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Název materiálu:

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s., Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých 
České republiky - žádosti o dotace

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

VARIANTA I

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této 
dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem 
TyfloCentrum Olomouc, o.p.s., IČ 25862294, se sídlem Olomouc, I.P.Pavlova 69, 
PSČ 779 00, jako příjemcem dotace, na provoz organizace v roce 2014.

2. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této 
dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem 
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, IČ 65399447, se 
sídlem Praha 1, Krakovská ulice 1695/21, jako příjemcem dotace, na provoz 
organizace v roce 2014.



Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2014

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

Ostatní 
činnosti j.n. 
(zastupitelstvo)

294,0 - 25,0 269,0

4349 620 Ostatní sociální 
péče a pomoc 
ostatním 
skupinám 
obyvatelstva

17,6 + 25,0 42,6

VARIANTA II

1. neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí 
této dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem 
TyfloCentrum Olomouc, o.p.s., IČ 25862294, se sídlem Olomouc, I.P.Pavlova 69, 
PSČ 779 00, jako příjemcem dotace, na provoz organizace v roce 2014.

2. neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí 
této dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem 
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, IČ 65399447, se 
sídlem Praha 1, Krakovská ulice 1695/21, jako příjemcem dotace, na provoz 
organizace v roce 2014.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

1. se neusnesla podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 
15 000,- Kč subjektu TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.
2. se neusnesla podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 
10 000,- Kč subjektu Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky.

Odbor sociálních věcí a školství

Organizace TyfloCentrum a SONS Přerov poskytují sociální služby specifické skupině osob 
se zrakovým postižením, čímž jako jediné dvě organizace ve městě Přerově významně 
přispívají k integraci této cílové skupiny do společnosti zdravých lidí. Odbor sociálních věcí a 
školství doporučuje poskytnutí dotace dle varianty I. 

Odbor ekonomiky

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 
zpracovatelem předloh do orgánů města. Je na jejich zvážení, zda schválí poskytnutí výše 
uvedených dotací ze zdrojů rezervy, která byla vytvořena k tomu, 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.
Uvedené subjekty lze přiřadit do skupiny organizací poskytujících služby v sociální oblasti, 
které se v letošním roce obrátily se žádostí o spolufinancování provozu na statutární město 
Přerov, a to z důvodu neposkytnutí dotace na svou činnost ze strany MPSV, které tímto 
postojem přenáší tíhu financování předmětných organizací na města a obce pokud chtějí 
poskytování služeb pro své občany zachovat (v důvodové zprávě není uveden konkrétní 
důvod, který vedl ministerstvo k neposkytnutí dotace).

Důvodová zpráva:

Tyflocentrum Olomouc, o.p.s., regionální pracoviště Přerov, Čechova 2, Přerov (dále jen 
„TyfloCentrum“)
Dne 17.07.2014 se organizace TyfloCentrum obrátila na statutární město Přerov s žádostí o 
mimořádnou dotaci ve výši 30 000,- Kč na provoz organizace.
TyfloCentrum je nezisková organizace, poskytující služby sociální rehabilitace a sociálně 
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením zrakově postiženým 
občanům již od roku 2006. Práce s klienty je individuální, má podobu šestiměsíčních 
vzdělávacích kurzů obsluhy PC se speciálním softwarem. V roce 2013 proškolila organizace 
29 klientů, z toho 24 klientů z Přerova. V letošním roce doposud prošlo organizací 17 klientů, 
z toho 12 klientů z Přerova. 
Výše ročních provozních nákladů je celkem 110 000,- Kč. O placení této částky se organizace 
dělí s organizací SONS Přerov, sídlící ve stejných prostorách.
Předpokládaný rozpočet projektu na rok 2014 je 171 492,- Kč.
Předpokládané zdroje financování celkových nákladů projektu:
- Krajský úřad Olomouckého kraje – Individuální projekt ve výši 22 512,- Kč (ještě běží),
- MPSV – program OP LZZ ve výši 22 512 Kč (skončil),
- dotace od statutárního města Přerova ve výši 126 468,- Kč – organizace obdržela pouze 
dotaci z Grantového programu statutárního města Přerova pro rok 2014 ve výši 20 000,- Kč, 
chybějící zdroje jsou ve výši 106 468,- Kč.
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, oblastní odbočka SONS 
v Přerově, Čechova 2, Přerov (dále jen „SONS Přerov“)
Dne 14.07.2014 se organizace SONS Přerov obrátila na statutární město Přerov s žádostí o 
mimořádnou dotaci ve výši 20 000,- Kč na provoz organizace.
SONS Přerov je nezisková organizace poskytující službu odborné sociální poradenství a 
provozující půjčovnu kompenzačních pomůcek zrakově postiženým osobám ve středním a 
starším věku. V roce 2013 poskytla organizace SONS Přerov pomoc 65 klientům, z toho 36 
klientům z Přerova. V letošním roce doposud prošlo organizací 62 klientů, z toho 40 klientů z 
Přerova.
Výše ročních provozních nákladů je celkem 110 084,- Kč. O placení této částky se organizace 
dělí s organizací TyfloCentrum, sídlící ve stejných prostorách.
Předpokládaný rozpočet organizace na rok 2014 je 195 000,- Kč.
Organizace má vícezdrojové financování:
- mzdy, registrované odborné poradenství – polovina z Úřadu vlády, projekt Umíme si 
pomáhat, druhá polovina z MPSV, v roce 2014 byla nulová,
- činnost, provoz a akce organizace – město Přerov, Lipník nad Bečvou, Dřevohostice, 



