D ů v o d o v á z p r á v a č. 6
1. Název problému a jeho charakteristika:
Žádost organizace Ulice – Agentura terénní sociální práce, o. s., IČ 26596385, Úslavská 31,
326 00 Plzeň o poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč na projekt s názvem Když na trasu, tak
bezpečněji, když z trasy ven, tak napořád.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Ulice – Agentura terénní sociální práce poskytuje terénní sociální práci s osobami závislých na
nelegálních návykových látkách. Tyto osoby podporuje ve snižování rizik jejich způsobu
života, a tím přispívá i k ochraně veřejného zdraví. Během terénní práce se setkávají s cizinci a
cizinkami, kteří šli do Čech za vidinou lepšího života. Tento záměr se příliš nevydařil, proto
často vyhledávají jiné způsoby obživy – u žen se jedná především o oblast sex-bussinesu
(zejména na ulici) nebo se uchylují k drogové závislosti.
Konkrétními typy poskytovaných služeb v rámci terénního programu jsou: asistenční služba,
individuální poradenství, informační servis, kontaktní práce, krizová intervence, mapování,
sociální práce, sběr dat, testování infekčních nemocí, výměnný injekční prnogram, základní
zdravotní ošetření, zhodnocení stavu a potřebnosti drogové služby. Cílem tohoto projektu je
poskytovat Harm Reduction propriety (injekční stříkačky, vody, kyseliny, atd.) a snižovat
sociální vyloučení cizinců a cizinek.
Přehled poskytnutých dotací k 18. dubnu 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

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

Částka
schválená
30000
0
10000
10000
15000
20000

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

1490000
1575000
27000
0
0
50000

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

1490000
0
1567000

MMP-BEZP

agentura terénní sociální práce, substituční
2012 centrum Plzeň

1415000

ÚMO 3

terénní program pro uživatele drog, osoby
2012 živící se prostitucí a jejich blízké

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

MMP-KIMC
Suma 2010 - 2012

Když na trasu, tak bezpečněji, když z trasy
2012 ven, tak napořád
Suma 2012

0
0
1415000
4557000
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3. Předpokládaný cílový stav:
Neposkytnout dotaci ve výši 20 000,- Kč organizaci Ulice – Agentura terénní sociální práce,
o.s., IČ 26596385, Úslavská 31, 326 00 Plzeň na projekt s názvem Když na trasu, tak
bezpečněji, když z trasy ven, tak napořád.
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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