Březen 2015 ‐ Přehled žádostí o poskytnutí účelové dotace na podporu cílů a opatření Komunitního plánu sociálních služeb a prorodinných aktivit na období 2015 ‐2018

Poř. č.

Předkladatel

Název projektu

1.

Maltézská pomoc, o.p.s.

Osobní asistence v Žatci

2.

Nemocnice Žatec, o.p.s.‐ Dobrovolnická
služba Levandule

Čteme knihy ušima

3.

Nemocnice Žatec, o.p.s.‐ sociální lůžka

4.

5.

Požadovanáčástka
Bodové hodnocení PS
od Města Žatce
KP
2015

50 000,00 Kč

Mzdové náklady koordinároky DS, nákup 6 ks mp3
přehrávačů včetně příslušenství, nákup 30 ks audioknih.
Nákup materiálu pro keramický kroužek. Obojí pro
pacienty odd. nemocnice + pro klienty sociálních lůžek

227 600,00 Kč

93 000,00 Kč

Zajištění provozu ergoterapie
po dohodě přesun projektu do
Sociálně ‐zdravotní komise

Nákup materiálu a pomůcek pro ergeterapii pro pacienty
Následné péče a klienty Sociálních lůžek; v projektu
popsán podrobný rozpočet. Cílem ‐ aktivizace pacientů,
klientů.

10 000,00 Kč

10 000,00 Kč

Okénko (MŠ speciální)

Děti sportují aneb po stopách
sportovišť v Žatci

Nákup výtvarných, pracovních potřeb, úhrada dopravy
související s projektem. Zapojení rodičů do aktivit s dětmi,
formou tvořivých dílen,výletů, poznávání města Žatce ‐
zejm. hřiště, vyzkoušení sportů. Pokračování úspěšného
projektu z minulých let.

40 000,00 Kč

20 000,00 Kč

SPCCH, OO Louny

Cesta ke zdraví

Pronájem tělocvičny, mzda cvičitelky, pojištění
zaměstnance, pojištění u Koooperativy

10 540,00 Kč

7 000,00 Kč

Mzdové a provozní náklady občanské poradny pro
širokou veřejnost.Nabídka služeb i pro pracující
osoby,které často na nabízené potřebné služby
nedosáhnou ať z finančního nebo časového důvodu.
Základní poradenství, včetně doprovázení v terénu
poskytováno zdarma.Fakultativní služby za minimální
poplatek.Komplexnost nabídky řeší jak prevenci, tak
pomoc v krizové situaci. Možnost podpory v přirozeném
prostředí uživatele v jeho rodině.

862 906,00 Kč

86 300,00 Kč

Ta naše písnička česká

Mzdové náklady + provozně administrativní servis
otevřené muzikoterapeutické skupiny pro seniory
zaměřené na celkovou podporu.Spolupráce s domy s
pečovatelskou službou v Žatci.

8 000,00 Kč

6 500,00 Kč

Společně se nenudíme

Vybavení, organizačně ‐administrativní servis pro
celoroční řízenou volnočasovou aktivitu pro děti a mládež
se vzdělávacími a stimulačními programy. Tématika
ochrana přírody a životní prostředí. Otevřená
skupina.Aktivity cíleně vedeny na děti školního věku a
mládež, s využitím jejich vlastního potenciálu při
smysluplně tráveném volném času.

86 500,00 Kč

8 650,00 Kč

Zajištění provozních nákladů Mateřského centra –
nájemné, energie, mzdové náklady.Komplexní komunitní
centrum, které poskytuje pestrou nabídku nejen
prorodinných aktivit. Cílem projektu je udržet existenci
profesionální neziskové organizace poskytující péči v
oblasti volného času, vzdělávání a sociální práce.
Poskytování určitých služeb zdarma, snaha udržet
finanční dostupnost placených služeb.

647 460,00 Kč

90 000,00 Kč

Zajištění provozních nákladů Baby klubu Sedmikráska –
nájemné, energie, mzdové náklady. Služba hlídání dětí
od věku 10 měsíců; minimálně zpoplatněna, přístupná
pro každou rodinu

527 000,00 Kč

80 000,00 Kč

1 548 000,00 Kč

100 000,00 Kč

5 400,00 Kč

5 000,00 kč

Pořízení vibrační podložky jako kompenzační a
rehabilitační pomůcky. Souží k vibračním masážím
především u uživatelů s těžkým mentálním postižením.
Podporuje vnímání tělesného schématu a rozvoj
komunikačních schopností u lidí, u nichž není možná
verbální komunikace.

14 000,00 Kč

7 000,00 Kč

Natočení filmu na dvoukamerový systém s vysokým
rozlišením profesionálním týmem, střih, výroba
originálních DVD (film bude prezentován na
mezinárodním filmovém festivalu Mental Power PFF
2015)

83 000,00 Kč

40 000,00 Kč

Rodinné centrum Sedmikráska ‐ Sociální
centrum

7.

Rodinné centrum Sedmikráska ‐ Sociální
centrum

Rodinné centrum Sedmikráska ‐ Sociální
centrum

Sociální centrum

9.

Rodinné centrum Sedmikráska

Zajištění provozu Mateřského centra
Sedmikráska

10.

Rodinné centrum Sedmikráska

Zajištění provozu Baby klubu
Sedmikráska

11.

Financování nákladů projektu Osobní asistence.Podpora
seniorů se sníženou soběstačnost setrvat ve svých
domovech po co nejdelší možnou dobu. Alternativa
ústavní, pobytové péče.

