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Záměr statutárního města Přerova - poskytnutí mimořádné účelové dotace - Sdružení 
Most k životu

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

VARIANTA I

schvaluje záměr poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč subjektu Sdružení Most k životu, 
IČ 67338763, se sídlem Přerov, Bohuslava Němce 4, na poskytování sociální služby Sociálně 
terapeutická dílna a podporování zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněných 
pracovních místech.

VARIANTA II

neschvaluje záměr poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč subjektu Sdružení Most k životu, 
IČ 67338763, se sídlem Přerov, Bohuslava Němce 4, na poskytování sociální služby Sociálně 
terapeutická dílna a podporování zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněných 
pracovních místech.



Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

na své 67. schůzi dne 12. 6. 2013, usnesením č. 2554/67/8/2013, schválila záměr poskytnutí 
dotace ve výši 100 000,- Kč subjektu Sdružení Most k životu na poskytování sociální služby 
Sociálně terapeutická dílna a podporování zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
na chráněných pracovních místech.

Odbor sociálních věcí a školství

Sdružení Most k životu v rámci II. a III. kola dofinancování sociálních služeb ze strany 
MPSV obdrží dotaci ve výši 230 000,- Kč na sociální službu Sociálně terapeutická dílna. 
Vzhledem k této aktuální informaci nedoporučujeme podpořit záměr poskytnutí dotace 
ze strany města na uvedenou službu. Další poskytování dané sociální služby je tak díky dotaci 
z MPSV zajištěno.

Odbor ekonomiky

Z údajů uvedených v důvodové zprávě vyplývá, že pro rok 2013 byla subjektu dotace 
na činnost ze strany statutárního města snížena o 50 tis. Kč.  Na podporu sociálně –
terapeutické dílny však subjekt obdrží od MPSV dotaci v porovnání s rokem 2012 vyšší 
o 323 tis. Kč. 
Přestože je podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením jistě potřebná, 
při posuzování návrhu na schválení záměru na poskytnutí dotace k tomuto účelu je nutné vzít 
v úvahu, že stávající rezerva vymezená v rozpočtu statutárního města k účelu mimořádných 
dotací zahrnuje také zdroje pro případnou dotaci na provoz firmě Regionální letiště Přerov,    
a. s. Mimoto, jak výše uvádí odbor sociálních věcí a školství, poskytování předmětné sociální 
služby je díky dotaci MPSV pro rok 2013 zajištěno. Z tohoto důvodu odbor ekonomiky 
doporučuje schválit navržené usnesení ve variantě II.

Důvodová zpráva:

Sdružení Most k životu se dopisem ze dne 27.5.2013 obrátilo na statutární město Přerov s žádostí 
o poskytnutí mimořádné účelové dotace na poskytování sociální služby Sociálně terapeutická dílna 
a na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Organizace uvádí, že aktuálně řeší kritický 
nedostatek finančních  prostředků na uvedenou činnost. 

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA je registrovanou sociální službou ve smyslu zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. V rámci této služby jsou 
poskytovány ambulantní služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, 
které jsou z tohoto důvodu těžce umístitelné na otevřeném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá 
a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociální 
pracovní terapie a dalších dovedností vedoucích k sociálnímu začleňování. Cílem služby 
je individualizovaná podpora rozvoje pracovních návyků sociálních dovedností a manuálních 
dovedností. S uživateli jsou sestavovány individuální plány, jež jsou průběžně vyhodnocovány. 
Činnost je zaměřena na rozvíjení manuálních dovedností, pohybové aktivity, rozvoj v environmentální 
oblasti, práci s PC a získání všeobecného společenského přehledu. Uživatelé mají možnost pracovat 
v keramickém ateliéru, tkát koberce na ručním stavu, vytvářet výrobky z pedigu, učit a zdokonalovat 
se ve vaření a výtvarných činnostech nebo za asistence se naučit vyřídit si potřebné záležitosti 
na místních úřadech. Součástí sociálně terapeutické dílny je poskytování základního sociálního 
poradenství dle § 37 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů. 



Cílovou skupinou sociálně terapeutické dílny provozované Sdružením Most k životu jsou 
především uživatelé s lehkým až středně těžkým mentálním postižením. Denní kapacita je 8 uživatelů.
Služba je určena pro uživatele ve věku 18-64 let. Dílnu v současné době navštěvuje 10 uživatelů 
(vzhledem k tomu, že ne všichni uživatelé navštěvují sociálně terapeutickou dílnu každý den, denní 
kapacita osmi osob tak není překročena). 

Počet uživatelů

Muži 6

Ženy 4

Věk uživatelů

Muži Ženy

Do 26 let 2 1

27 - 40 let 4 3

41 - 64 let 0 0

Zdravotní postižení uživatelů

Muži Ženy

Mentální 5 4

Jiné 1 0

Personálně službu zajišťuje sociální pracovník (úvazek 0,45), administrativní pracovník (úvazek
0,35) a 2 pracovníci v sociálních službách (úvazky 0,75 a 0,25). 

CHRÁNĚNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 
Cílem chráněných pracovních míst je rozvoj schopností, dovedností a sebedůvěry osob se zdravotním 
postižením a prostřednictvím zaměstnání předcházet jejich sociálnímu vyloučení.

