V Plzni dne 3. 7. 2017

MMP OSV
Mgr. Alena Hynková
vedoucí odboru
Martinská 2
301 00 Plzeň

Vážená paní Hynková,
dovolujeme si Vás požádat o změnu v poskytnutých dotacích na sociální služby, jejichž výše byla pro rok
2017 pro naši organizaci již schválena Zastupitelstvem města Plzně. Smlouva o poskytnutí dotace dosud
nebyla z naší strany podepsána.
Schválené finanční prostředky lze nyní využít na sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
ve výši 480 000 Kč a na Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (věk do 15 let a od 65 let) ve výši
370 000 Kč.
V této naší žádosti Vás prosíme o přesun části finančních prostředků z výše uvedených sociálních služeb
do sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (dále SAS IP) věková skupina klientů od
16 do 64 let. Přesné vyčíslení uvádíme v tabulce pod textem. Tato sociální služba je v současné době
financovaná pouze z dotace IP OPZ a nežádali jsme na ní v rámci dotačního programu kofinancování
sociálních služeb města Plzně 2017.
Důvodem naší žádosti o přesun finančních prostředků je nedostatečná personální kapacita při zajištění
poptávky po sociální službě SAS IP u klientů ve věkovém rozmezí od 16 do 64 let. V současné době
pracujeme průběžně celkově z více jak 200 klienty (45 rodinami). Klienti buď bydlí v systému prostupného
bydlení, které Naděje provozuje, nebo naše služby využívají rodiny bydlící v komerčních ubytovnách a
městských bytech.
Sociální práce je zvláště u rodin, které bydlí v prostupném bydlení velmi intenzivní. Sociální pracovnice
jsou v denním kontaktu s téměř sto klienty. A to především z důvodu hledání dalšího bydlení nebo
z důvodu nutné podpory při udržení si stávajícího bydlení. Tuto činnost zajištují sociální pracovnice
s celkovým úvazkem 2.8, který ale není pro daný počet klientů dostatečný, což způsobuje zásadní
komplikace při plnění závazných činností a indikátorů.
Pro standardní zjištění potřebných sociálních činností a zároveň zajištění kontaktů a indikátorů, které
souvisí s poskytováním sociální služby SAS IP, bychom rádi navýšili úvazek sociálních pracovníků o 0.8
na celkem 3.6 úvazku. Na toto navýšení, včetně navýšení dalších provozních nákladů, ale alokované
finanční prostředky z IP OPZ pro uvedenou sociální službu již nestačí.
Proto se na Vás obracíme s prosbou o převod finančních prostředků z ostatních dvou námi
provozovaných sociálních služeb, jak je uvedou níže v tabulce. Provoz těchto dvou sociálních služeb tento
přesun finančních prostředků neohrozí, protože tyto byly v roce 2017 podpořeny z MPSV v mimořádné
výši.
Stávající rozdělení a návrh na změnu rozdělení finančních prostředků:
druh sociální služby

již schváleno:

žádost o změnu:

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

480 000

350 000

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (0-15,od 65)

370 000

115 000

0

385 000

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi SAS IP (16-64 let)

Velmi děkujeme Vám za zvážení naší žádosti.
S pozdravem
Daniel Svoboda
oblastní ředitel