Celkový rozpočet
projektu 2015

816 250 Kč

6.

8.

Stručný popis projektu

Alena Krátká Arnika ‐ Komplexní domácí
péče

Všude dobře, doma nejlépe

Příspěvek na mzdové prostředky pečovatelek. Služba
poskytuje kombinovanou sociální a zdravotní péči. Cíl
projektu zajištění co největšímu počtu zájemců se
zdravotním postižením a seniorům možnost zůstat ve
svém vlastním sociálním prostředí co nejdelší dobu.
Případně pokračovat ve spolupráci s domácí zdravotní
péčí, která zajišťuje mimo jiné i domácí hospicovou péči .

Příspěvek na nákup nafukovacích mycích vaniček na mytí
hlav klientů. Pečovatelkám bude umožněno „mokrým“

12.

Alena Krátká Arnika ‐ Komplexní domácí
péče

Snažší život s handikepem
po
způsobem mytí hlav u nepohyblivých (ležících) klientů na
dohodě přesun projektu do Sociálně ‐
jejích lůžku, bez toho, aby se znečistilo lůžko. Toto
zdravotní komise
zlepšuje komfort v hygieně u této kategorie klientů.

13.

Základní škola a Mateřská škola Žatec

Klubíčko rehabilituje a relaxuje

14.

Kamarád‐LORM Žatec

Handicap ve filmu

15.

Kamarád‐LORM Žatec

Rehabilitace

Náklady na smlouvu o poskytování rehabilitační
pomoci.Projekt řeší udržet po co nejdelší dobu hybnost u
osob s kombinovaným postižením s cílem zkvalitnit jejich
život.

32 000,00 Kč

32 000,00 Kč

Zájezd žateckého Klubu seniorů

Pokrytí převážné části nákladů na zajištění jednodenního
zájezdu pro členy žateckého Klubu seniorů v Žatci.
Účastní se i schopnější obyvatelé Domova pro seniory a
Domova se zvláštním režimem. Zájezd je tematicky
vzdělávací,podporuje zájmovou a společenskou činnost
seniorů. Místo a tématika bude odsouhlasena členy
Klubu seniorů v Žatci. Předběžně Mariánské lázně a okolí.

18 000,00

13 500,00

40 680,00 Kč

30 000,00 Kč

18 000,00 Kč

13 500,00 Kč

16.

17.

18.

Domov pro seniory a pečovatelská
služba v Žatci

Domov pro seniory a pečovatelská
služba v Žatci

Domov pro seniory a pečovatelská
služba v Žatci

Terapeutická podpora pro seniory
pokračuje

VI. Reprezentační ples Domova pro
seniory v Žatci

Výdaje na psychologickou a terapeutickou
pomoc.Psychologická, popř. terapeutická, individuální
rozhovory, popř. terapie, mediace. Partneři: předkladatel
a Mosty, sociálně psychologické centrum. Byl realizován
pilot k této službě,hodnocen jako úspěšný. Probíhal v
Domově v září až prosinci 2014 a účastnili se ho tři klienti
Domova.
Pronájem sálu (Lidový dům Panamera v Žatci), hudba,
odvoz klientů a výzdoba sálu.Předpokládaný počet
návštěvníků 250 ‐ 300 včetně rodinných příslušníků a
seniorů z DPS.Společenská událost pro všechny obyvatele
Domova pro seniory i Domova se zvláštním režimem,
možnost zažít se svými blízkými atmosféru plesu.
Aktivace klientů, nové podněty a zážitky, možnost
účastnit se velké akce „mimo Domov“.

Návrh MS KP

Návrh SZK

Usnesení RM, ZM

19.

Vzdělávací centrum Podkrušnohoří

20.

Vzdělávací centrum Podkrušnohoří

21.

Roztančená kolečka, o.s.

Vzdělání třetího věku 2015

Pokrytí větší části mzdových nákladů pro lektory výuky
anglického, německého jazyka, výuky základů výpočetní
techniky a rukodělných a kreativních činností, na pokrytí
části administrativního a účetního zpracování projektu.
Dále zakoupení toneru pro kopírování potřebných
studijních a jiných materiálů. Návaznost na podobné
projekty z minulých let. Cílová skupina senioři ze Žatce a
okolí.

70 050,00

37 500,00

Do školy připraven

Pokrytí mzdových nákladů pedagoga a psychologa.
Částečně na pokrytí administrativního vedení projetu a
jeho účetní zpracování, na zakoupení toneru na
kopírování potřebných materiálů, zakoupení pomůcek.
Projekt zaměřen na přímou práci s dětmi ze
sociokulturního znevýhodněného prostředí ; intenzivní
příprava na vstup do vzdělávacího procesu. Cíl ‐ úspěšné
zvládání nároků školy.

36 100,00

24 000,00

64 778,00 Kč

40 000,00 Kč

70 000,00 Kč

50 000,00 Kč

683 000,00 Kč

80 000,00 Kč

915 000,00 Kč

80 000,00 Kč

Materiálové vybavení pro 3 druhy aktivizačních dílen +
odměny na DPP pro lektory. Projekt reaguje na vysokou
míru nezaměstnaných mladých lidí bez kvalifikace
(zejm.věková sk. 15 – 25 let). Pro tuto mládež je
nedostatečná nabídka aktivizačních programů, které by
umožnily systematicky rozvíjet pracovní návyky a smysl
pro povinnosti. Aktivizační dílny pomáhají získat
kompetence pro vstup na trh práce.

