Příloha č. 1 žádosti o dotaci
Název programu:

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb
poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019

Kód titulu:

KSS 4/19 Pořízení vozidla

Název žadatele:

Armáda spásy v České republice, z. s.

Název projektu:

Sociální služby Samaritán v Opavě – pořízení nového
vozidla

Popis projektu
Osnova:

1. Potřebnost projektu: popis současného stavu, kterou projekt řeší, cíle - změna,
které bude prostřednictvím projektu dosaženo

Sociální služby Samaritán v Opavě, konkrétně azylové domy, jsou poskytovány jak v hlavní
budově na Nákladní ulici č. 24, tak i na několika dalších adresách na území Statutárního města
Opavy. V současné době je v rámci sociálních služeb Armády spásy v Opavě, azylových domů
využíván užitkový 5-ti místný automobil. Využíván je především pro dopravu uživatelů a
materiálně technické zabezpečení služby. V rámci azylového domu pro matky s dětmi
pořádáme pro děti a jejich maminky různé výlety, vzdělávací a kulturní akce, které mají za cíl
zprostředkovat jim zážitky obdobné těm, které jsou běžné u dětí ve většinové populaci. Cílem
těchto aktivit není jen sociální začleňování, ale také prevence sociálních a patologických jevů
v oblasti trávení volného času. Dále je auto využíváno k pravidelným služebním jízdám
(sociální šetření, jednání na úřadech, vyřizování záležitostí uživatele na úřadech a institucích,
volnočasové aktivity a aktivizační činnosti s uživateli – převoz uživatelů a další) v rámci potřeb
mužů a žen jednotlivců. Výhodou dopravy je rychlost a tím úspora mzdových nákladů a
možnost navštívit i služby ve větší vzdálenosti, zvláště k návštěvám uživatelů v bytech v městě
Opavě. Taktéž se používá při sociálních šetřeních u zájemců, kteří jsou umístěni v nemocnicích
a vyhodnotit, zda mohou využívat službu, která není bezbariérová. Auto je také využíváno i
pro stěhování uživatele, když se daří je umístit do domova pro seniory, pečovatelských služeb
či jiných pro ně potřebných návazných služeb. Uživatelky či jednotlivci žijí zpravidla osamoceně
a nemohou tedy využívat svého okolí pro zajištění převozu svého majetku.

Cílem pořízení vozidla prostřednictvím dotace je snížení ekonomické náročnosti jeho provozu,
neboť současné provozování vozidla formou operativního leasingu je pro službu finančně
náročné. Plánovaná roční úspora je 70 000,-Kč, přičemž tyto prostředky budeme moci
každoročně investovat do dalšího potřebného zvyšování kvality sociálních služeb.
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2. Cílová skupina projektu: konkrétní popis a kvantifikace (velikost, složení),
potřeby či problémy cílové skupiny, vazba projektu na potřeby cílové skupiny
Cílovou skupinou budou uživatelé sociální služby azylový dům pro muže, ženy a matky s dětmi.
Kapacita všech těchto služeb činí 93 osob.
Jedná se o muže, ženy, matky/otce/zákonné zástupce s dětmi, kteří se ocitli v nepříznivé
sociální situaci, která je pro ně vlastními silami neřešitelná. Mezi našimi uživateli se nacházejí
také osoby s momentální zhoršenou soběstačností a s částečně zhoršeným zdravotním stavem
z důvodu závislosti na alkoholu a návykových látkách.
Okamžitá kapacita služby azylový dům pro ženy a matky s dětmi je cca. 18 matek (zákonných
zástupců) a cca 30 dětí a 10 samostatných žen. Ročně je poskytnuta služba 2018 - 32 matek,
72 dětí, 13 žen uživatelů 2017 – 41 matek, 2016 – 41 matek, 65 dětí, 20 žen kapacita služby
azylový dům pro muže je 33 lůžek Ročně je služba poskytnuta cca. 60 uživatelům (rok: 2018
– 63 osob, 2017 – 56 osob, 2016 – 67 osob) na které má provoz automobilu přímý dopad.
Stávající zdravotní stav některých uživatelů jim momentálně nedovoluje využít veřejné
dopravní prostředky pro vyřízení svých aktuálních potřeb, která jsou v souladu
s poskytovanými činnostmi služby, proto je zapotřebí jim zajistit dopravu osobním
automobilem. Doprava bude zajištěna osobním automobilem zakoupeným z tohoto projektu.

