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Název materiálu:

Záměr statutárního města Přerova - Armáda spásy v České republice, z. s. - mimořádná 
účelová dotace

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

neschvaluje záměr poskytnutí mimořádné účelové dotace subjektu Armáda spásy v České 
republice, z. s., IČ 40613411, se sídlem Praha 5, Petržílkova 2565/23, PSČ 158 00, ve výši 
30.000,- Kč, na poskytování sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením v Komunitním centru Armády spásy v Přerově v roce 2014.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

na své 88. schůzi konané dne 9. dubna 2014, usnesením č. 3348/88/11/2014, podala návrh 
Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr poskytnutí mimořádné účelové dotace subjektu 
Armáda spásy v České republice, z. s., ve výši 30.000,- Kč, na poskytování sociálně 
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením v Komunitním centru 
Armády spásy v Přerově.

Odbor sociálních věcí a školství

Sociálně aktivizační služby jsou služby poskytované osobám v důchodovém věku nebo 
osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením. Odbor sociálních věcí a 



školství shledává tyto služby přínosnými z důvodu začleňování cílové skupiny do 
společenského prostředí. 

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. Při projednávání jednotlivých 
žádostí bylo zjištěno, že každoročně stoupá počet žadatelů (2013/2012 +17, 2014/2013 +28), 
což má za následek při stejně rozpočtované částce snižování dotací ostatním žadatelům. Dle 
odboru ekonomiky by měl být dotační program, kromě jednotlivých oblastí, nastaven tak, aby 
řešil určitý problém, či oblast, kterou je potřeba nějakým způsobem podporovat. V případě 
schválení předloh mimořádných dotací, předkládaných na dubnové jednání Zastupitelstva 
města Přerova, však bude tato rezerva téměř vyčerpána.
Na statutární město Přerov se obrátily 3 organizace, které požadují podpořit sociálně 
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. V předloze však není 
uveden důvod, který vedl kraj k tomu, že nenavrhl poskytování předmětných služeb MPSV k 
podpoře.
Z těchto důvodů odbor ekonomiky doporučuje schválení výše uvedeného návrhu na usnesení.

Důvodová zpráva:

Armáda spásy v České republice, z. s. (dále jen „Armáda spásy“) se obrátila na statutární 
město Přerov s žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na sociálně aktivizační službu pro 
seniory a osoby se zdravotním postižením, kterou poskytuje Komunitní centrum Armády 
spásy v Přerově. Komunitní centrum Armády spásy (dále jen „KC Armády spásy“) nabízí jak 
duchovní tak i sociální pomoc všem potřebným, především pak dětem, mládeži a seniorům.
KC Armády spásy v Přerově poskytuje dlouhodobě sociální službu Sociálně aktivizační 
služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, v souladu se zákonem o sociálních 
službách. V roce 2013 službu využilo 45 přerovských seniorů, kterým bylo poskytnuto 890 
jednotlivých výkonů. Posláním sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením je snižovat rizika sociální izolace a sociální vyloučení seniorů s cílem posilovat a 
rozvíjet sociální schopnosti a dovednosti prostřednictvím aktivizačních a socioterapeutických 
činností. 
Armáda spásy se dostala do vážné finanční situace. Pro rok 2014 nebyla na tuto sociální 
službu poskytnuta dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“), jelikož 
Olomoucký kraj v návrzích pro MPSV v celém kraji již sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se zdravotním postižením nenavrhl k podpoře. Armádě spásy tak v rozpočtu 
pochybí cca 250.000,- Kč, tudíž provozování služby bez této dotace je ohrožené.
Armáda spásy je významným poskytovatelem sociálních služeb ve městě Přerov, finančně 
podporovaná z rozpočtu města formou přímých podpor. Na letošní rok jí byla poskytnuta 
dotace ve výši 125.000,- Kč na provoz a činnost nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a 
na sociálně aktivizační službu pro seniory a osoby se zdravotním postižením ve městě 
Přerově. Náklady na provoz sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením pro rok 2013 činily 951.497,- Kč, dotace statutárního města Přerova formou přímé 
podpory konkrétně na tuto službu pro rok 2013 byla poskytnuta ve výši cca 40.000,- Kč. 



Město Přerov dále podporuje Armádu spásy tím, že jí formou výpůjčky přenechává prostory 
na ulici 9. května 2481/107 v Přerově k poskytování služeb.