100 000,00 Kč

100 000,00 Kč

Podpora a rozšíření poskytování tlumočnických služeb pro
neslyšící ovládající znakový jazyk z města Žatce a
spádových obcí v okolí města Žatce(cca 15‐17 osob).
Klient získává prostřednictvím tlumočníka informace,
okolí dostává prostřednictvím tlumočníka zpětnou vazbu.

644 340,00 Kč

64 434,00 Kč

869 480,00 Kč

86 948,00 Kč

Taneční kurzy pro vozíčkáře s alespoň
Ozvučení, telefon, internet, kancelářské potřeby,cestovní
jednou zdravou horní končetinou a
náklady. Cílem ‐ začlenění vozíčkářů do společnosti.
jejich taneční asistenty

22.

FOD

Právní poradna FOD v Žatci – udržení
stávající poradny a rozšíření kapacity

23.

Mosty, o.s. ‐ sociálně ‐psychologické
centrum

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s
dětmi – RADDAR

24.

Mosty, o.s. ‐ sociálně ‐psychologické
centrum

Mzda odborného pracovníka – právníka, který poskytuje
rodinám s dětmi v rámci sociálně aktivizačních služeb pro
rodiny s dětmi, v rámci Azylového domu pro rodiny s
dětmi a v rámci ZDVOP Klokánek, odborné právní
poradenství týkající se zejména dluhové problematiky a
úpravy poměrů k nezl. dětem. Klientům zároveň zdarma
sepíše potřebné dokumenty.
Dotace na plat soc.pracovníka ‐ 80 000 Kč. Určeno pro
rodiny s dětmi, u nichž se vyskytuje problémové chování
nebo psychické problémy.

a) částečné proplacení mzdy jednoho z pracovníků v
sociálních službách ‐ (včetně odvodů) 50 000 Kč
b) vstupné, jízdné na vzdělávací akce a volnočasové
aktivity pro sociálně znevýhodněné děti (jízdenky,
POHODA ‐ nízkoprahové zařízení pro děti a vstupenky apod.) 5 000 Kč
mládež
c) materiál pro volnočasové aktivity pro klienty (hry,
výtvarné a sportovní pomůcky vybavení aktivizačních
dílen, apod.) 10 000 Kč
d) nábytek 15 000 Kč (nové prostory nejsou dosud
funkčně vybaveny)

25.

Mosty, o.s. ‐ sociálně ‐psychologické
centrum

Pracovně aktivizační dílny pro mládež bez
kvalifikace

26.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR,
Krajská organizace Ústeckého kraje,
pracoviště Louny

Tlumočnické služby pro sluchově
postižené ze Žatce a okolí

27.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR,
Krajská organizace Ústeckého kraje,
pracoviště Louny

Sociálně aktivizační služby pro sluchově
postižené občany Žatce a okolí

Podpora a rozšíření poskytování sociálně aktivizačních
služeb pro sluchově postižené, ovládající znakový jazyk, z
města Žatce a spádových obcí v okolí města Žatce(cca 15‐
17 osob). Realizace motivačních kurzů, poskytování
poradenských služeb.

Celkem podáno 26 projektů od 14 organizací. Rozpočet KP na rok 2015 je celkem 600 000,00 Kč.
Celkový rozpočet všech projektů je 8 438 084,00 Kč. Od Města Žatec žádají organizace příspěvek v celkové výši 1 245 332,00 Kč, u jiných zdrojů budou hledat celkově 7 192 752,00 Kč.

Březen 2015 ‐ Přehled žádostí o poskytnutí účelové dotace na podporu cílů a opatření Komunitního plánu sociálních služeb a prorodinných aktivit na období 2015 ‐2018

skupina "Služby sociální péče" ‐ SSP

Pořadové
č.

Předkladatel

Název projektu

1.

Maltézská pomoc, o.p.s.

Osobní asistence v Žatci

2.

Nemocnice Žatec, o.p.s.‐ Dobrovolnická
služba Levandule

Čteme knihy ušima

3.

Nemocnice Žatec, o.p.s.‐ sociální lůžka

Zajištění provozu ergoterapie
po dohodě přesun projektu do
Sociálně ‐zdravotní komise

5.

SPCCH, OO Louny

Cesta ke zdraví

7.

Rodinné centrum Sedmikráska ‐ Sociální
centrum

Ta naše písnička česká

11.

Alena Krátká Arnika ‐ Komplexní domácí
péče

Stručný popis projektu
Financování nákladů projektu Osobní asistence.Podpora
seniorů se sníženou soběstačnost setrvat ve svých
domovech po co nejdelší možnou dobu. Alternativa
ústavní, pobytové péče.

Mzdové náklady koordinároky DS, nákup 6 ks mp3
přehrávačů včetně příslušenství, nákup 30 ks audioknih.
Nákup materiálu pro keramický kroužek. Obojí pro
pacienty odd. nemocnice + pro klienty sociálních lůžek

Celkový rozpočet
projektu 2013

Požadovanáčástka
Bodové hodnocení PS
od Města Žatce
KP
2013

816 250 Kč

50 000,00 Kč

227 600,00 Kč

93 000,00 Kč

Nákup materiálu a pomůcek pro ergeterapii pro pacienty
Následné péče a klienty Sociálních lůžek; v projektu
popsán podrobný rozpočet. Cílem ‐ aktivizace pacientů,
klientů.
Pronájem tělocvičny, mzda cvičitelky, pojištění
zaměstnance, pojištění u Koooperativy
Mzdové náklady + provozně administrativní servis
otevřené muzikoterapeutické skupiny pro seniory
zaměřené na celkovou podporu.Spolupráce s domy s
pečovatelskou službou v Žatci.

