
Pořadové číslo:  38/6 

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 13.04.2018 

Návrh pro 38. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 23. 4. 2018 

Zpravodaj:  Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Žádost o dotaci – P-centrum, spolek  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem P-centrum, spolek, IČ 

60803291, se sídlem Lafayettova 47/9, 779 00 Olomouc, na „Poskytování registrované 

sociální služby – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Rodinné centrum U Mloka v 

roce 2018". Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy 

Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2018. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.05.2018 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti j.n.  

(individuální dotace) 

234,8* - 50,0 184,8 

4349 620 Ostatní sociální péče a 

pomoc ostatním skupinám 

obyvatelstva 

6,0* + 50,0 56,0 

* 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 

na své 88. schůzi konané dne 22. března 2018 usnesením č. 3727/88/9/2018 podala návrh 

Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace uvedenému subjektu ve výši 50.000 Kč. 

 

Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování 

na 27. jednání konaném dne 3. dubna 2018 podal návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

poskytnutí předmětné dotace. 

 

 

Odbor sociálních věcí a školství 

P-centrum, spolek je poskytovatelem sociální služby – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – 

Rodinné centrum U Mloka. Při realizaci projektu Rodinného centra U Mloka je poskytovatel vázán 

výší vyrovnávací platby. Ta představuje limit prostředků, které maximálně smí na projekt získat. V 

době, kdy byla možnost podat žádost o dotaci z Dotačního programu na oblast sociální a zdravotní na 

rok 2018, se poskytovatel domníval, že získanou dotací z města Přerova by tento maximální limit 

překročil.  

Služba je žádána Orgánem sociálně právní ochrany dětí města Přerova, přerovskými školami, ale i 

samotnými rodinami. Protože některé rodiny nemohou z finančních důvodů dojíždět do Olomouce, 

díky poskytnuté dotaci z města Přerova v případě potřeby za těmito rodinami dojíždí pracovník 

organizace. V případě, že by se organizace zapojila do Dotačního programu v oblasti sociální a 

zdravotní  

na rok 2018, dosáhla by na částku 50.000 Kč, tak jako obdobně posouzené žádosti. Odbor sociálních 

věcí a školství doporučuje poskytnutí dotace subjektu P-centrum, spolku ve výši 50.000 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. Bude převedena 

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

 

Důvodová zpráva: 

P-centrum, spolek požádal dne 26. února 2018 o poskytnutí účelové dotace na „Poskytování 

registrované sociální služby – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi- Rodinné centrum  

U Mloka". ve výši 50.000 Kč. 

  

Rodinné centrum U Mloka poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle § 65 zákona č. 

108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Tuto sociální službu poskytuje  

ve dvou odborných zaměřeních:  

1. podpora rodině při výchovných a vzdělávacích potřebách  

2. rodinné mediace rodinám, které se nacházejí ve fázi nebo po rozchodu.  

  

Projekt „Rodinné centrum U Mloka“ je zaměřen na podporu při výchovných a vzdělávacích potřebách 

rodin s dětmi ve věku 5 – 15 roků. Nabízí podporu rodičům při výchově jejich dětí, pomoc rodině  

ve vzájemné komunikaci a při potížích ve škole. 

Průběh poskytování služby:  

Každá rodina má svého garanta, který odpovídá za poskytování sociální služby, první schůzka 

proběhne pouze s rodiči, dojednává se cíl podpory v závislosti na rodinné situaci, pak proběhne 

schůzka i s dítětem. Uzavírá se písemná smlouva. Z počátku spolupráce bývá setkávání častější  

např. 1x za 2 týdny, později se může rozvolňovat. Základem práce s rodiči je konzultace s náplní 



sociálně terapeutickou, poradenskou, edukativní, podpůrnou apod. Konzultace mohou být individuální 

i rodinné. Rodina se setkává se svým garantem - terapeutem, v některých případech může s rodinou 

pracovat i další pracovník. Dále se můžou rodič a dítě setkávat s pedagogem, který vede pedagogické 

poradenství pro školní věci. Podle konkrétní situace může dítě navštěvovat skupinovou aktivitu Kluby, 

kterou vedou dva pracovníci a kde se děti učí fungovat v kolektivu.  

  

Způsob spolupráce mezi poskytovatelem a Orgánem sociální právní ochrany dětí města Přerova 

(dále jen „OSPOD“) v rámci projektu: 

- sociální službu využijí rodiny, které jsou v agendě OSPOD města Přerova, 

- forma poskytování je ambulantní na magistrátu města Přerova, 

- poskytovatel (Rodinné centrum U Mloka) uzavírá s rodinou písemnou smlouvu o poskytování  

služby, 

- kapacita služby je 30 rodin/5 rodin z Přerova 

- v případě naplnění kapacity rodina čeká na uvolnění kapacity, do té doby poskytovatel s rodinou  

pracuje jako se zájemcem o službu, probíhá zjišťování rodinné situace a vyjednávání o zakázce. 

  

Předávání informací o práci s rodinou mezi Rodinným centrem U Mloka a OSPODem města Přerova 

bude probíhat pouze se souhlasem rodičů. Bez souhlasu rodičů poskytovatel nebude informace 

poskytovat s výjimkou je situace podle § 100a zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. 

Realizuje se také dobrovolnický program Doučování v rámci projektu Dobrovolníci U Mloka 

pomáhají dětem. Dobrovolník se pravidelně 1 x týdně (kromě prázdnin) setkává s dítětem a dělají 

přípravu do školy. Rodina je v kontaktu s koordinátorem dobrovolníků. Dobrovolnické aktivity  

jsou terapeuticky provázané se sociální službou. Projekt je financovaný z jiného zdroje. Dobrovolníci 

nedocházejí do rodin, doučování probíhá v Olomouci, Lafayettova 42/14. Tento program je zdarma  

a může se poskytovat i rodinám z Přerova. 

  

Aktivity projektu posílí rodičovské kompetence, umožní rodičům získat nové poznatky, výchovné a 

komunikační dovednosti. Dětí se naučí zlepšit své chování, komunikaci, zlepší svou školní úspěšnost. 

  

P-centrum, spolek dále poskytuje služby v oblasti prevence, poradenství, léčby a doléčování závislostí. 

  

Předpokládané náklady na provoz a činnost sociální služby v roce 2018 činí: 1.779.338 Kč.  

 

 


