D ů v o d o v á z p r á v a č. 11
1. Název problému a jeho charakteristika:
Žádost organizace Občanské sdružení Tak pojď s náma, IČ 22874577, Francouzská 27,
Plzeň o poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč na projekt s názvem Klubové centrum.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Jedná se o projekt Klubového centra. Činnost tohoto sdružení, v němž je uvedené centrum pro
handicapované děti a mladé lidi otevřené, umožní smysluplně trávit volný čas nejen těmto
postiženým lidem, ale i jejich kamarádům. Veřejnost má možnost navštěvovat kulturní a
sportovní akce, které dané sdružení pořádá a tak se blíže seznámit s problematikou postižených
lidí.
Cílovou skupinou projektu jsou děti a mladí lidé s postižením – cca 15 – 20.
Přehled poskytnutých dotací k 25. dubnu 2012
Souhrn za IČO 22874577
Zdroj

Rok

Název akce

Částka schválená

MMP-ZDRAV

2010 Zdravotní plavání a pobyt v solné jeskyni

0

ÚMO 3

Suma 2010
2011 Volnočasové aktivity - plavání a solná jeskyně

0
0

MMP-ZDRAV

2011 letní pobyt pro handicapované

ÚMO 4

2011 úprava sociálního zázemí v klubovém centru

ÚMO 2

2011 provoz klubového centra

ÚMO 3

2011 Taneční večery

ÚMO 3

2011 Volnočasové aktivity pro handicapovanou mládež

13500

MMP-OŠMT

2011 materiál a vybavení pro hudební a taneční kroužek

14000

MMP-Odbor prezentace a marketingu

2012 Taneční večery pro handicapované lidi

0

MMP-ZDRAV

0

ÚMO 2

2012 letní pobyt pro handicapované
vzdělávací pobyt se zaměřením na poznání přírody a
2012 ekologii

ÚMO 2

2012 provoz klubového centra

0

ÚMO 2

0

ÚMO 2

2012 letní ozdravný pobyt
zdravotní plavání, pobyt v solné jeskyni a wellness
2012 centru pro handicapované členy sdružení

MMP-OK

2012 Grant Č/23 - celoroční činnost

MMP-SOC
ÚMO 3

2012 Klubové centrum
2012 Volnočasové aktivity pro handicapovanou mládež

0
0

ÚMO 3
ÚMO 4

2012 Taneční večery
2012 náklady na energie, nájem, materiál, lektorné

0
0

ÚMO 3

2012 Plavání, pobyt v solné jeskyni a wellness centru

0

MMP-OK

2012 P/III/16 - Taneční večery pro handicapované lidi

20000

MMP-OŠMT

2012 vybavení kroužků

12000
0
5000

Suma 2011

44500

0

0
20000

6000
Suma 2012

Suma 2010 - 2012

0

46000
90500

3. Předpokládaný cílový stav:
Neposkytnout dotaci ve výši 50 000,- Kč organizaci Občanské sdružení Tak pojď s náma,
IČ 22874577, Francouzská 27, Plzeň, na projekt s názvem Klubové centrum.
4. Navrhované varianty řešení:
Viz návrh usnesení.
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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 KSV RMP č. 7/12 ze dne 16. dubna 2012.
Usnesení RMP č. 793 ze dne 31. května 2012.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzeň:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.
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