Chráněná dílna provozovaná prostřednictvím Sdružení Most k životu zahájila činnost v roce 1999. 
Poskytovala zaměstnání osobám se zdravotním postižením bez rozdílu zdravotního postižení do konce 
roku 2011. Od ledna 2012 došlo ke změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů, kterou byl institut chráněné dílny zrušen a nahrazen institutem chráněných 
pracovních míst. Dopad novely se také projevil ve finanční oblasti, kdy příspěvek na mzdy zdravotně 
postižených byl snížen na 75% původní výměry  a byl zrušen příspěvek na provoz. Úřadem práce již 
také není hrazena doba pracovní neschopnosti. Finanční situace subjektů provozujících chráněná 
pracovní místa se tak velmi ztížila.   

Sdružení Most k životu přes tíživou finanční situaci chráněná pracovní místa doposud provozuje, 
ale s omezením. V roce 2012 pracovalo v rámci chráněných pracovních míst 9 osob se zdravotním 
postižením, které vedly 2 asistentky. K datu 31.3.2013 museli být z finančních důvodů propuštěni 
2 zaměstnanci dřevařské dílny a 1 asistentka šicí dílny. V současné době pracuje na chráněných 
pracovních místech 7 zdravotně postižených za pomoci 1 asistentky. Většina zaměstnanců není 
vyučena v oboru, proto se s každým musí pracovat individuálně dle jeho možností a schopností. 
Chráněná pracovní místa jsou provozována v keramické, tkalcovské, košíkářské a šicí dílně. 
Jsou financována částečně ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím Úřadu práce České republiky 
dle zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, z přímé dotace statutárního města Přerova a z tržeb 
za prodej výrobků. Tyto příjmy však nepostačují k plnému pokrytí chráněných pracovních míst.



Mzdové náklady zaměstnanců chráněného pracovního místa (celkem)

počet 
zaměstnanců 

(chráněná 
prac. místa)

mzdové náklady 
vč. odvodů  (celkem 

v Kč)

výše příspěvku úřadu 
práce  (celkem v Kč)

rozdíl  (doplatek 
organizace)

Leden 9 45 061,00 33 795,75 11 265,25

Únor 9 48 722,00 36 541,50 12 180,50

Březen 9 45 407,00 34 055,25 11 351,75

CELKEM 139 190,00 104 392,50 34 797,50

Mzdové náklady zaměstnanců chráněného pracovního místa (na 1 zaměstnance)

Průměrné mzdové 
náklady vč. odvodů 
na 1 zaměstnance

Průměrná výše 
příspěvku na 1 
zaměstnance

Průměrný rozdíl 
(doplatek subjektu 
na 1 zaměstnance)

Leden 5 006,78 3 755,08 1 251,69

Únor 5 413,56 4 060,17 1 353,39

Březen 5 045,22 3 783,92 1 261,31

Celkem za 1-3/13 15 465,56 11 599,17 3 866,39

Předpoklad za 1-12/13 61 862,24 46 396,68 15 465,56

Předpokládaný rozpočet provozu Sdružení Most k životu v roce 2013

Jednotlivé nákladové položky 100% předpokládaných nákladů 
subjektu (Kč)

nájemné nemovitosti včetně nákladů spojených s 
užíváním nemovitosti (teplo, vodné, stočné, svoz 
odpadu...)

470 000

náklady na údržbu a opravy nemovitosti 52 000

kancelářské potřeby 72 000

poštovné 11 000

mzdy, platy a odměny zaměstnanců příjemce včetně 
zákonných odvodů

3 100 000

odměny a plnění osobám vyplývající z právních vztahů 42 000

telekomunikační a internetové služby 55 000

pořízení movitého majetku, který subjekt užívá k plnění 
své činnosti

200 000

doprava a jízdní náklady zaměstnanců na akci 27 000

zpracování účetnictví 85 000

pořízení materiálu pro zájmovou činnost uživatelů 77 000

CELKEM 4 191 000



Dotace na provoz subjektu 

DOTACE Z MPSV - rok 2012
  z toho: Sociálně terapeutická dílna
                Sociální rehabilitace

Celkem 449 000 Kč
            185 000 Kč
             264 000 Kč

DOTACE Z MPSV - rok 2013
        Sociálně terapeutická dílna
             I. kolo
              II. kolo
            III. kolo

Celkem 772 000 Kč
             

             492 000 Kč
               50 000 Kč

                                 230 000 Kč

Statutární město Přerov - rok 2012
  z toho: přímá podpora
               z výtěžku z loterií

Celkem 154 000 Kč
            104 000 Kč
               50 000 Kč

Statutární město Přerov - rok 2013
    přímá podpora

Celkem 104 000 Kč

Další službu, kterou Sdružení Most k životu ve smyslu zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů, poskytuje, je Sociální rehabilitace (na uvedenou službu nežádá 
o mimořádnou podporu).  Na tuto sociální službu letos sdružení neobdrželo dotaci z MPSV. V rámci 
veřejné zakázky (projekt z ESF OPLZZ) má ale sdružení uzavřenu dodavatelskou smlouvu 
s Olomouckým krajem na poskytování dané služby – plnění pro rok 2013 ve výši 910 000,- Kč 
a pro rok 2014 plnění ve výši 910 000,- Kč.


