítě sociálních služeb na území
Plzeňského kraje – pečovatelská služba, poskytované organizací Pečovatelská Služba – SOS z.
s., IČ 04607023, sídlem Plzeň, K Dráze 28 (dále jen organizace).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Organizace požádala Odbor sociálních služeb MMP, aby pro potřeby zařazení do sítě
sociálních služeb Plzeňského kraje potvrdila potřebnost a výši kofinancování sociální služby.
Organizace si zaregistrovala sociální službu – pečovatelská služba pro osoby se zdravotním
postižením a seniory o okamžité kapacitě 3 uživatelé. Předpokládaný roční počet klientů cca
50. V současné době se služba týká 30 klientů, se kterými organizace pracovala již v rámci
poskytování domácí ošetřovatelské péče. Sociální služba byla zaregistrována na základě
poptávky stávajících klientů organizace, kterým byla poskytována domácí ošetřovatelská
služba SOS, s r.o. Plzeň.
Žádost byla doručena OSS MMP v pátek 27. 5. 2016 s tím, že organizace potřebuje pro potřeby
Kraje nutně potvrdit potřebnost nejpozději do 30. 6. 2016 – pro zařazení do sítě sociálních
služeb Plzeňského kraje.
Podle dostupných informací z Plzeňského kraje jsou nové sociální služby zařazovány mezi tzv.
projekty rozvojové sítě = nově zařazené služby a jejich kapacity a navýšené kapacity
u sociálních služeb již dříve zařazených do sítě sociálních služeb v Plzeňském kraji (sociální
služby financované z jiných zdrojů, tj. bez nároku na finanční podporu z rozpočtu
Plzeňského kraje).
Nám. Bc. Herinková požádala OSS MMP, aby zadministroval vyjádření členů KSVZO RMP.
Tajemnice KSVZO RMP zaslala členům komise emailem žádost o vyjádření. OSS MMP
navrhl členům komise 3 varianty:
1. Pečovatelská služba, poskytovaná organizací Pečovatelská Služba – SOS z. s., IČ 04607023,
sídlem Plzeň K Dráze 28, je potřebná, ale město Plzeň na ni neposkytne finanční prostředky.
2. Pečovatelská služba, poskytovaná organizací Pečovatelská Služba – SOS z. s., IČ 04607023,
sídlem Plzeň K Dráze 28, není na území města Plzně potřebná;
3. Pečovatelská služba, poskytovaná organizací Pečovatelská Služba – SOS z. s., IČ 04607023, sídlem Plzeň
K Dráze 28, je potřebná, ale případná finanční podpora od statutárního města Plzně je možná pouze za
předpokladu, že bude služba financována ze strany Plzeňského kraje a že zároveň rozpočet OSS MMP bude
aktuálně disponovat částkou potřebnou na financování této sociální služby.X

Členové KSVZO RMP se jednoznačně vyjádřili pro variantu 3, která pro potřeby tohoto
usnesení byla ve spolupráci s Ekonomickým úřadem upravena tak, aby usnesení bylo
v souladu se schválenými rozpočtovými výhledy.
Pečovatelská služba je všeobecně velmi poptávanou službou - je určena seniorům starším 65 let
(osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby a tuto pomoc jim nemohou
zajistit rodinní příslušníci) a osobám zdravotně a tělesně postiženým. S ohledem na progresivní
stárnutí populace na území města Plzně (Plzeň je dle dostupných údajů nejrychleji stárnoucím
městem v rámci ČR, osob 60+ eviduje více než 50 000) je patrný nárůst počtu lidí potřebujících
péči a podporu svého okolí a sociální a zdravotní služby. S ohledem na tuto skutečnost, je
nezbytné zvážit navýšení finančních prostředků i na podporu poskytování terénních sociálních
služeb dle aktuálních potřeb, tedy především pečovatelské služby.
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3. Předpokládaný cílový stav:
Informovat organizaci Pečovatelská Služba – SOS z. s., IČ 04607023, sídlem K Dráze 28 Plzeň
o přijatém usnesení.
V kontextu tohoto usnesení potvrdit organizaci Žádost A – Zařazení do sítě služeb na území
Plzeňského kraje – NOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA ZAŘAZENA DO SÍTĚ SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB.
4. Navrhované varianty řešení:
Viz návrh usnesení.
5. Doporučená varianta řešení:
Viz návrh usnesení.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných, například
provozních nákladů):
Případné financování uvedené sociální služby ze strany města je možné pouze za předpokladu,
že bude služba zařazena mezi služby podporované Plzeňským krajem (nejdříve však v roce
2018) a bude se zároveň odvíjet od možností dotačního programu, který bude vyhlašovat pro
dané období OSS MMP - v souladu se schváleným rozpočtem a výhledy.
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:
ZMP č. 433 ze dne 3. 9. 2015.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzeň:
Nejsou.
10. Přílohy:
Příloha 1 – Žádost organizace
Příloha 2 – Usnesení KSVZO RMP
Příloha 3 – Usnesení ZMP č. 433 ze dne 3. 9. 2015
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