D ů v o d o v á z p r á v a č. 2
1. Název problému a jeho charakteristika:
Žádost organizace Salesiánské středisko dětí a mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň,
IČ 519740, Revoluční 151/98, Plzeň o poskytnutí dotace ve výši 75 000 Kč na projekt
s názvem „NZDM Vzducholoď - služba STREETWORK“.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Od ledna 2011 nabízí nízkoprahový klub pro mládež Vzducholoď mimo jiné i službu
streetwork. Tato služba je zaměřená na vyhledávání, kontaktování a doprovázení mladých lidí,
kteří spadají do cílové skupiny NZDM Vzducholoď, ale o klubu zatím nevědí nebo se vyhýbají
účasti na programech v jakékoliv instituci. Pomocí poskytování služeb terénní sociální práce
přispívá NZDM Vzducholoď k realizaci primární prevence především v městských obvodech
Plzeň 2 a 4. V případě již existujícího kriminálního nebo jiného patologického chování klientů
napomáhá prostřednictvím terénní práce k jeho omezení. Terénní pracovníci mapují vybrané
lokality a vytváří si reálný obraz o skupinách mladých lidí na ulici. Případně komunikací
s úředníky, učiteli apod. napomáhají ke zlepšení vztahů a odbourávání předsudků o mladých
v lokalitě.
Přehled poskytnutých dotací k 10. květnu 2012
Souhrn za IČO 519740
Částka
schválená

Zdroj
ÚMO 2

Rok Název akce
2010 vybavení zájmových kroužků pomůckami

ÚMO 3

částečné financování nízkoprahových klubů
Balón a vzducholoď, zejména projektu "Vstup
2010 do světa práce

ÚMO 4

Oslavy dvacetiletého působení salesiánů v
2010 MO Plzeň 4

10000

ÚMO 4

oprava parket v tělocvičně, energie, sportovní
vybavení a pomůcky pro práci s dětmi a
2010 mládeží

15000

MMP-OŠMT

zajištění celoroční činnosti - práce s dětmi a
2010 mládeží

225000

MMP-SPORT

Elektřina, plyn, vodné, nákup s. potřeb, cyklo
2010 vybavení, nájmy, startovné

60000

MMP-OSS

centrum pomoci dětem, mládeži a rodině,
2010 sociální poradenství

10000

0

504000

MMP-ZDRAV

Prázdninové pobyty dětí a mládeže - primární
2010 prevence kriminality
2010 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Suma 2010
2011 kurz ZDrSEM standart

ÚMO 3
MMP-BEZP
MMP-BEZP

Částečné kofinancování nákladů na činnost
2011 35 Zájmových kroužků
2011 Prázdninové pobyty dětí a mládeže
2011 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

0
25000
180000

ÚMO 2

vybavení zájmových kroužků pomůckami a
2011 materiálem

10000

MMP-OSS
MMP-SOC
MMP-OŠMT

Odborné soc. poradenství, soc. aktivizační
2011 služby
2011 Vstup do světa práce bez obav
2011 celoroční činnost DDM

510000
90000
300000

MMP-BEZP
MMP-BEZP

20000
180000
1024000
25000
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MMP-SPORT

El.energie, zemní plyn, vodné, stočné nákup
sportovního vybavení, startovné nájemné TV
2011 zařízení včet

75000

elektřina, plyn, vodné, stočné, sportovní
vybavení a pomůcky pro práci s dětmi a s
2011 mládeží
Suma 2011

20000
1235000

MMP-OSS
MMP-BEZP

Střecha - centrum pomoci dětem, mládeži a
rodině - Odborné sociální poradenství,
2012 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
2012 otevřený volnočasový klub Balón

477000
171000

ÚMO 3

Materiálové náklady (potraviny, výtvarný
materiál, odměny pro děti), nemateriálové
2012 náklady (cestovné a vstupné pro děti)

MMP-BEZP
MMP-SOC

Volnočasový klub pro děti od 6 do 15 let
2012 Balón
2012 NZDM Vzducholoď - služba STREETWORK

ÚMO 4
MMP-OŠMT
ÚMO 2

mantinely na víceúčelové sportovní hřiště,
sportovní vybavení a pomůcky pro práci s
2012 dětmi
2012 celoroční činnost
2012 vybavení zájmových kroužků

ÚMO 4

MMP-SPORT

Nákup sportovních potřeb, dresů, pronájem
2012 tělocvičen a lezeckých stěn, nákup branek
Suma 2012

Suma 2010 - 2012

0
35000
0

0
200000
0
30000
913000
3172000

3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout dotaci ve výši 50 000,- Kč organizaci Salesiánské středisko dětí a mládeže - dům
dětí a mládeže Plzeň, IČ 519740, Revoluční 151/98, Plzeň na projekt s názvem „NZDM
Vzducholoď - služba STREETWORK“.
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):
Poskytnutí dotace bude kryto ze schváleného rozpočtu OSS MMP pro rok 2012 – transfery
jiným subjektům – Komise pro sociální věci RMP.
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 KSV RMP č. 7 ze dne 16. dubna 2012.
Usnesení RMP č. 793 ze dne 31. května 2012.
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9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzeň:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.
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