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Název materiálu:

Rómské sdružení mládeže Přerov - žádost o dotaci

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 44 500,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem Rómské sdružení 
mládeže Přerov, IČ: 70259569, se sídlem Denisova 6, Přerov, jako příjemcem dotace, na 
úhradu energií a nájemného v objektu Přerov, Škodova 12, souvisejících s realizací projektu 
Sportovně kulturní centrum Latino klub, v roce 2014 a v roce 2015.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova na své 100. schůzi dne 30. 9. 2014 svým usnesením č. 3874/100/8/2014 
podala návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit poskytnutí dotace ve výši 44 500,- Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
Rómské sdružení mládeže Přerov, na úhradu energií a nájemného souvisejících s realizací 
projektu Sportovně kulturní centrum Latino klub v roce 2014 a v roce 2015.

Odbor sociálních věcí a školství

Rómské sdružení mládeže Přerov obnovuje po 10 letech svoji činnost prostřednictvím 
projektu Sportovně kulturní centrum Latino klub, který hodlá realizovat v pronajatých 
prostorách v objektu Škodova 12 v Přerově. Žádá dotaci na tento projekt ve výši 44 500,- Kč, 



která má pokrýt úhradu za energie a nájemné za první 3 měsíce provozu Sportovně kulturního 
centra.  Cílem projektu je nabídnout smysluplné využití volného času mladým lidem od 15 let 
ze sociálně vyloučené lokality. Předložený projekt byl Odborem sociálních věcí a školství 
komplexně posouzen s ohledem na jeho realizovatelnost, přidanou hodnotu a udržitelnost. 
Vzhledem k neutěšené situaci v oblasti sociálního vyloučení a počtu ubytoven v Přerově pro 
tuto cílovou skupinu je projekt kvitován. Přidanou hodnotou je možnost sdružování mládeže a 
smysluplné využití volného času. Projekt však postrádá reálnou finanční udržitelnost. 
Diskutabilní je také míra zájmu ze strany mládeže s ohledem na místní působící neziskové 
organizace, které již zamýšlenou činnost realizují. Pan Jano uvedl, že pro něj není problém 
doložit 100 podpisů ze strany mladých lidí stvrzujících zájem vzniku takového zařízení. Pan 
Jano doložil celkem 80 těchto podepsaných tiskopisů, z nichž 32 je od mládeže do 26 let 
věku. Zbylé tiskopisy podepsaly osoby starší 26 let. Odbor sociálních věcí a školství s 
ohledem na počet osob ohrožených sociálním vyloučením a ubytoven pro tuto cílovou 
skupinu, kde žijí také rodiny s dětmi, posporuje takto zacílené projekty a aktivně spolupracuje 
s neziskovými organizacemi dlouhodobě působícími v Přerově v oblasti aktivizace dětí a 
mládeže ze sociálně vyloučené lokality. Přímo v lokalitě Kojetínská působí Oblastní charita 
Přerov, kde poskytuje registrovanou službu nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a 
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Na Husově ulici působí organizace Armáda 
spásy České republiky, z. s., kde poskytuje službu nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. V 
prostorách ZŠ Boženy Němcové, kam dochází značné procento dětí ze sociálně vyloučené 
lokality, působí organizace o. s. KAPPA HELP, kde provozuje nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež. Tato organizace rovněž realizuje sportovně kulturní aktivity pro mládež.  Člověk v 
tísni, o. p. s. působí v sociálně vyloučené lokalitě se službou terénní programy. Vzhledem k 
tomu, že se jedná o významné poskytovatele sociálních služeb, jsou finančně podporováni z 
rozpočtu města Přerova formou přímých podpor či v rámci grantového programu. Uvedené 
dlouhodobě působící organizace mají zajištěné vícezdrojové financování a vzhledem k tomu, 
že se jedná o registrované služby, musí splňovat standardy kvality poskytované služby. Tato 
kritéria předložený projekt nenaplňuje. Na území města Přerova je navíc dostatečná síť 
volnočasových aktivit, které mohou využít všechny děti bez rozdílu. Rómské sdružení 
mládeže již v roce 2000 obdrželo od města Přerova mimořádnou dotaci na kulturní a 
sportovní akci ve výši 7000,- Kč,  kde nebyl dodržen způsob vyúčtování.

Odbor ekonomiky

Vzhledem k šíři a kvalitě organizací, které již v současné době poskytují své služby v sociálně 
vyloučených lokalitách města a také s ohledem na úroveň minulé spolupráce s výše uvedeným 
subjektem včetně možnosti dalších požadavků na rozpočet statutárního města, odbor 
ekonomiky doporučuje schválit výše uvedený návrh na usnesení.


