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Název materiálu:

Záměr statutárního města Přerova - ALFA HANDICAP - Sdružení občanů se 
zdravotním postižením přerovského regionu - mimořádná účelová dotace

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje záměr poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč subjektu ALFA HANDICAP -
Sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu, IČ 26602156, se sídlem 
Náměstí Svobody 1963/4, Přerov I - Město, 750 02 Přerov 2, na organizaci celostátní akce 
"Orientační závody handicapovaných", konané dne 04.05.2014 v parku Michalov v Přerově a 
na organizaci akce "Alfaolympiáda", konané dne 17.07.2014 v parku na Náměstí Svobody v 
Přerově.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2014

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

na své 88. schůzi konané dne 9. dubna 2014, usnesením č. 3357/88/11/2014, podala návrh 
Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr na poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč 



subjektu ALFA HANDICAP na organizaci celostátní akce "Orientační závody 
handicapovaných" a na organizaci akce "Alfaolympiáda".

Odbor sociálních věcí a školství

doporučuje podpořit záměr poskytnutí mimořádné účelové dotace. ALFA HANDICAP je 
významným poskytovatelem sociální služby "osobní asistence" ve městě Přerov. Uvedené 
akce mají integrační charakter, poskytují možnost rozvoje dané služby a zpřístupnění pro širší 
veřejnost.

Odbor ekonomiky

Na mimořádné dotace byla v rozpočtu ponechána rezerva, a to z důvodu, aby orgány města 
měly v průběhu celého roku 2014 možnost podpořit zejména mimořádné výkony, jako jsou 
účasti na mistrovství republiky, světa apod., popř. akce, jejichž realizace nebyla v době 
podávání žádosti o podporu z grantového programu známa. V případě schválení předloh 
mimořádných dotací, předkládaných na dubnové jednání Zastupitelstva města Přerova, však 
bude tato rezerva téměř vyčerpána a její zůstatek bude zcela nedostačují pro předkládané 
záměry. 
Každoročně je vyhlašován grantový program, kde mají jednotliví žadatelé možnost požádat   
o grant. Bohužel v poslední době se stává poměrně často, že žadatelé nevyužívají možnosti 
prostřednictvím grantového programu, ale podávají žádost individuálně. I v tomto případě se 
jedná o žádost opakovanou, protože výše uvedený subjekt žádal o mimořádnou dotaci na 
„Alfaolympiádu“ také v červenci 2013 (dle příslušné předlohy se akce konala 18.07.2013                    
v prostorách náměstí Svobody v Přerově, mimořádná dotace činila 10 000 Kč). Pokud se            
i nadále budou poskytovat jednotlivé dotace tímto způsobem, nepřiměje nic organizace, aby 
především využívaly grantový program. Odbor ekonomiky z výše uvedených důvodů 
poskytnutí nedoporučuje schválit záměr na poskytnutí dotace. 

Důvodová zpráva:

Poskytovatel sociálních služeb ALFA HANDICAP - Sdružení občanů se zdravotním 
postižením přerovského regionu (dále jen "Alfa handicap") se dopisem ze dne 01.04.2014 
obrátil na statutární město Přerov s žádostí o mimořádnou účelovou dotaci v celkové výši 
44.000,- Kč na organizaci akce "Orientační závody handicapovaných" a na organizaci akce 
"Alfaolympiáda".
Orientační závody handicapovaných se budou konat dne 04.05.2014 v parku Michalov v 
Přerově. Jedná se o celostátní akci, které se přerovští vozíčkáři účastní již 5. rokem s velmi 
dobrými výsledky. Soutěží se v pěti kategoriích: Profi, mechanický vozík, elektrický vozík, 
vozík s asistencí a ostatní osoby se zdravotním postižením a mládež. Předpokládaný rozpočet 
na orientační závody handicapovaných je 95.000,- Kč. Alfaolympiáda se bude konat dne 
17.07.2014 v parku na Náměstí Svobody v Přerově. Účastníky této malé olympiády budou 
osoby se zdravotním postižením, jejich rodinní příbuzní a přátelé. V loňském roce konaný 1. 
ročník akce se setkal s velkým úspěchem a ohlasem i u široké veřejnosti. Předpokládaný 
rozpočet na Alfaolympiádu je 22.000,- Kč. 
Finanční příspěvek z města bude využit na technické a materiální zajištění akce.
Posláním poskytovatele Alfa handicap je prostřednictvím sociální služby "osobní asistence" 
poskytovat lidem se zdravotním postižením individuální podporu ve spokojeném zvládání 



běžného života, kterou zajišťuje 12 uživatelům denně. Služba je poskytována v souladu se 
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Vzhledem k těmto skutečnostem oddělení sociálních věcí a zdravotnictví doporučuje schválit 
záměr poskytnutí mimořádné účelové dotace ve výši 30.000,- Kč na organizaci výše 
uvedených akcí.