10 000,00 Kč

10 000,00 Kč

10 540,00 Kč

7 000,00 Kč

8 000,00 Kč

6 500,00 Kč

Příspěvek na mzdové prostředky pečovatelek. Služba
poskytuje kombinovanou sociální a zdravotní péči. Cíl
projektu zajištění co největšímu počtu zájemců se
zdravotním postižením a seniorům možnost zůstat ve
svém vlastním sociálním prostředí co nejdelší dobu.
Případně pokračovat ve spolupráci s domácí zdravotní
péčí, která zajišťuje mimo jiné i domácí hospicovou péči .

1 548 000,00 Kč

100 000,00 Kč

5 400,00 Kč

5 000,00 kč

Pořízení vibrační podložky jako kompenzační a
rehabilitační pomůcky. Souží k vibračním masážím
především u uživatelů s těžkým mentálním postižením.
Podporuje vnímání tělesného schématu a rozvoj
komunikačních schopností u lidí, u nichž není možná
verbální komunikace.

14 000,00 Kč

7 000,00 Kč

Natočení filmu na dvoukamerový systém s vysokým
rozlišením profesionálním týmem, střih, výroba
originálních DVD (film bude prezentován na
mezinárodním filmovém festivalu Mental Power PFF
2015)

83 000,00 Kč

40 000,00 Kč

32 000,00 Kč

32 000,00 Kč

18 000,00

13 500,00

40 680,00 Kč

30 000,00 Kč

18 000,00 Kč

13 500,00 Kč

70 050,00

37 500,00

Taneční kurzy pro vozíčkáře s alespoň
Ozvučení, telefon, internet, kancelářské potřeby,cestovní
jednou zdravou horní končetinou a
náklady. Cílem ‐ začlenění vozíčkářů do společnosti.
jejich taneční asistenty

64 778,00 Kč

40 000,00 Kč

Podpora a rozšíření poskytování tlumočnických služeb
pro neslyšící ovládající znakový jazyk z města Žatce a
spádových obcí v okolí města Žatce(cca 15‐17 osob).
Klient získává prostřednictvím tlumočníka informace,
okolí dostává prostřednictvím tlumočníka zpětnou vazbu.

644 340,00 Kč

64 434,00 Kč

869 480,00 Kč

86 948,00 Kč

Všude dobře, doma nejlépe

Příspěvek na nákup nafukovacích mycích vaniček na mytí
hlav klientů. Pečovatelkám bude umožněno „mokrým“

12.

13.

Alena Krátká Arnika ‐ Komplexní domácí
péče

Základní škola a Mateřská škola Žatec

Snažší život s handikepem
po
způsobem mytí hlav u nepohyblivých (ležících) klientů na
dohodě přesun projektu do Sociálně ‐
jejích lůžku, bez toho, aby se znečistilo lůžko. Toto
zdravotní komise
zlepšuje komfort v hygieně u této kategorie klientů.

Klubíčko rehabilituje a relaxuje

14.

Kamarád‐LORM Žatec

Handicap ve filmu

15.

Kamarád‐LORM Žatec

Rehabilitace

16.

Domov pro seniory a pečovatelská
služba v Žatci

Zájezd žateckého Klubu seniorů

17.

18.

Domov pro seniory a pečovatelská
služba v Žatci

Domov pro seniory a pečovatelská
služba v Žatci

Terapeutická podpora pro seniory
pokračuje

VI. Reprezentační ples Domova pro
seniory v Žatci

19.

Vzdělávací centrum Podkrušnohoří

Vzdělání třetího věku 2015

21.

Roztančená kolečka, o.s.

26.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR,
Krajská organizace Ústeckého kraje,
pracoviště Louny

Tlumočnické služby pro sluchově
postižené ze Žatce a okolí

27.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR,
Krajská organizace Ústeckého kraje,
pracoviště Louny

Sociálně aktivizační služby pro sluchově
postižené občany Žatce a okolí

Náklady na smlouvu o poskytování rehabilitační
pomoci.Projekt řeší udržet po co nejdelší dobu hybnost u
osob s kombinovaným postižením s cílem zkvalitnit jejich
život.
Pokrytí převážné části nákladů na zajištění jednodenního
zájezdu pro členy žateckého Klubu seniorů v Žatci.
Účastní se i schopnější obyvatelé Domova pro seniory a
Domova se zvláštním režimem. Zájezd je tematicky
vzdělávací,podporuje zájmovou a společenskou činnost
seniorů. Místo a tématika bude odsouhlasena členy
Klubu seniorů v Žatci. Předběžně Mariánské lázně a
okolí.
Výdaje na psychologickou a terapeutickou pomoc
.Psychologická, popř. terapeutická, individuální
rozhovory, popř. terapie, mediace. Partneři:
předkladatel a Mosty, sociálně psychologické centrum.
Byl realizován pilot k této službě,hodnocen jako úspěšný.
Probíhal v Domově v září až prosinci 2014 a účastnili se
ho tři klienti Domova.
Pronájem sálu (Lidový dům Panamera v Žatci), hudba,
odvoz klientů a výzdoba sálu.Předpokládaný počet
návštěvníků 250 ‐ 300 včetně rodinných příslušníků a
seniorů z DPS.Společenská událost pro všechny obyvatele
Domova pro seniory i Domova se zvláštním režimem,
možnost zažít se svými blízkými atmosféru plesu.
Aktivace klientů, nové podněty a zážitky, možnost
účastnit se velké akce „mimo Domov“.