Radslavice, Kojetín, Horní Moštěnice, pivovar Zubr, sbírka Bílá pastelka, kasičky psi v 
supermarketech a příspěvky členů – v celkové výši 63 500,- Kč v roce 2014.
Z Krajského úřadu Olomouckého kraje nebyla organizaci SONS poskytnuta žádná dotace v 
roce 2013 ani v roce 2014.
Organizace TyfloCentrum a SONS Přerov jsou jedinými organizacemi v Přerově, které 
dlouhodobě poskytují významné sociální služby zrakově postiženým občanům na území 
města Přerova. V roce 2014 se obě organizace dostaly do finančních potíží, jelikož na některé 
jimi poskytované sociální služby nebyla přidělena dotace z MPSV, přičemž v minulých letech 
byla přidělena ve výši 80 000,-Kč až 90 000,- Kč. Obě organizace jsou příjemci finančních 
prostředků z Grantového programu statutárního města Přerova pro rok 2014 na sociální oblast 
(TyfloCentrum 20 000,- Kč a SONS Přerov 30 000,- Kč).
Cílem těchto organizací je nevidomým, slabozrakým a jinak zdravotně postiženým občanům 
usnadnit život dosažením maximální míry samostatnosti, nezávislosti na pomoci jiných osob a 
podpořit integraci těchto osob do společnosti. Dalším cílem je poskytnout zrakově postiženým 
lidem komplexní podporu při hledání zaměstnání a také vytvořit nová pracovní místa pro 
zrakově postižené na trhu práce. Odborné služby obou organizací jsou propojené, navazují na 
sebe.
Organizace společně užívají nebytové prostory na adrese Čechova 2, Přerov I – Město, 
pronajímatelem je soukromý subjekt. Na hrazení veškerých nákladů souvisejících s nájmem, 
spotřebou elektrické energie, hlasovými a datovými službami se podílejí obě organizace 
rovným dílem. Do konce roku 2014 chybí subjektu TyfloCentrum finanční prostředky na 
úhradu společných provozních nákladů ve výši 35 000,- Kč, subjektu SONS chybí na úhradu 
těchto nákladů finanční prostředky ve výši 20 000,- Kč.
Organizace se v maximální možné míře snaží snižovat náklady na provoz. K dosažení tohoto 
záměru organizace požádaly statutární město Přerov o poskytnutí nebytových prostor ve 
vlastnictví města k provozování svých činnosti. Odborem správy majetku a komunálních 
služeb jim byly nabídnuty prostory v budově bývalého Chemoprojektu, kde náklady na 
provoz byly vyčísleny ve srovnatelné výši jako doposud a prostory ve vlastnictví města v ulici 
Jateční 26, které jsou zcela nevyhovující a vyžadovaly by velké investice do rekonstrukce. Ke 
snížení nákladů na provoz dále organizace mění telekomunikační operátory dle nejnižších 
cenových nabídek a využívá možnosti pracovních hovorů v okruhu zaměstnanců zdarma.
Současné prostory na Čechově ulici jsou plně vyhovující pro cílovou skupinu osob zrakově 
postižených, jelikož pobočka je blízko nádraží a uživatelé již znají cestu do organizace. 
Zrakově postižení občané jsou specifickou cílovou skupinou, mají problém s orientací v 
prostoru, proto jakákoliv změna jejich naučených dovedností znamená pro nevidomého 
člověka velký problém. S majitelem nebytových prostor se podařilo dojednat nižší nájem i 
zrealizovat stavební úpravu, díky které vznikla neprůchozí místnost pro jednání s klienty dle 
Standardů kvality sociálních služeb.
Odbor sociálních věcí a školství, s ohledem na přínos uvedených organizací, doporučuje 
poskytnutí mimořádných účelových dotací.


