DŮVO DOVÁ ZPRÁVA Č. 5
1. Název problému a jeho charakteristika :
Žádost Ulice – Agentura sociální práce, o. s., IČ 26596385 se sídlem Úslavská 31, Plzeň o
poskytnutí dotace z oblasti protidrogové prevence na projekt s názvem „Agentura terénní
sociální práce“ v požadované výši 50 000,- Kč.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza :
Služba je terénní, proto je poskytována převážně v terénu města Plzně. Projekt se zaměřuje na
uživatele nelegálních drog a jejich bezprostřední okolí. Následuje klienta do prostor, ve
kterých se přirozeně pohybuje a ve kterých působí na různých úrovních. Nabízí tak klientovi
služby např. v centru města (veřejný prostor), na jeho bytě (soukromý prostor), na trase
pouliční prostituce, ale i v prostitučních klubech či privátech. Většinu času pracovníci
programu tráví v terénu (centru města) při transféru mezi byty uživatelů drog. I proto je
program mimo jiné schopen pružně reagovat jak na telefonáty klientů s jejich zakázkami, tak i
na žádosti veřejnosti o bezpečnou likvidaci nalezeného infekčního materiálu.
Klientovi je mimo hlavní službu HR nabízena také následná sociální péče (poradenství,
krizová intervence, asistence k vyžádaným institucím, nakontaktovaní lékaři apod.) v případě,
že se takovou službu rozhodne využít. Vnímáme totiž zvolenou cílovou skupinu jako velmi
těžko přístupnou běžným sociálním institucím a snažíme se proto o zkvalitnění služeb HR,
jakožto služeb sociálních, v klientův prospěch. Klient se tak může zorientovat v síti sociálních
služeb a urychlit zlepšení jeho aktuální sociální situace.
Základním cílem projektu je od počátku (2001) terciální prevence drogových závislostí a
prostituce. Tento projekt se zaměřuje na jeho materiální potřeby, bez kterých není
uskutečnitelný.
Cílem je tedy saturace materiálních potřeb klientů na takové úrovni, aby byli schopni v co
největší míře „bezpečného“ užívání drogy.
Čerpané dary a dotace v letech 2010 – 2012 (stav ke dni 28. 3. 2012)
Souhrn za IČO 26596385
Zdroj
ÚMO 3

Rok Název akce
2010 Zajištění materiálu pro Substituční centrum

ÚMO 3
MMP-Integrace etnických menšin
MMP-BEZP
MMP-BEZP
MMP-BEZP

2010
2010
2010
2010
2010

MMP-BEZP
ÚMO 3
MMP-BEZP
MMP-KIMC
MMP-BEZP

Zajištění zdravotnického materiálu pro výkon
terciální prevence drogových závislostí
PLAC
Kriminalita na ulici
Drogy na ulici
Substituční centrum Plzeň

Terénní, programy, Plzeňské substituční
2010 centrum
Suma 2010
2011 Agentura terénní sociální práce
2011 Kriminalita na ulici
2011 Plac
2011 Drogy na ulici

Částka
schválená
30000
0
10000
10000
15000
20000
1490000
1575000
27000
0
0
50000

MMP-BEZP
MMP-BEZP

Terénní programy v Plzni, Plzeňské
2011 substituční centrum
2011 Substituční cetrum Plzeň
Suma 2011

MMP-BEZP

agentrua terénní sociální práce, substituční
2012 centrum Plzeň
Suma 2012

Suma 2010 - 2012

1490000
0
1567000
1415000
1415000
4557000

3. Předpokládaný cílový stav:
KPPK nedoporučuje poskytnutí dotace výše uvedenému žadateli.
4. Navrhované varianty řešení:
Neschválit poskytnutí dotace organizaci Ulice – Agentura sociální práce, o. s. na realizaci
projektu s názvem „Agentura terénní sociální práce“.
5. Doporučená varianta řešení:
Vzhledem k tomu, že je navrhovaná jediná varianta řešení (viz. bod 4. Důvodové zprávy), je
tato varianta doporučenou.
6. Finan ční nároky řešení a mož nosti finančního krytí :
Nevzniknou.
7. Návrh termínů real izace a u rčení zodp ovědných p racovníků:
Viz. ukládací část.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města n ebo městských obvodů, která
s tí mto návrhem souvisí:
Usnesení č. 1 ze dne 21. 3. 2012 Komise protidrogové a prevence kriminality RMP.
Usnesení RMP č. 570 ze dne 12. 4. 2012.
9. Závazky či pohledávky vůči městu:
Nejsou.
10. Přílohy:
1. Usnesení č. 1 ze dne 21. 3. 2012 Komise protidrogové a prevence kriminality RMP.
2. Usnesení RMP č. 570 ze dne 12. 4. 2012.

