D ů v o d o v á z p r á v a č. 4
1. Název problému a jeho charakteristika:
Ţádost organizace ROA, s.r.o., IČ 18242804, Plaská 1342/47, 323 00 Plzeň o poskytnutí
dotace ve výši 58 500,- Kč na projekt s názvem Informovaností k otevřené
společnosti – seminář o migraci, integraci a multikultuře.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Vzhledem ke zvyšující se koncentraci cizinců na území města Plzně je potřeba, aby česká
společnost fungovala na principech tolerance, vzájemného respektu a otevřenosti. Včasná a
dobře cílená informovanost jiţ v raném věku je bezpochyby jedním z nejdůleţtějších aspektů
zdravé multikulturní společnosti. Z tohoto důvodu projekt nabízí základním školám v Plzni
bezplatný seminář/vzdělávací akci o migraci, integraci a ţivotě cizinců v ČR. Semináře budou
interaktivní, ţáci si budou moct zaţít situace, ve kterých se běţně ocitají cizinci, budou mít
moţnost s cizinci, kteří jsou součástí týmu organizace, diskutovat o různých oblastech jejich
zájmů a s lektorem hledat moţnost, jak cizincům usnadnit integraci do české společnosti.
ROA s.r.o. při sestavování seminářů vycházela z dlouhodobých poznatků s prací s cizinci a
také se vzděláváním cílové skupiny, tedy ţáků 1. i 2. stupně ZŠ.
Organizace ţádá o dotaci poprvé. Odbor sociálních sluţeb nemá s touto organizací ţádnou
zkušenost.
Přehled poskytnutých dotací k 18. dubnu 2012
Souhrn za IČO 18242804
Zdroj
Rok

MMP-KIMC

Název akce

Částka schválená

Suma 2010
Suma 2011
2012 Informovanosti k otevřené společnosti-seminář o
migraci, integraci a multikultuře
Suma 2012

Suma 2010 - 2012

0
0
0
0
0

3. Předpokládaný cílový stav:
Neposkytnout dotaci ve výši 58 500,- Kč organizaci ROA, s.r.o., IČ 18242804, Plaská
1342/47, 323 00 Plzeň na projekt s názvem Informovaností k otevřené společnosti – seminář o
migraci, integraci a multikultuře.
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.
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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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