Pokrytí větší části mzdových nákladů pro lektory výuky
anglického, německého jazyka, výuky základů výpočetní
techniky a rukodělných a kreativních činností, na pokrytí
části administrativního a účetního zpracování projektu.
Dále zakoupení toneru pro kopírování potřebných
studijních a jiných materiálů. Návaznost na podobné
projekty z minulých let. Cílová skupina senioři ze Žatce a
okolí.

Podpora a rozšíření poskytování sociálně aktivizačních
služeb pro sluchově postižené, ovládající znakový jazyk, z
města Žatce a spádových obcí v okolí města Žatce(cca 15‐
17 osob). Realizace motivačních kurzů, poskytování
poradenských služeb.

Návrh MS KP

Návrh SZK

Usnesení RM, ZM

skupina "Služby sociální prevence a odborné sociální poradenství" ‐SSPaOP

Pořadové č Předkladatel

4.

6.

8.

Název projektu

Okénko (MŠ speciální)

Rodinné centrum Sedmikráska ‐ Sociální
centrum

Rodinné centrum Sedmikráska ‐ Sociální
centrum

Stručný popis projektu

Celkový rozpočet
projektu 2013

Požadovaná částka
Bodové hodnocení PS
od Města Žatce
Návrh MS KP
KP
2013

Nákup výtvarných, pracovních potřeb, úhrada dopravy
související s projektem. Zapojení rodičů do aktivit s dětmi,
formou tvořivých dílen,výletů, poznávání města Žatce ‐
zejm. hřiště, vyzkoušení sportů. Pokračování úspěšného
projektu z minulých let.

40 000,00 Kč

20 000,00 Kč

Mzdové a provozní náklady občanské poradny pro
širokou veřejnost.Nabídka služeb i pro pracující
osoby,které často na nabízené potřebné služby
nedosáhnou ať z finančního nebo časového důvodu.
Základní poradenství, včetně doprovázení v terénu
poskytováno zdarma.Fakultativní služby za minimální
poplatek.Komplexnost nabídky řeší jak prevenci, tak
pomoc v krizové situaci. Možnost podpory v přirozeném
prostředí uživatele v jeho rodině.

862 906,00 Kč

86 300,00 Kč

Společně se nenudíme

Vybavení, organizačně ‐administrativní servis pro
celoroční řízenou volnočasovou aktivitu pro děti a mládež
se vzdělávacími a stimulačními programy. Tématika
ochrana přírody a životní prostředí. Otevřená
skupina.Aktivity cíleně vedeny na děti školního věku a
mládež, s využitím jejich vlastního potenciálu při
smysluplně tráveném volném času.

86 500,00 Kč

8 650,00 Kč

Zajištění provozních nákladů Mateřského centra –
nájemné, energie, mzdové náklady.Komplexní komunitní
centrum, které poskytuje pestrou nabídku nejen
prorodinných aktivit. Cílem projektu je udržet existenci
profesionální neziskové organizace poskytující péči v
oblasti volného času, vzdělávání a sociální práce.
Poskytování určitých služeb zdarma, snaha udržet
finanční dostupnost placených služeb.

647 460,00 Kč

90 000,00 Kč

Děti sportují aneb po stopách
sportovišť v Žatci

Sociální centrum

9.

Rodinné centrum Sedmikráska

Zajištění provozu Mateřského centra
Sedmikráska

10.

Rodinné centrum Sedmikráska

Zajištění provozu Baby klubu
Sedmikráska

Zajištění provozních nákladů Baby klubu Sedmikráska –
nájemné, energie, mzdové náklady. Služba hlídání dětí
od věku 10 měsíců; minimálně zpoplatněna, přístupná
pro každou rodinu

527 000,00 Kč

80 000,00 Kč

Vzdělávací centrum Podkrušnohoří

Do školy připraven

Pokrytí mzdových nákladů pedagoga a psychologa.
Částečně na pokrytí administrativního vedení projetu a
jeho účetní zpracování, na zakoupení toneru na
kopírování potřebných materiálů, zakoupení pomůcek.
Projekt zaměřen na přímou práci s dětmi ze
sociokulturního znevýhodněného prostředí ; intenzivní
příprava na vstup do vzdělávacího procesu. Cíl ‐ úspěšné
zvládání nároků školy.

36 100,00

24 000,00

22.

FOD

Právní poradna FOD v Žatci – udržení
stávající poradny a rozšíření kapacity

70 000,00 Kč

50 000,00 Kč

23.

Mosty, o.s. ‐ sociálně ‐psychologické
centrum

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s
dětmi – RADDAR

683 000,00 Kč

80 000,00 Kč

915 000,00 Kč

80 000,00 Kč

100 000,00 Kč

100 000,00 Kč

20.

24.

25.