Dalším důležitým účelem projektu je zajištění provozu a dalších činností Sociálních služeb
Samaritán v Opavě, při kterých je nezbytný osobní automobil, který bude z projektu
zakoupený:





Jednání na úřadech a institucích (ÚP, sociální odbory měst - opatrovníci, lékaři), při
aktivitách v rámci komunitního plánování města Opavy.
Zajištění dopravy pracovníků na stáže, semináře, porady v rámci AS a odborných skupin
aj.
Zajištění převozu zakoupeného zboží a materiálu potřebného pro chod Sociálních služeb
Samaritán v Opavě
Dovoz potravin z potravinové banky pro uživatele sociálních služeb.

Auto je používáno i pro stěhování uživatelek v případě, když jsou umístěny v domovech pro
seniory, v pečovatelských službách či jiných návazných službách nebo vlastního bydlení.
Uživatelky služby žijí zpravidla osamoceně a nemohou tedy využít svého okolí pro zajištění
převozu svého majetku.
Cílem pořízení vozidla prostřednictvím dotace je snížení ekonomické náročnosti jeho provozu,
neboť provozování vozidla formou operativního leasingu je pro službu finančně náročné a
pravděpodobně v budoucnu neudržitelné, čímž by došlo ke snížení kvality poskytované služby
pro její uživatele. Plánovaná roční úspora je cca 70 000,- Kč, přičemž tyto prostředky budeme
moci každoročně investovat do dalšího zvyšování kvality sociální služby.
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3. Realizace projektu: popis jednotlivých aktivit projektu, metody a formy, jakým
způsobem bude projekt realizován, časový harmonogram aktivit, personální
zabezpečení projektu, včetně pracovních úvazků - kompetence pracovníků


Výběrové řízení na koupi nového osobního automobilu:
Termín: červen – srpen 2019
V rámci výběru dodavatele osobního automobilu budou osloveni 3 autorizovaní
dodavatelé osobních automobilů. Kritéria výběru budou cena a technické parametry
(pětimístný, pětidvéřový, užitkový, úložný prostor pro převoz zboží a materiálu,
spotřeba, servisní služby).
Automobil bude sociální službě sloužit po dobu nejméně 5 let. Provoz automobilu bude
zaměřena na co nejvyšší hospodárnost a z toho vyplývající úsporu prostředků kraje i
sociální služby.
Za realizaci projektu je odpovědný – Gerhard Karhan, ředitel.



Zakoupení automobilu:
Termín: září – listopad 2019
Na základě výběrového řízení a rozhodnutí výběrové komise bude objednán a zakoupen
osobní automobil.



Závěrečné vyúčtování projektu a propagace projektu:
Termín: leden 2019
- Provedení závěrečného vyúčtování projektu
- Propagace projektu a poskytovatele dotace na webových stránkách Armády spásy,
facebooku Armády spásy

4. Výstupy projektu: konkrétní popis a kvantifikace, včetně indikátoru naplnění
účelu projektu, pokud je u dotačního titulu stanoven
Zakoupený nový osobní automobil – automobil bude využíván k poskytování činností
uživatelům Sociálních služeb Samaritán v Opavě (přeprava uživatelů, vyřizování záležitostí
uživatelů na úřadech, ve zdravotnických zařízeních aj.) a k provozním účelům (služební jízdy,
nákupy, zajištění potravinové banky aj.) – využití osobního automobilu dohledatelné v knize
jízd a dokumentaci služby (záznamů uživatelů)
Tisková zpráva – propagace realizovaného projektu a poskytovatele dotace na webových
stránkách armády spásy (www.armadaspasy.cz) a facebooku AS.

5. Konkretizace jednotlivých položek rozpočtu (jejich vazba na účel a cíle
projektu, jeho aktivity a výstupy)
Nákup nového či předváděcího užitkového automobilu max. hodnotě 300 000,- Kč
Příklad cenové nabídky:
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