Příloha č. 3

Návrh na poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Jeseník na rok 2007 z nespecifikované rezervy ORJ. 28 OdPa. 4399 pol.5901


Darmoděj, občanské sdružení 
Občanské sdružení Darmoděj je provozovatelem  dvou sociálních služeb ( K-centrum Darmoděj Jeseník, Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Čtyřlístek).

Rok 2006
Na začátku roku 2006 došlo k registraci OS Darmoděj. V dubnu 2006 zahájilo provoz kontaktního krizového centra v nebytových prostorách na Seifertové ulici (pronajímatel Charita Javorník) a to ve spolupráci s OS Virtus.  Jejich činnost je zaměřena především pro uživatele omamných a psychotropních látek, kteří nejsou motivováni ke změně svých postojů, nebo k léčbě. Služba je určena hlavně problémovým uživatelům drog, kteří užívají drogy nitrožilně a žijí  rizikovým způsobem života. Základní myšlenkou je snižování rizik v souvislosti s užíváním drog. Snahou K-centra je naplnit dva hlavní cíle. Ochranu klientova zdraví a zároveň ochranu většinové populace před infekčními chorobami a sociálně-patologickými způsoby chování klientů.  V roce 2006 obdrželi finanční příspěvek z rozpočtu města prostřednictvím partnera OS Virtus ve výši     20 000,-Kč . Jejich hlavním cílem pro rok 2006 bylo začlenit se do registru Krajské hygienické stanice, začlenění se do komunitního plánování sociálních služeb na Jesenicku, začlenění se do systému kontaktních center v rámci Olomouckého kraje a získat podpory zařízení, navázat spolupráci s PL Bílá Voda a komunitou FIDES, získání finančního příspěvku od nadace České spořitelny v hodnotě 112 tis.Kč, jako účelovou dotaci na nájemné. Z projektu SROP Olomouckého kraje  „ Komunitní plánování sociálních služeb Olomouckého kraje – Jesenicko“ bylo vyčleněno celkem 13 tis. Kč na výzkum drogové situace na Jesenicku, které proběhlo na všech středních školách okresu Jeseník. Práce     K-centra v roce 2006 byla úspěšná, převážně dobrovolnická. Koncem roku 2006 získaly pro svoji činnost nebytové prostory na autobusovém nádraží v Jeseníku.  

Rok 2007
Darmoděj K-centrum  
Získáním podpory Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále jen RVKPP) a dalších výše uvedených subjektů svoje služby realizují profesionálním způsobem. Požádali si koncem roku 2006 o finanční podporu  RVKPP a Kraj Olomoucký. Získávají finanční prostředky i z jiných zdrojů (granty, sponzoři apod). 
Celkové náklady na realizaci činnosti  K-centra pro  rok 2007 jsou 1028 tis. Kč. Požadavek na finanční příspěvek z rozpočtu města je 40 tis.Kč. 

Darmoděj – Denní centrum Čtyřlístek
Cílem projektu je reagovat na potřeby vyplnění volného času dětem  ohroženým  sociálně patologickými jevy a sociálním vyloučením. Bere si za cíl pracovat s těmito dětmi a utvářet u nich  kreativní a psychický rozvoj vlastní osobnosti. Vytvářet preventivní programy  pro tyto ohrožené skupiny dětí a snažit se je oslovit k aktivnějšímu a bezpečnějšímu trávení volného času. Služba je určena hlavně dětem  ze sociálně slabých rodin, dětem vystaveným domácímu násilí a dětem ohroženým užíváním návykových látek nebo dětem pohybujícím se v tomto rizikovém prostředí. Dalším cílem je snaha spolupracovat i s rodiči těchto dětí.
Realizace tohoto projektu je zaměřena hlavně na prevenci a v úspěšnosti lze docílit předcházení  sociálního vyloučení.
Celkové náklady na realizaci činnosti Denního centra Čtyřlístek na rok 2007 jsou  180 tis.Kč.  Požadavek na finanční příspěvek z rozpočtu města je 10 tis.Kč.

Návrh na poskytnutí finančního příspěvku na rok 2007 jako dofinancování projektů OS Darmoděj doporučujeme v plné výši tj. 50 tis.Kč schválit.

 

Zpracovala: Lebdušková Zdenka
V Jeseníku dne: 16.4.2007
   

