D ů v o d o v á z p r á v a č. 1
1. Název problému a jeho charakteristika:
Žádost organizace Diecézní Charita Plzeň, IČ 49774034, sady 5. května 8, 301 00 Plzeň
o poskytnutí dotace ve výši 280 000,- Kč na projekt s názvem „Poradna pro cizince a uprchlíky
Plzeň“.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Hlavním předmětem činnosti Poradny pro cizince a uprchlíky Diecézní charity Plzeň je
poskytování odborného sociálního poradenství podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách
klientům, kteří se ocitli v takové osobní situaci, kterou nedokáží řešit vlastními silami a
z vlastních zdrojů. Služba je poskytována formou ambulantní i terénní. Cílovou skupinou jsou
cizinci a uprchlíci, rodinní příslušníci cizinců a uprchlíků a čeští občané s vazbou na cizince.
Kapacita služby, na kterou je dotace žádána, je 1 700 ambulantních a 700 terénních intervencí
za rok. Cílem poradny je umožnit cizincům nalézat řešení složité osobní situace, posílit jejich
samostatné schopnosti, informovanost a orientaci v českém sociálním a institucionálním
prostředí, a tím pomoci při jejich začlenění do majoritní společnosti. Důraz je kladen i na
zvýšení informovanosti majoritní společnosti o cizincích.
Přehled poskytnutých dotací k 18. dubnu 2012
Souhrn za IČO 49774034
Název akce

Částka
schválená

Zdroj

Rok

ÚMO 1

Částeč. úhrada provoz. nákl. proj. Domov
2010 pokoj. stáří sv. Alžběty v Plzni

ÚMO 2

částečná úhrada nákladů na provoz Domova
2010 pokojného stáří sv. Alžběty

ÚMO 3

Finanční prostředky na částečnou úhradu
provozních nákladů projektu Poradna pro
2010 cizince a uprchlíky

ÚMO 3

Částečná úhrada provozních nákladů projektu
Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň CPU
2010 Diecézní charit

30000

ÚMO 4
MMP-OSS

energie, telefonní poplatky, mzdové náklady,
2010 materiál. náklady
2010 Poradna pro cizince a uprchlíky

0
90000

MMP-OSS

Domov pokojného stáří sv. Alžběty, Středisko
pracovní rehabilitace, Terénní krizová služba,
2010 Poradna

2680000

Prevence kriminality u cizinců žijících na
2010 území města Plzně
Suma 2010

20000
2853000

MMP-BEZP

ÚMO 3

na částečnou úhradu provozních nákladů
projektu Poradna pro cizince a uprchlíky
2011 Plzeň (PCU)

ÚMO 3
MMP-OSS

Finanční prostředky budou použity na
částečnou úhradu provozních nákladů
2011 projektu Poradna pro cizince
2011 Vánoční multikulturní setkání cizinců

ÚMO 4

energie, mzdové náklady, mat. náklady,
2011 ostatní služby

0
33000

0

0

0
50000
0

1

provozní náklady Domova pokojného stáří sv.
2011 Alžběty v Plzni
2011 provoz Domova pokojného stáří sv. Alžběty

0
20000

MMP-SOC

Domov pokojného stáří sv. Alžběty, Poradna
pro cizince a uprchlíky Plzeň, Terénní krizová
2011 pomoc
2011 Potravinová pomoc
Suma 2011
2012 terénní krizová služba

2430000
150000
2650000
0

MMP-OSS

Domov pokojného stáří sv. Alžběty DCH
Plzeň, Terénní krizová služba, Poradna pro
2012 cizince a uprchlíky

2522000

ÚMO 1
ÚMO 2

MMP-OSS
MMP-OSS

MMP-OSS
MMP-SOC
MMP-KIMC

Domov pokojného stáří sv. Alžběty,
2012 rekonstrukce dvorku
2012 Domov pokojného stáří sv. Alžběta
2012 Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň
Suma 2012

Suma 2010 - 2012

0
0
0
2522000
8025000

3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout dotaci ve výši 80 000,- Kč organizaci Diecézní Charita Plzeň, IČ 49774034, sady
5. května 8, 301 00 Plzeň na projekt s názvem Poradna pro cizince a uprchlíky
Plzeň – poskytování služby na území města Plzně.
4. Navrhované varianty řešení:
Viz návrh usnesení.
5. Doporučená varianta řešení:
Viz návrh usnesení, jiná varianta se nenavrhuje.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných například
provozních nákladů):
Nevzniknou.
7. Návrh termínu realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Viz ukládací část.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 611 ze dne 8. prosince 2011.
Usnesení KIMC RMP č. 3 ze dne 18. dubna 2012.
Usnesení RMP č. 646 ze dne 3. května 2012.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzeň:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.
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