Mosty, o.s. ‐ sociálně ‐psychologické
centrum

Mosty, o.s. ‐ sociálně ‐psychologické
centrum

Mzda odborného pracovníka – právníka, který poskytuje
rodinám s dětmi v rámci sociálně aktivizačních služeb pro
rodiny s dětmi, v rámci Azylového domu pro rodiny s
dětmi a v rámci ZDVOP Klokánek, odborné právní
poradenství týkající se zejména dluhové problematiky a
úpravy poměrů k nezl. dětem. Klientům zároveň zdarma
sepíše potřebné dokumenty.
Dotace na plat soc.pracovníka ‐ 80 000 Kč. Určeno pro
rodiny s dětmi, u nichž se vyskytuje problémové chování
nebo psychické problémy.

a) částečné proplacení mzdy jednoho z pracovníků v
sociálních službách ‐ (včetně odvodů) 50 000 Kč
b) vstupné, jízdné na vzdělávací akce a volnočasové
aktivity pro sociálně znevýhodněné děti (jízdenky,
POHODA ‐ nízkoprahové zařízení pro děti a vstupenky apod.) 5 000 Kč
mládež
c) materiál pro volnočasové aktivity pro klienty (hry,
výtvarné a sportovní pomůcky vybavení aktivizačních
dílen, apod.) 10 000 Kč
d) nábytek 15 000 Kč (nové prostory nejsou dosud
funkčně vybaveny)

Pracovně aktivizační dílny pro mládež bez
kvalifikace

Materiálové vybavení pro 3 druhy aktivizačních dílen +
odměny na DPP pro lektory. Projekt reaguje na vysokou
míru nezaměstnaných mladých lidí bez kvalifikace
(zejm.věková sk. 15 – 25 let). Pro tuto mládež je
nedostatečná nabídka aktivizačních programů, které by
umožnily systematicky rozvíjet pracovní návyky a smysl
pro povinnosti. Aktivizační dílny pomáhají získat
kompetence pro vstup na trh práce.

Návrh SZK

Usnesení RM, ZM

Březen 2015 ‐ Přehled žádostí o poskytnutí účelové dotace na podporu cílů a opatření Komunitního plánu sociálních služeb a prorodinných aktivit na období 2015 ‐2018

skupina "Služby sociální péče" ‐ SSP

Pořadové
č.

Předkladatel

Název projektu

1.

Maltézská pomoc, o.p.s.

2.

Nemocnice Žatec, o.p.s.‐ Dobrovolnická
služba Levandule

Čteme knihy ušima

3.

Nemocnice Žatec, o.p.s.‐ sociální lůžka

Zajištění provozu ergoterapie
po dohodě přesun projektu do
Sociálně ‐zdravotní komise

5.

SPCCH, OO Louny

Cesta ke zdraví

7.

Rodinné centrum Sedmikráska ‐ Sociální
centrum

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Alena Krátká Arnika ‐ Komplexní domácí
péče

Alena Krátká Arnika ‐ Komplexní domácí
péče

Základní škola a Mateřská škola Žatec

Kamarád‐LORM Žatec

Kamarád‐LORM Žatec

Domov pro seniory a pečovatelská
služba v Žatci

Domov pro seniory a pečovatelská
služba v Žatci

Domov pro seniory a pečovatelská
služba v Žatci

Osobní asistence v Žatci

Stručný popis projektu
Financování nákladů projektu Osobní
asistence.Podpora seniorů se sníženou
soběstačnost setrvat ve svých domovech po
co nejdelší možnou dobu. Alternativa
ústavní, pobytové péče.

Celkový rozpočet
projektu 2013

Požadovaná částka
Bodové hodnocení PS
od Města Žatce
KP
2013

816 250 Kč

50 000,00 Kč

227 600,00 Kč

93 000,00 Kč

10 000,00 Kč

10 000,00 Kč

10 540,00 Kč

7 000,00 Kč

Ta naše písnička česká

Mzdové náklady + provozně administrativní
servis otevřené muzikoterapeutické skupiny
pro seniory zaměřené na celkovou
podporu.Spolupráce s domy s pečovatelskou
službou v Žatci.

8 000,00 Kč

6 500,00 Kč

Všude dobře, doma nejlépe

Příspěvek na mzdové prostředky
pečovatelek. Služba poskytuje
kombinovanou sociální a zdravotní péči. Cíl
projektu zajištění co největšímu počtu
zájemců se zdravotním postižením a
seniorům možnost zůstat ve svém vlastním
sociálním prostředí co nejdelší dobu.
Případně pokračovat ve spolupráci s domácí
zdravotní péčí, která zajišťuje mimo jiné i
domácí hospicovou péči .

1 548 000,00 Kč

100 000,00 Kč

5 400,00 Kč

5 000,00 kč

Klubíčko rehabilituje a relaxuje

Pořízení vibrační podložky jako
kompenzační a rehabilitační pomůcky. Souží
k vibračním masážím především u uživatelů
s těžkým mentálním postižením. Podporuje
vnímání tělesného schématu a rozvoj
komunikačních schopností u lidí, u nichž
není možná verbální komunikace.

14 000,00 Kč

7 000,00 Kč

Handicap ve filmu

Natočení filmu na dvoukamerový systém s
vysokým rozlišením profesionálním týmem,
střih, výroba originálních DVD (film bude
prezentován na mezinárodním filmovém
festivalu Mental Power PFF 2015)

83 000,00 Kč

40 000,00 Kč

Rehabilitace

Náklady na smlouvu o poskytování
rehabilitační pomoci.Projekt řeší udržet po
co nejdelší dobu hybnost u osob s
kombinovaným postižením s cílem zkvalitnit
jejich život.

