D ů v o d o v á z p r á v a č. 7
1. Název problému a jeho charakteristika:
Žádost organizace Organizace pro pomoc uprchlíkům, o. s., IČ 45768676, Kovářská 939/4,
Praha 9 o poskytnutí dotace ve výši 73 700,- Kč na projekt s názvem Žongluj a bav se!
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Projekt je zaměřen na realizaci volnočasové aktivity pro děti cizinců ze zemí mimo EU a
zvýšení dostupnosti sociálního (právního) poradenství pro rodiče – cizince.
Cílem je vytvořit prostor pro volnočasovou aktivitu dětí cizinců. Díky ní se děti mohou naučit
něco nového a přispět tím ke zvýšení svého sebevědomí a zároveň existence zájmu o ně samé
někým jiným. Realizace této aktivity by byla zajištěna občanským sdružením Žonglér, které by
děti učilo pestrou škálu klasických i moderních žonglovacích technik. Žonglování by probíhalo
celkem 14 týdnů, v rozsahu 1,5 hodiny 1x týdně a je pro 15 dětí ve věkovém rozmezí 10 – 15
let. Tento kroužek by byl zakončen vystoupením dětí.
Součástí projektu je i zvýšení dostupnosti sociálního (právního) poradenství, které by probíhalo
v místě volnočasové aktivity. Jedná se pouze o základní orientaci v problému a domluvení další
spolupráce pracovníka organizace s klientem.
Přehled poskytnutých dotací k 18. dubnu 2012
Souhrn za IČO 45768676
Zdroj
Rok Název akce
MMP-Integrace cizinců
2010 Bezplatné pracovněprávní poradenství cizincům
MMP-OSS

2010 odborné sociální poradenství
Suma 2010

MMP-KIMC
MMP-OSS

2011 Informovanost jako nástroj integrace
2011 Odborné sociální poradenství

MMP-OSS
MMP-SOC
MMP-KIMC

Suma 2011
2012 Odborné sociální poradenství
2012 Podpora cizinců při uplatnění na trhu práce
2012 Žongluj a bav se!
Suma 2012

Suma 2010 - 2012

Částka schválená
25000
80000
105000
60000
280000
340000
180000
0
0
180000
625000

3. Předpokládaný cílový stav:
Neposkytnout dotaci ve výši 73 700,- Kč organizaci Organizace pro pomoc uprchlíkům,
o.s., IČ 45768676, Kovářská 939/4, Praha 9 na projekt s názvem Žongluj a bav se!
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.
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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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