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Deklarace finanční spoluúčasti obce pro sociální službu Slezské diakonie, NOE
Karviná, podpora samostatného bydlení
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
schválilo
deklaraci spoluúčasti obce s účinností od 01. 01. 2017 ve výši 20 % oprávněné provozní ztráty, nejvýše však
255.000 Kč/rok (slovy: Dvěstěpadesátpěttisíc korun českých) na úhradu nákladů sociální služby Slezské diakonie,
NOE Karviná, podpora samostatného bydlení, po dobu platnosti Třetího komunitního plánu sociálních a návazných
služeb na území města Karviné.
Úkol: ano

/ ne

Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy
PC
1
2

Příloha

Název
ZM-14-OSo-Deklarace PSB NOE-DZ.pdf
ZM-14-OSo-deklarace PSB NOE
žádost,rozpočet-1D.pdf
ZM-14-OSo-deklarace PSB NOE
usnesení-2D.pdf

Datum: 31.08.2016

Jana Nekardová
Za formální správnost

Datum: 31.08.2016

Mgr. Martina
Smužová
Vedoucí oddělení

Komentář
důvodová zpráva
příloha č. 1 k důvodové zprávě
příloha č. 2 k důvodové zprávě

Datum: 31.08.2016

Datum: 31.08.2016

Mgr. Martina
Smužová

Ing. Miroslav
Hajdušík

Vedoucí odboru

Za předkladatele
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Dvodová zpráva
Deklarace finanní spoluúasti obce pro sociální službu Slezské diakonie, NOE Karviná,
podpora samostatného bydlení
Na základ Tetího komunitního plánu sociálních a návazných služeb na území msta Karviné na období
2015 – 2018 (dále jen Komunitní plán), který byl schválen usnesením Zastupitelstva msta Karviné . 207 ze dne
10. záí 2015, vznikla poteba zajistit na území msta terénní službu podpora samostatného bydlení pro osoby
s chronickým duševním, mentálním a dalším tlesným postižením, které jsou schopny s podporou žít v bytech
samostatn. Opatení . 1.2, pracovní skupina Zdravotn postižení, Komunitního plánu.
[online] http://www.karvina.cz/portal/page/portal/uvodni_stranka/magistrat/struktura/OSO/komunitni_planovani.
Potebnost služby podpora samostatného bydlení (dále jen PSB) na území msta byla rovnž popsána
v závrené zpráv realizovaného projektu kraje „Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském
kraji“. [online] http://www.msk.cz/assets/eu/evaluace_zaverecna_zprava_02.pdf.
Na základ vydefinovaných poteb v Komunitním plánu obdržel Odbor sociální nabídku Slezské diakonie, která
má již s poskytováním této služby zkušenosti, zabezpeit pedmtnou sociální službu na území msta,
a to pro osoby s duševním onemocnním, u nichž dochází k nejvtšímu ohrožení ztráty bydlení z dvodu
snížených sociálních kompetencí. Osoby s duševním onemocnním bez cílené podpory inklinují k patologickým
jevm, jako je bezdomovectví, k rzným druhm závislostí i násilnému chování, což má následn negativní vliv
na kvalitu jejich života.
Zízení služby je pro obec dležité i z hlediska veejného opatrovnictví, nebo mnoho uživatel s duševním
onemocnním je omezeno ve svéprávnosti, kdy funkci opatrovníka vykonává obec. Tento typ služby tak nabízí
úinnou pomoc veejným opatrovníkm.
Služba, která je definována v § 43 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znní pozdjších pedpis,
je službou terénní, poskytovanou v domácnostech uživatel a zabezpeuje pomoc pro zajištní chodu
domácnosti, výchovné, vzdlávací a aktivizaní innosti, zprostedkování kontaktu se spoleenským prostedím,
sociáln terapeutické innosti a pomoc pi uplatování práv, oprávnných zájm a pi obstarávání osobních
záležitostí.
Nezbytnou podmínkou pro zajištní financování nov vzniklé sociální služby z prostedk Krajského úadu
Moravskoslezského kraje a pro vstup do Krajské sít sociální služeb Moravskoslezského kraje (dále jen KSSS
MSK) je deklarace finanní spoluúasti obce. Podmínky financování sociálních služeb pi vstupu do KSSS MSK
upravuje Stedndobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 - 2020 a jeho
návazné aktualizace. U terénní služby iní procentuální podíl minimáln 20 % z oprávnné provozní ztráty.
Pedmtná žádost Slezské diakonie (viz píloha . 1 k dvodové zpráv) byla projednána v jednotlivých
pracovních skupinách a následn v ídící skupin komunitního plánování, kde byl vyjáden souhlas a doporuení
se zapojením služby do sít sociálních a návazných služeb msta Karviné a s poskytnutím povinné deklarace
obce. Výsledek jednání byl pedložen k jednání komisi sociální.
Komise sociální na svém mimoádném jednání dne 25. ervence 2016 projednala pedmtnou žádost, kde
pihlížela ke skutenostem, jak služba reaguje na nedostatené pokrytí dané sociální služby v území, jaké jsou
poteby na území, zda je vznik služby v souladu se schváleným Komunitním plánem. Po provedeném hlasování
vydala souhlasné doporuení rad msta se vstupem služby podpora samostatného bydlení do sít sociálních
a návazných služeb na území msta Karviné a s deklarací finanní spoluúasti. Usnesení komise viz píloha
. 2 k dvodové zpráv.
Celkový rozpoet služby: 1.300.000 K/rok
Pedpokládané píjmy od klient: 25.000 K/rok
Oprávnná provozní ztráta: 1.300.000 K – 25.000 K = 1.275.000 K, z toho 20 % = 255.000 K/rok

Rada msta Karviné doporuuje Zastupitelstvu msta Karviné schválit deklaraci spoluúasti obce
s úinností od 01. 01. 2017 ve výši 20 % oprávnné provozní ztráty, nejvýše však 255.000 K/rok
na úhradu náklad sociální služby Slezské diakonie, NOE Karviná podpora samostatného bydlení, po
dobu platnosti Tetího komunitního plánu sociálních a návazných služeb na území msta Karviné.
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