32 000,00 Kč

32 000,00 Kč

18 000,00

13 500,00

40 680,00 Kč

30 000,00 Kč

18 000,00 Kč

13 500,00 Kč

Mzdové náklady koordinároky DS, nákup 6
ks mp3 přehrávačů včetně příslušenství,
nákup 30 ks audioknih. Nákup materiálu pro
keramický kroužek. Obojí pro pacienty odd.
nemocnice + pro klienty sociálních lůžek
Nákup materiálu a pomůcek pro ergeterapii
pro pacienty Následné péče a klienty
Sociálních lůžek; v projektu popsán
podrobný rozpočet. Cílem ‐ aktivizace
pacientů, klientů.
Pronájem tělocvičny, mzda cvičitelky,
pojištění zaměstnance, pojištění u
Koooperativy

Příspěvek na nákup nafukovacích mycích
vaniček na mytí hlav klientů. Pečovatelkám
bude umožněno „mokrým“ způsobem mytí
Snažší život s handikepem
po
hlav u nepohyblivých (ležících) klientů na
dohodě přesun projektu do Sociálně ‐
jejích lůžku, bez toho, aby se znečistilo
zdravotní komise
lůžko. Toto zlepšuje komfort v hygieně u
této kategorie klientů.

Zájezd žateckého Klubu seniorů

Terapeutická podpora pro seniory
pokračuje

VI. Reprezentační ples Domova pro
seniory v Žatci

Pokrytí převážné části nákladů na zajištění
jednodenního zájezdu pro členy žateckého
Klubu seniorů v Žatci. Účastní se i schopnější
obyvatelé Domova pro seniory a Domova se
zvláštním režimem. Zájezd je tematicky
vzdělávací,podporuje zájmovou a
společenskou činnost seniorů. Místo a
tématika bude odsouhlasena členy Klubu
seniorů v Žatci. Předběžně Mariánské lázně
a okolí.

Výdaje na psychologickou a terapeutickou
pomoc .Psychologická, popř. terapeutická,
individuální rozhovory, popř. terapie,
mediace. Partneři: předkladatel a Mosty,
sociálně psychologické centrum. Byl
realizován pilot k této službě,hodnocen jako
úspěšný. Probíhal v Domově v září až
prosinci 2014 a účastnili se ho tři klienti
Domova.
Pronájem sálu (Lidový dům Panamera v
Žatci), hudba, odvoz klientů a výzdoba
sálu.Předpokládaný počet návštěvníků 250 ‐
300 včetně rodinných příslušníků a seniorů z
DPS.Společenská událost pro všechny
obyvatele Domova pro seniory i Domova se
zvláštním režimem, možnost zažít se svými
blízkými atmosféru plesu. Aktivace klientů,
nové podněty a zážitky, možnost účastnit se
velké akce „mimo Domov“.

Návrh MS KP

Návrh SZK

Usnesení RM, ZM

19.

Vzdělávací centrum Podkrušnohoří

21.

Roztančená kolečka, o.s.

Vzdělání třetího věku 2015

Pokrytí větší části mzdových nákladů pro
lektory výuky anglického, německého
jazyka, výuky základů výpočetní techniky a
rukodělných a kreativních činností, na
pokrytí části administrativního a účetního
zpracování projektu. Dále zakoupení toneru
pro kopírování potřebných studijních a
jiných materiálů. Návaznost na podobné
projekty z minulých let. Cílová skupina
senioři ze Žatce a okolí.

Taneční kurzy pro vozíčkáře s alespoň Ozvučení, telefon, internet, kancelářské
jednou zdravou horní končetinou a potřeby,cestovní náklady. Cílem ‐ začlenění
vozíčkářů do společnosti.
jejich taneční asistenty

26.

Podpora a rozšíření poskytování
tlumočnických služeb pro neslyšící ovládající
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR,
znakový jazyk z města Žatce a spádových
Tlumočnické služby pro sluchově postižené
obcí v okolí města Žatce(cca 15‐17 osob).
Krajská organizace Ústeckého kraje,
ze Žatce a okolí
Klient získává prostřednictvím tlumočníka
pracoviště Louny
informace, okolí dostává prostřednictvím
tlumočníka zpětnou vazbu.

27.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR,
Krajská organizace Ústeckého kraje,
pracoviště Louny

Sociálně aktivizační služby pro sluchově
postižené občany Žatce a okolí

Podpora a rozšíření poskytování sociálně
aktivizačních služeb pro sluchově postižené,
ovládající znakový jazyk, z města Žatce a
spádových obcí v okolí města Žatce(cca 15‐
17 osob). Realizace motivačních kurzů,
poskytování poradenských služeb.

70 050,00

37 500,00

64 778,00 Kč

40 000,00 Kč

644 340,00 Kč

64 434,00 Kč

869 480,00 Kč

86 948,00 Kč

Březen 2015 ‐ Přehled žádostí o poskytnutí účelové dotace na podporu cílů a opatření Komunitního plánu sociálních služeb a prorodinných aktivit na období 2015 ‐2018

skupina "Služby sociální prevence a odborné sociální poradenství" ‐SSPaOP

Pořadové č Předkladatel

4.

6.

8.

9.

10.

20.

Název projektu

Stručný popis projektu

Celkový rozpočet
projektu 2013

Požadovaná částka
Bodové hodnocení PS
Návrh MS KP
od Města Žatce
KP
2013

Děti sportují aneb po stopách
sportovišť v Žatci

Nákup výtvarných, pracovních potřeb,
úhrada dopravy související s projektem.
Zapojení rodičů do aktivit s dětmi, formou
tvořivých dílen,výletů, poznávání města
Žatce ‐ zejm. hřiště, vyzkoušení sportů.
Pokračování úspěšného projektu z minulých
let.

