
Pořadové číslo: 20/8

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a

Přerov 12.9.2016

Návrh pro 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 9. 2016

Zpravodaj: Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru

Název návrhu:

Žádost o dotaci - Jdeme Autistům Naproti z.s.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 6.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Jdeme Autistům Naproti z.s., 
IČ 270 41 972, se sídlem Žilinská 198/26a, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, na poskytování
sociální služby raná péče v roce 2016. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude 
uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2016.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 17.10.2016

2. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k podpisu veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení.

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

6409 210 Ostatní činnosti j.n.
(individuální dotace)

62,7 - 6,0 56,7

4349 620 Ostatní sociální péče a 
pomoc ostatním 
skupinám obyvatelstva

32,3 + 6,0 38,3



Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova

svým usnesením č. 1738/48/9/2016 ze dne 30. června 2016 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 
schválit poskytnutí dotace uvedenému subjektu ve výši 6.000 Kč. 

Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování

usnesením č. VSOC/16/18/2016 z 16. jednání konaného dne 24. srpna 2016 podal návrh Zastupitelstvu 
města Přerova schválit poskytnutí předmětné dotace.

Odbor sociálních věcí a školství

Organizace požádala o poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 20.000 Kč na provoz registrované 
sociální služby raná péče, která je poskytována od března a dubna 2016 dvěma uživatelům s trvalým 
pobytem v Přerově. V případě zapojení organizace do Dotačního programu pro rok 2016 by tato 
organizace dosáhla na částku 6.000 Kč (1 uživatel = 3.000 Kč).

Odbor ekonomiky

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 
zpracovatelem předloh do orgánů města. Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové 
opatření – převod finančních prostředků za účelem poskytnutí dotace dle výše uvedeného návrhu na 
usnesení. Budou převedeny zdroje rezervy vyčleněné na individuální dotace a dary. Závazný ukazatel 
se nemění.

Důvodová zpráva:

Jdeme Autistům Naproti z.s. (dále jen "organizace") požádala písemnou žádostí dne 14. června 2016 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 20.000 Kč na provoz sociální služby raná péče, která 
je poskytována dvěma uživatelům s trvalým pobytem ve městě Přerově (Služba těmto uživatelům 
je poskytována od března a dubna 2016). 

Raná péče je terénní sociální služba určena rodinám s dětmi s poruchou autistického spektra.
Posláním rané péče je provázet rodinu s dítětem s poruchou autistického spektra od 1 roku do 7 let 
věku dítěte. Poskytovanou službou podpořit vývoj dítěte a tím pomáhat vést důstojný a plnohodnotný 
život celé rodině směřující k jejímu sociálnímu začlenění . Při poskytování služby kladou důraz na 
možnost volby, partnerství a projevování úcty vůči uživateli. Raná péče je poskytována terénní formou 
v rodinném prostředí, případně ambulantní formou v zařízení organizace.

Cíle rané péče :

1. Vyhledávání rodin s dětmi raného věku s poruchou autistického spektra.
2. Vhodným posílením nejvíce postižených vývojových oblastí a senzomotorickou stimulací snížit vliv 
daného postižení.
3. Napomoci pečujícím osobám získat přehled v problematice PAS, uvědomit si existenci možností 
pomoci
a podpořit tak rodinu v její stabilitě.
4. Vytváření podmínek pro začlenění dítěte do výchovných a vzdělávacích institucí a do běžného 
sociálního prostředí. 
5. Zachováním přirozeného prostředí dítěte podpořit jeho harmonický psychosociální vývoj.



Co nabízí:
• Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti podporující vývoj dítěte,
• Specializované poradenství v oblasti PAS pro rodiče i veřejnost (e-mailem, po telefonu, osobně),
• Základní sociální poradenství (např. v oblasti nároků na příspěvky pro zdravotně postižené),
• Doprovázení rodičů při vyřizování žádostí, na jednání a vyšetření s dítětem, popřípadě jiná obdobná 
jednání v záležitostech týkajících se vývoje dítěte (např. zařazení do vzdělávací instituce),
• Půjčování pomůcek a odborné literatury,
• Setkávání rodin, výměna zkušeností,
• Doplňkové služby (MC Janíček, Letní příměstský tábor aj.).


