
Pořadové číslo:  29/8 

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 12.6.2017 

Návrh pro 29. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 6. 2017 

Zpravodaj:  Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Žádost o dotaci - Linka bezpečí, z. s. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Linka bezpečí, z. s., IČ 61383198, se 

sídlem Ústavní 95, 181 02 Praha 8 - Bohnice, na provoz organizace v roce 2017. 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2017. 

 

 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.8.2017 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti j.n. 

(individuální dotace) 

5,0 * - 5,0 0,0 

4349 620 Ostatní sociální péče a 

pomoc ostatním 

skupinám obyvatelstva 

60,9 + 5,0 65,9 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

 

3. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila podpisem veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 



 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 70. schůzi konané dne 25. 5. 2017, usnesením č. 2804/70/9/2017, podala 

návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč subjektu Linka 

bezpečí, z. s. a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace. 

 

Výbor pro sociální a zdravotní záležitosti a pro sociální začleňování 

Výbor pro sociální a zdravotní záležitosti a pro sociální začleňování na 22. jednání konaném dne 6. 

června 2017 podal návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí předmětné dotace. 

 

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 ve výši 5 000 Kč za účelem poskytnutí dotace. Bude 

převedena zbývající část rezervy vyčleněná na individuální dotace a dary. Závazný ukazatel se 

nemění. 

 

Odbor sociálních věcí a školství 

Linka bezpečí, z. s. působí na území celé České republiky a uživatelé jejich služeb jsou ve většině 

případů anonymní. Není tedy možné stanovit počet uživatelů z města Přerova a tudíž výši dotace, s 

odkazem na schválená kritéria Dotačního programu. 

Organizace svou službou Linka bezpečí cílí převážně na děti a mladé lidi v krizových situacích. 

Především děti mezi 12. a 16. rokem života jsou s ohledem na svou uzavřenost a odmítavý postoj vůči 

rodičům a nejbližším, nejvíce ohroženou skupinou. Právě tito „mladí lidé“ uvítají možnost anonymně 

sdílet svá trápení s někým cizím a vyslechnout od něj slova podpory. Organizace Linka bezpečí 

poskytuje k naplnění svého poslání nejen sociální služby, ale dále prezentuje svou činnost 

organizováním nejrůznějších akcí a přednášek. Vzhledem k výše uvedenému Odbor sociálních věcí a 

školství doporučuje Linku bezpečí, z. s. podpořit částkou 5.000 Kč. 

V roce 2013 statutární město Přerov poskytlo této organizaci mimořádnou účelovou dotaci ve výši 

5.000 Kč na podporu krizové telefonické pomoci. O finanční podporu z Dotačního programu 

statutárního města Přerova v oblasti sociální a zdravotní v minulých letech organizace nežádala. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Linka bezpečí, z. s., zastoupená ředitelkou Soňou Petráškovou, se obrátila na statutární město Přerov s 

žádostí o podporu ve výši 35.000 Kč na provoz organizace. Výši požadované částky organizace 

odůvodnila velikostí města Přerova a počtem jeho obyvatel, když vzhledem k dobrovolným a převážně 

anonymním údajům o uživatelích služeb Linky bezpečí, z. s., není v moci organizace určit přesný 

počet uživatelů z Přerova. V roce 2017 má organizace v úmyslu získat od dárců přes 10 milionů 

korun. 

Posláním Linky bezpečí, z. s. je poskytovat kvalitní a snadno dostupnou pomoc dětem, studentům a 

všem, kteří jednají v jejich zájmu. Prostřednictvím telefonu, chatu a emailu poskytuje tato nestátní 

nezisková organizace krizovou intervenci a poradenství klientům z celé České republiky, tedy i z 

Přerova. K naplňování poslání provozuje následující sociální služby krizové pomoci: Linka bezpečí, 

E-mailová poradna Linky bezpečí, Chat linky bezpečí, Rodičovská linka a E-mailová poradna 

Rodičovské linky. Služby Linka bezpečí a Rodičovská linka jsou registrovanými sociálními službami 

dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

Fungování bezplatné Linky bezpečí, na kterou se mohou děti a mladí lidé obracet nonstop 24 hodin 



denně, zastřešuje organizace již 23 let. Denně ji využívá přes 500 dětí, jež hledají pomoc při řešení 

náročných životních situací a problémů jako je šikana, týrání, zneužívání, rozvod rodičů, důsledky 

rizikového chování na internetu, sebepoškozování i myšlenky na sebevraždu. Dětem i mladistvým je 

dáván dostatečný prostor k tomu, aby mohli hovořit s konzultantem o své situaci a dospět společně k 

možnému řešení. 

Linka bezpečí, z. s. je akreditována v rámci systému sociálně-právní ochrany dětí v České republice a 

je členem celosvětové asociace dětských linek důvěry Child Helpline International (CHI). 

K žádosti o dotaci předložila organizace nevyrovnaný rozpočet, kdy celkové náklady Linky bezpečí, z. 

s. v roce 2017 činí 20.575.114 Kč a výnosy 20.375.114 Kč. Podle ekonoma Linky bezpečí, z. s. je 

nevyrovnaný rozpočet způsoben nezajištěnými zdroji, které v průběhu roku organizace shání a 

předpokládá krytí z darů od obcí a ostatních dárců.  

 

 