40 000,00 Kč

20 000,00 Kč

Sociální centrum

Mzdové a provozní náklady občanské
poradny pro širokou veřejnost.Nabídka
služeb i pro pracující osoby,které často na
nabízené potřebné služby nedosáhnou ať z
finančního nebo časového důvodu. Základní
poradenství, včetně doprovázení v terénu
poskytováno zdarma.Fakultativní služby za
minimální poplatek.Komplexnost nabídky
řeší jak prevenci, tak pomoc v krizové
situaci. Možnost podpory v přirozeném
prostředí uživatele v jeho rodině.

862 906,00 Kč

86 300,00 Kč

Společně se nenudíme

Vybavení, organizačně ‐administrativní
servis pro celoroční řízenou volnočasovou
aktivitu pro děti a mládež se vzdělávacími a
stimulačními programy. Tématika ochrana
přírody a životní prostředí. Otevřená
skupina.Aktivity cíleně vedeny na děti
školního věku a mládež, s využitím jejich
vlastního potenciálu při smysluplně
tráveném volném času.

86 500,00 Kč

8 650,00 Kč

Rodinné centrum Sedmikráska

Zajištění provozu Mateřského centra
Sedmikráska

Zajištění provozních nákladů Mateřského
centra – nájemné, energie, mzdové
náklady.Komplexní komunitní centrum,
které poskytuje pestrou nabídku nejen
prorodinných aktivit. Cílem projektu je
udržet existenci profesionální neziskové
organizace poskytující péči v oblasti volného
času, vzdělávání a sociální práce.
Poskytování určitých služeb zdarma, snaha
udržet finanční dostupnost placených
služeb.

647 460,00 Kč

90 000,00 Kč

Rodinné centrum Sedmikráska

Zajištění provozu Baby klubu
Sedmikráska

Zajištění provozních nákladů Baby klubu
Sedmikráska – nájemné, energie, mzdové
náklady. Služba hlídání dětí od věku 10
měsíců; minimálně zpoplatněna, přístupná
pro každou rodinu

527 000,00 Kč

80 000,00 Kč

Do školy připraven

Pokrytí mzdových nákladů pedagoga a
psychologa. Částečně na pokrytí
administrativního vedení projetu a jeho
účetní zpracování, na zakoupení toneru na
kopírování potřebných materiálů, zakoupení
pomůcek. Projekt zaměřen na přímou práci
s dětmi ze sociokulturního znevýhodněného
prostředí ; intenzivní příprava na vstup do
vzdělávacího procesu. Cíl ‐ úspěšné zvládání
nároků školy.

36 100,00

24 000,00

70 000,00 Kč

50 000,00 Kč

683 000,00 Kč

80 000,00 Kč

915 000,00 Kč

80 000,00 Kč

100 000,00 Kč

100 000,00 Kč

Okénko (MŠ speciální)

Rodinné centrum Sedmikráska ‐ Sociální
centrum

Rodinné centrum Sedmikráska ‐ Sociální
centrum

Vzdělávací centrum Podkrušnohoří

22.

FOD

23.

Mosty, o.s. ‐ sociálně ‐psychologické
centrum

24.

Mosty, o.s. ‐ sociálně ‐psychologické
centrum

25.

Mosty, o.s. ‐ sociálně ‐psychologické
centrum

Mzda odborného pracovníka – právníka,
který poskytuje rodinám s dětmi v rámci
sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s
Právní poradna FOD v Žatci – udržení dětmi, v rámci Azylového domu pro rodiny s
stávající poradny a rozšíření kapacity dětmi a v rámci ZDVOP Klokánek, odborné
právní poradenství týkající se zejména
dluhové problematiky a úpravy poměrů k
nezl. dětem. Klientům zároveň zdarma
sepíše potřebné dokumenty.
Dotace na plat soc.pracovníka ‐ 80 000 Kč.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s
Určeno pro rodiny s dětmi, u nichž se
dětmi – RADDAR
vyskytuje problémové chování nebo
psychické problémy.
a) částečné proplacení mzdy jednoho z
pracovníků v sociálních službách ‐ (včetně
odvodů) 50 000 Kč
b) vstupné, jízdné na vzdělávací akce a
volnočasové aktivity pro sociálně
znevýhodněné děti (jízdenky, vstupenky
POHODA ‐ nízkoprahové zařízení pro děti a
apod.) 5 000 Kč
mládež
c) materiál pro volnočasové aktivity pro
klienty (hry, výtvarné a sportovní pomůcky
vybavení aktivizačních dílen, apod.) 10 000
Kč
d) nábytek 15 000 Kč (nové prostory nejsou
dosud funkčně vybaveny)
Materiálové vybavení pro 3 druhy
aktivizačních dílen + odměny na DPP pro
lektory. Projekt reaguje na vysokou míru
nezaměstnaných mladých lidí bez kvalifikace
(zejm.věková sk. 15 – 25 let). Pro tuto
Pracovně aktivizační dílny pro mládež bez
mládež je nedostatečná nabídka
kvalifikace
aktivizačních programů, které by umožnily
systematicky rozvíjet pracovní návyky a
smysl pro povinnosti. Aktivizační dílny
pomáhají získat kompetence pro vstup na
trh práce.

Návrh SZK

Usnesení RM, ZM

