D ů v o d o v á z p r á v a č. 3
1. Název problému a jeho charakteristika:
Ţádost organizace SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s., IČ 26370417, Farského 20, 326 00
Plzeň o poskytnutí dotace ve výši 160 800,- Kč na projekt s názvem Vzdělávání dětí ze
sociálně vyloučených lokalit a dětí cizinců.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Cílem projektu je snaha o udrţení poskytování sluţeb Podpora vzdělání a Mentoring pro rodiny
s dětmi ţijící v sociálním vyloučení (děti ze sociálně vyloučených lokalit v Plzni a děti cizinců).
Programy organizace poskytuje od roku 2004, zejména v rámci projektu MUSTR (ESF – OP
VK), který končí k 31. 3. 2012. V současné době organizace nemá dostatek finančních
prostředků na pokrytí sluţeb na celý rok a hrozí jejich radikální omezení.
Posláním programů, realizovaných v rámci projektu, je zvýšit šance pro dosaţení vyššího
stupně vzdělání sociálně vyloučených dětí ţijících v Plzni, a to skrze dlouhodobou podporu
přímo v sociálně vyloučených rodinách – sluţby jsou nízkoprahové, poskytované zdarma a
dlouhodobě.
Projekt zasáhne tyto cílové skupiny:
1) ţáky ZŠ (6 – cca 15 let) ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, kteří mají
problémy se zvládáním učiva;
2) mladistvé (od 14 let) ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, kteří v následujících 2
letech opustí ZŠ a rozhodují se o dalším stupni vzdělání;
3) rodiče dětí a mladistvých ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.
Konkrétní dílčí projekty, ze kterých se projekt skládá jsou:
1) Podpora vzdělávání – individuální doučování pro děti mladšího školního věku ze
sociokulturně znevýhodněného prostředí;
2) Mentoring pro děti staršího školního věku ze sociokulturně znevýhodněného prostředí;
3) Poradenství rodičům dětí a mladistvým.
Programy Podpora vzdělávání a Mentoring jsou poskytovány po celý rok. Předpokládaný
projekt by pomohl zajistit mzdové náklady jednoho terénního aktivizačního pracovníka (z
celkového počtu 6). V rámci těchto programů se ročně spolupracuje se 130 dětmi – 106 dětí
v programu Podpora vzdělávání a 24 v programu Mentoring.
Přehled poskytnutých dotací k 18. dubnu 2012
Souhrn za IČO 26370417
Částka
schválená

Název akce

Zdroj

Rok

ÚMO 3
ÚMO 3

Preventivní programy pro děti a mladistvé ze
2010 sociálně vyloučeného prostředí
2010 Rozvoj činností a organizace

30000
45000

ÚMO 3
MMP-Integrace etnických menšin

Volnočasové aktivity pro sociálně vyloučené
2010 děti
2010 Sebezkušenostní trénink

0
18000

MMP-BEZP

Podpora vzdělávání - sociálně aktivizační
2010 služby pro rodiny s dětmi

MMP-BEZP

Učební program - mladiství a
2010 sebezkušenostní trénink
Suma 2010

MMP-SOC

Podpora vzdělávací kariéry sociálně
2011 vyloučených mladistvých

450000
20000
563000
21220

1

MMP-OSS
MMP-KIMC

podpora dětí a mladistvých ze sociálně
2011 vyloučeného prostředí při studiu na OU a SŠ.
2011 Kurz českého jazyka pro děti ze "třetích" zemí

6150
35000

MMP-BEZP

Preventivní a rozvojové aktivity pro děti ze
2011 soc. vyl. prostředí

20000

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

Podpora vzdělávání, finanční poradenství 2011 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Preventivní a volnočasové aktivity pro děti a
mladistvé ze sociálně znevýhodněného
2011 prostředí
2011 Stabilizace a rozvoj organizace a jejích řízení
Suma 2011
2012 Vzdělávání jako prevence kriminality
2012 Stabilizace organizace
Vzdělávání dětí ze sociálně vyloučených
2012 lokalit a dětí cizinců
2012 podpora vzdělávání
Podpora vzdělávání a Mentoring dětí ze
2012 sociálně vyloučeného prostředí
2012 Vzdělávání jako prevence kriminality
Suma 2012

Suma 2010 - 2012

450000

4500
42000
578870
0
0
0
427000
0
0
427000
1568870

3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout dotaci ve výši 120 000,- Kč organizaci SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s.,
IČ 26370417, Farského 20, 326 00 Plzeň na projekt s názvem Vzdělávání dětí ze sociálně
vyloučených lokalit a dětí cizinců.
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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