D ů v o d o v á z p r á v a č. 8
1. Název problému a jeho charakteristika:
Žádost organizace bfz, o.p.s., IČ 27966119, Provaznická 425/16, 350 02 Cheb o poskytnutí
dotace ve výši 373 960,- Kč na projekt s názvem Odbornou praxí k získávání zaměstnání.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Bfz – vzdělávací akademie o. p. s. zaměstnává v Ústeckém, Karlovarském, Plzeňském
a Jihočeském kraji 64 stálých zaměstnanců a trvale spolupracuje s více než 230 externími
spolupracovníky. Jako stálý partner pracovních úřadů, podniků, ministerstev a jiných
organizací je bfz zastoupena svými školícími středisky. Základní společenskou úlohou je
podporovat lidi při jejich integraci na trhu práce, pomáhat jim kvalitní přípravou k udržení
pracovních míst a zvyšovat kvalifikovaností konkurenceschopnost podniků. K tomu poskytuje
bfz velkou nabídku rekvalifikačních kurzů a dalších forem vzdělávání. Její mateřská organizace
patří ke skupině vzdělávacích institucí působících v celé SRN. Hlavním cílem projektu je
nastavení kroků, které svojí podstatou cizince odvrátí od nelegálních činností a snadné
manipulovatelnosti, která vyplývá z neznalosti odlišného profesionálního, sociálního
a kulturního prostředí. Bfz chce v rámci projektu zprostředkovat práci cizincům, pomoci
v orientaci v pracovním prostředí a chce nabídnout pomoc při zapracování v novém
zaměstnání. Organizace žádá o dotaci poprvé. Odbor sociálních služeb nemá s touto organizací
žádnou zkušenost.
Přehled poskytnutých dotací k 18. dubnu 2012
Souhrn za IČO 27966119
Zdroj
Rok

MMP-KIMC

Název akce

Částka schválená

Suma 2010
Suma 2011
2012 Odbornou praxí k získání zaměstnání
Suma 2012

Suma 2010 - 2012

0
0
0
0
0

3. Předpokládaný cílový stav:
Neposkytnout dotaci ve výši 373 960,- Kč organizaci bfz, o.p.s., IČ 27966119, Provaznická
425/16, 350 02 Cheb na projekt s názvem Odbornou praxí k získávání zaměstnání.

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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