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Název bodu jednání: 
[>>>Žádost o finanční příspěvek organizace Alka, o.p.s., na realizaci Handle terapie.<<<] 
 
 
Předkládá:           Rada města Příbram 
       
Zpracoval:           Mgr. Robert Dikan      
 
Projednáno:       v RM dne 27.07.2015, R.usn.č.686/2015 
 
 
Text usnesení RM:   
Rada     I. b e r e   n a   v ě d o m í  

žádost o finanční příspěvek organizace Alka na realizaci Handle terapie. 
 
II. n e d o p o r u č u j e   ZM 
schválit poskytnutí individuální dotace pro organizaci Alka, o.p.s., IČ: 27240185, na projekt  
Kurz – úvod do Handle terapie pro pracovníky Alka, o.p.s. a rodiče klientů Alka, o.p.s. a dále 
rozšiřující kurz Handle terapie. 
 

            
Napsala:                            Barbora Vacková          
 
 
 
Návrhy na usnesení:  
(>>>Zastupitelstvo města Příbram   s c h v a l u j e  -  n e s c h v a l u j e  poskytnutí individuální dotace 
ve výši ...............  ,- Kč pro Alka, o.p.s., IČ: 27240185, na projekt Kurz – úvod do handle terapie  
pro pracovníky Alka, o.p.s. a rodiče klientů Alka, o.p.s. a dále rozšiřující kurz handle terapie, a to  
z kap. 728 – sociální věci.<<<)     
 
 
                           
  
Důvodová zpráva:   
 

Dne 14.05.2015 byla Městskému úřadu Příbram doručena žádost organizace Alka, o.p.s.  
o financování projektu Kurz – úvod do Handle terapie pro pracovníky Alka, o.p.s. a rodiče klientů Alka, 
o.p.s. a dále rozšiřující kurz handle terapie. 

Handle (holistic approach to Neuro-development and leasing efficincy) neboli holistický přístup 
k neurovývoji a efektivitě učení je souborem principů zohledňujícím všechny aspekty, které mohou 
formovat a ovlivňovat naše chování. Je přínosný při diagnostice a terapii neurovývojových odlišností, 
zahrnujících diagnózy typu poruch autistického spektra, poruch učení (dyslexie, dysgrafie), poruch 
pozornosti, ADHD, poruch vývoje řeči, poruch paměti, poruch chování, DMO, schizofrenie, deprese, stavů 
po úrazech mozku a dalších stavů.  

Kurz probíhá přímo v zařízení organizace a je veden certifikovanými lektory. Probíhá v češtině  
a částečně s překladem v angličtině.  

Cílem projektu je usnadnění pracovníkům jejich práci a umožnit jim absolvovat základní kurz handle 
metody. Po absolvování kurzu očekává organizace, že pracovníci budou poskytovat kvalifikovanější péči 
všem jejich klientům.  

Celkové náklady na realizaci kurzu jsou 68.000 Kč. Z finanční podpory od Města Příbram  
by organizace uhradila základní a rozšiřující školení od certifikované lektorky. Jednalo by se  
o základní kurz pro 15 pracovníků Alky a 10 rodičů klientů Alky a 4 pracovníky Alky rozšiřujícího se kurzu.  



V současné době vede organizace jednání s lektorkou o možnosti poskytnutí slevy. Podle výše 
poskytnuté slevy organizace nabídne účast na kurzu dalším zájemcům z řad zaměstnanci a rodičů.  

Organizace Alka, o.p.s. byla v roce 2013 podpořena v dotačním řízení částkou 30.000 Kč v sociální 
oblasti a 20.000 Kč ve zdravotnictví. V roce 2014 v dotačním řízení v sociální oblasti částkou 40.000 Kč a 
ve zdravotnictví také 40.000 Kč. V roce 2015 byla finanční podpora poskytnuta v oblasti sociální  ve výši 
150.000 Kč. 

Komise zdravotní a sociální na svém jednání dne 03.06.2015 nedoporučila poskytnutí finančního 
příspěvku na realizaci handle terapii.  

 
O přidělení finančních prostředků bude rozhodovat ZM v souladu s § 85, písm. c) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, jelikož součet poskytnuté podpory žadateli v roce 2015 je více než 50.000 Kč. V případě 
neschválení dotace má poskytovatel povinnost sdělit bez zbytečného odkladu žadateli, že jeho žádosti 
nebylo vyhověno a důvod nevyhovění žádosti (§ 10a zák. č. 250/2000 Sb. zák.  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2015 Sb.). 
 
 
 
Příloha: žádost organizace Alka, o.p.s. 

 
 
 
 

 


