D ů v o d o v á z p r á v a č. 13
1. Název problému a jeho charakteristika:
Žádost organizace Plzeňská unie neslyšících, IČ 68782098, Palackého nám. 3, Plzeň o
poskytnutí dotace ve výši 40 000,- Kč na projekt s názvem Přednášková a osvětová činnost.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Jedná se o projekt Přednáškové a osvětové činnosti. Cílem tohoto projektu je rozšířit
přednáškovou a konzultační činnost Plzeňské unie neslyšících. PUN organizuje přednášky pro
své členy každoročně. Přibližně se jedná cca o 12 přednášek ročně. Protože členové PUN
(vlastních členů je cca 150 osob) jsou osoby se sluchovým postižením a mají velice omezený
přístup k informacím, je tento počet nedostatečný. Bohužel, není ve finančních možnostech
organizace tuto službu dále rozšiřovat a zkvalitňovat. Jedná se především o lepší vybavení,
které by neslyšícím pomohlo v pochopení problému – např. projektor, notebook, projekční
plátno…, a také zajištění kvalifikovaných lektorů, kteří se orientují v oblastech jako je právo,
sociální politika, zdravotnictví, politika zaměstnanosti, kultura atd.
Přehled poskytnutých dotací k 25. dubnu 2012
Souhrn za IČO 68782098
Zdroj
MMP-OSS

Rok

Název akce

Částka schválená

2010 Sociální poradna PUN

90000
Suma 2010

90000

MMP-OK

2011 P/III/71 - Vyprávěj, dívám se!

MMP-SOC

2011 Klubová činnost V poradně Plzeňské unie neslyšících

ÚMO 2

2011 zájezd pro sluchově postižené

MMP-OSS

2011 Sociální poradna

100000
135000

MMP-OSS

Suma 2011
Poradna Plzeňská unie neslyšících - odborné sociální
poradenství, Průvodcovské a předčitatelské služby,
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
2012 zdravotním postižením, Tlumočnické služby

MMP-SOC

2012 Přednášková a osvětová činnost

MMP-OK

2012 P/III/19 - Znakovaná literatura

30000
5000

77000
0
35000

Suma 2012
Suma 2010 - 2012

0

112000
337000

3. Předpokládaný cílový stav:
Neposkytnout dotaci ve výši 40 000,- Kč organizaci Plzeňská unie neslyšících, IČ 68782098,
Palackého nám. 3, Plzeň, na projekt s názvem Přednášková a osvětová činnost.
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 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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