D ů v o d o v á z p r á v a č. 16
1. Název problému a jeho charakteristika:
Žádost organizace Občanská poradna Plzeň, o.s., IČ 69460833, Koterovská 41, Plzeň o
poskytnutí dotace ve výši 150 000,- Kč na projekt s názvem Dluhy životu „nebezpečno“.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Jedná se o projekt Dluhy životu „nebezpečno“. Tento projekt vznikl na základě mnohých
příkladů z praxe - v průběhu roku 2011 se na Občanskou poradnu Plzeň obrátilo 1764 nových
klientů a uskutečnilo se celkem 2407 konzultací. Ze všech typů dotazů tvořila dluhová
problematika celkem 35%.
Jeden příklad za všechny: Na Občanskou poradnu Plzeň, o.s. se obrátila paní s dluhovou
problematikou. Uvedla, že je v současnosti hospitalizována na psychiatrickém oddělení
v nemocnici. Důvodem je její nepodařený pokus o sebevraždu. Paní se ocitla v dluhové situaci
- v důsledku okradení (odcizení kreditních karet apod.), její dlužná částka činí cca 800.000,Kč. Nezvládá splácet pravidelné měsíční splátky - v důsledku pracovní neschopnosti - a její
dluh se stále prohlubuje. Za pomoci poradce Občanské poradny v Plzni paní podala žádost o
povolení oddlužení na Krajský soud, návrh byl přijat, oddlužení schváleno a povoleno a v
současné době již paní úspěšně prochází téměř rok institutem oddlužení.
Hlavními cíli projektu jsou:
1) udržet kapacitu a služby Občanské poradny Plzeň, o.s. se znalostí kvalitního odborného
sociálního poradenství se specializací na dluhovou problematiku pro občany města Plzně
2) zvýšit míru informovanosti občanů města Plzně o dluhové problematice a o reálných
možnostech předcházení nezdravému zadlužování
3) poskytnout zadluženým občanům aktivní pomoc při podávání návrhů na oddlužení v míře,
která splňuje legislativní požadavky vycházející z insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb.
4) zvýšení počtu zadlužených občanů města Plzně, kteří vyřešili skrze institut oddlužení svoji
předluženost
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Rok

Název akce

Částka schválená

ÚMO 2
MMP-OSS

2010 přednášky pro seniory, poradenství, osobní konzultace
2010 Občanská poradna Plzeň
Suma 2010

17000
350000
367000

ÚMO 4

2011 odborné sociální poradenství, vzdělávací aktivity pro
veřejnost (dluhová problematika)
2011 odborné sociální poradenství
2011 Odborné sociální poradenství
2011 Dluhy - životu nebezpečno
2011 Občanská poradna
Suma 2011

0

ÚMO 2
MMP-OSS
ÚMO 3
MMP-SOC
MMP-SOC
ÚMO 3
MMP-OSS
ÚMO 2

2012
2012
2012
2012

Dluhy životu "nebezpečno"
Dluhy - životu nebezpečno
Odborné sociální poradenství
dluhové poradenství
Suma 2012

Suma 2010 - 2012

8000
400000
9000
56780
473780
0
0
400000
0
400000
1240780
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3. Předpokládaný cílový stav:
Neposkytnout dotaci ve výši 150 000,- Kč organizaci Občanská poradna Plzeň, o.s.,
IČ 69460833, Koterovská 41, Plzeň, na projekt s názvem Dluhy životu „nebezpečno“.
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.
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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