
Důvodová zpráva:

Alfa handicap – sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu z.s. 
(dále jen „organizace“) požádala dne 8. září 2016 Odbor sociálních věcí a školství o finanční podporu 
na zajištění registrované sociální služby osobní asistence a tuto žádost 22. září 2016 doplnila.
Důvodem podání žádosti je neposkytnutí dotace v rámci Programu finanční podpory poskytování 
sociálních služeb v Olomouckém kraji pro rok 2016 (dle usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje 
č. UZ/19/26/2016 ze dne 12. 2. 2016). Argumentem pro nevyhovění žádosti je nepředložení 
finančního vypořádání dotace za rok 2015 ve stanoveném termínu. Tyto informace organizace 
obdržela ve dnech 2. března 2016 a 4. března 2016.

Vzhledem k nezbytnosti zajistit dostupnost sociálních služeb, zástupci Krajského úřadu Olomouckého 
kraje, Odboru sociálních věcí (dále jen KÚOK) pozvali v březnu 2016 organizaci k jednání.   Na tomto 
jednání dne 7. března 2016 bylo sděleno manažerkou organizace, že v roce 2016 zajistí službu 
z vlastních prostředků. 

- Dne 8. srpna 2016 organizace obdržela z KÚOK Výzvu k vrácení části dotace.
(Dne 8. srpna 2016 organizace žádala o prominutí.)

- Dne 18. srpna 2016 organizace přijala z KÚOK Rozhodnutí o odvodu peněžních prostředků 
do rozpočtu Olomouckého kraje částku neoprávněně použitých prostředků ve výši 
2.085.600 Kč.

      (Dne 30. srpna 2016 organizace podala odvolání.)
- Dne 31. srpna 2016 na základě vlastní žádosti organizace se uskutečnilo jednání na KÚOK 

se zástupci Odboru sociálních věcí a za účasti náměstkyně paní Mgr. Kubjátové, která organizaci 
sdělila, že nemají nárok na dofinancování v roce 2016.

Návrh finanční podpory města dle požadavku poskytovatelů:
Alfa handicap:  250.000 Kč/ období září-prosinec 2016/  9 uživatelů/ 5,5 hodiny denně
SSMP:               367.000 Kč/ období září-prosinec 2016/10 uživatelů/   2 hodiny denně.
Organizace Alfa handicap zajistí levnější variantu, než kterou by bylo možné zajistit přes SSMP.

Organizace je nestátní neziskovou organizací, která v Přerově působí již od roku 2002 a která 
poskytuje sociální službu: osobní asistenci. Služba osobní asistence byla zaregistrována 
dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a naplňuje Standardy kvality sociálních 
služeb. Se statutárním městem Přerov má organizace uzavřenou smlouvu o nájmu od května 
2011.

Služba má stanovené poslání, cíl a cílovou skupinu uživatelů. S každým uživatelem služby 
je uzavírána Smlouva o poskytování služby, kde si osoba se zdravotním postižením stanovuje 
své cíle a náplň služby. Obsah služby si uživatel vybírá dle svých potřeb na základě úkonů, 
které vyjmenovává zákon o sociálních službách.

Osobní asistence:
- je komplex služeb, jejichž cílem je pomoci člověku se zdravotním postižením zvládnout 

prostřednictvím osobního asistenta ty úkony, které by dělal sám, kdyby neměl postižení. 
Základním principem osobní asistence je, že průběh i obsah služeb si určuje uživatel sám.

- je terénní a aktivizační služba, která má uživatele podněcovat k aktivnímu řešení 
své situace, má být podporou při využívání všech dalších dostupných veřejných služeb,



- osobní asistent nedělá věci, které se uživateli dělat nechtějí nebo o kterých je přesvědčen, 
že na ně nemá schopnosti. Asistent dělá pouze ty úkony, které uživatel nezvládne 
sám v důsledku svého handicapu a které by dělal, kdyby handicap neměl,

- Osobní asistence také slouží k odlehčení rodinným příslušníkům od celodenní, nepřetržité 
a náročné péče o těžce zdravotně postiženého člověka. Pro samotného uživatele může 
znamenat pocit nezávislosti na svých blízkých a schopnost žít ve vlastní samostatné 
domácnosti. 

Náplň služby:
Služba je poskytována dle zákona č. 108/2006, o sociálních službách § 39 a dle vyhlášky
č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách § 5. 
V rámci osobní asistence může využít uživatel službu v rozsahu níže uvedených základních 
činností:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
b) pomoc při osobní hygieně
c) pomoc při zajištění stravy
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Aktuálně organizace zajišťuje službu 9 uživatelům, z toho 1 uživatelce dvoufázově dopoledne a večer, 
i ve dnech pracovního klidu a svátcích. Personální zajištění služby: manažer sociálních služeb, 
sociální pracovnice, 8 osobních asistentů (z toho 1 na zkrácený úvazek) a 1 osobní asistentka, která 
je v dlouhodobé pracovní neschopnosti.

Další nabízené činnosti:
Půjčovna kompenzačních pomůcek – fakultativní služba.
V klubových prostorách organizace mají sídlo některé nestátní neziskové organizace.

Dále odbor sociálních věcí a školství sděluje, že útvarem interního auditu byla u organizace provedena 
kontrola Smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2015. Dotace byla přiznána z prostředků statutárního 
města ve výši 30. 000 Kč. Za nedodržení podmínek pro čerpání dotace bylo vyčísleno neoprávněné 
použití dotace ve výši 16.469 Kč. Organizace uhradila ve stanoveném termínu uvedenou částku
na účet města.

Nejbližší poskytovatelé sociální služby osobní asistence:
VIDA - sociální služby s.r.o. (Lipník nad Bečvou VI-Loučka 23, 751 31 Lipník nad Bečvou)
Charita Hranice (Purgešova 1399, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1)
Maltézská pomoc, o.p.s. (Wurmova 7, Olomouc, 779 00 Olomouc 9)
Podané ruce (Polišenského 4467/3, Prostějov, 796 01 Prostějov 1)
Pomocná ruka na pomoc starým a handicapovaným občanům. z.s. (Školní 211/32, Prostějov,
796 01 Prostějov 1)
Spolek Trend vozíčkářů Olomouc (Lužická 101/7, Povel, 779 00 Olomouc 9) 
SPOLU Olomouc ( Středisko podpory integrace ) (Dolní náměstí 27/38, 779 00 Olomouc 9)

Přílohy:
Příloha č. 1 – Žádost organizace ze dne 8. září 2016
Příloha č. 2 – Doplnění k žádosti (22. září 2016)


