D ů v o d o v á z p r á v a č. 17
1. Název problému a jeho charakteristika:
Žádost organizace Diecézní Charita Plzeň, IČ 49774034, Sady 5. května 8, Plzeň o poskytnutí
dotace ve výši 78 000,- Kč na projekt s názvem Terénní krizová služba.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Jedná se o projekt Terénní krizová služba, která poskytuje pomoc lidem v obtížné životní
situaci, kterou vnímají jako neodkladnou a naléhavou a v danou chvíli ji nemohou zvládnout
vlastními silami a psychosociální pomoc osobám zasaženým individuálním nebo hromadným
neštěstím. Jedná se o nepřetržitou službu, která je zaměřená na pomoc lidem v krajních
situacích.
Cílem projektu je poskytovat okamžité a bezplatné poradenství a podporu při řešení krizové
situace. Cílem intervence je prostřednictvím podpory a poradenství pomoci lidem tuto krizovou
situaci překlenout, aby se časem opět mohli vrátit k běžnému životu a posílení jejich vlastních
kompetencí.
Projekt je k dispozici komukoliv a každý rok podpoří zhruba 270 lidí, z toho je cca 1/3 z města
Plzně.
Přehled poskytnutých dotací k 25. dubnu 2012
Souhrn za IČO 49774034
Zdroj

Rok

Název akce
Částečná úhrada provoz. nákl. proj. Domov pokojného
stáří sv. Alžběty v Plzni
částečná úhrada nákladů na provoz Domova
pokojného stáří sv. Alžběty
Finanční prostředky na částečnou úhradu provozních
nákladů projektu Poradna pro cizince a uprchlíky
Částečná úhrada povozních nákladů projektu Poradna
pro cizince a uprchlíky Plzeň CPU Diecézní charit
energie, telefonní poplatky, mzdové náklady,
materiálové náklady

ÚMO 1

2010

ÚMO 2

2010

ÚMO 3

2010

ÚMO 3

2010

ÚMO 4

2010

MMP-OSS

2010 Poradna pro cizince a uprchlíky
Domov pokojného stáří sv. Alžběty, Středisko pracovní
2010 rehabilitace, Terénní krizová služba, Poradna
Prevence kriminality u cizinců žijících na území města
2010 Plzně

MMP-OSS
MMP-BEZP

ÚMO 3
ÚMO 3
MMP-OSS
ÚMO 4
ÚMO 1
ÚMO 2
MMP-OSS
MMP-OSS

33000
0
30000
0
90000
2680000
20000
2853000

2011 Vánoční multikulturní setkání cizinců
2011 energie, mzdové náklady, mat.náklady, ostatní služby
provozní náklady Domova pokojného stáří sv. Alžběty v
2011 Plzni
2011 provoz Domova pokojného stáří sv. Alžběty
Domov pokojného stáří sv. Alžběty, Poradna pro
2011 cizince a uprchlíky Plzeň, Terénní krizová pomoc, Stř
2011 Potravinová pomoc

50000
0

MMP-OSS
MMP-OSS
MMP-SOC
MMP-KIMC

2012 Domov pokojného stáří sv. Alžběta
2012 Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň

0

0

0
20000
2430000
150000
2650000
0
2522000
0
0
0

Suma 2012
Suma 2010 - 2012

0

Suma 2010
na částečnou úhradu provozních nákladů projektu
2011 Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň (PCU)
Finanční prostředky budou použity na částečnou
úhradu provozních nákladů projektu Poradna pro
2011 cizince

Suma 2011
2012 terénní krizová služba
Domov pokojného stáří sv. Alžběty DCH Plzeň, Terénní
2012 krizová služba, Poradna pro cizince a uprchlíky
2012 Domov pokojného stří sv. Alžběty, rekonstrukce dvorka

MMP-SOC

Částka schválená

2522000
8025000

1

3. Předpokládaný cílový stav:
Neposkytnout dotaci ve výši 78 000,- Kč organizaci Diecézní Charita Plzeň, IČ 49774034,
Sady 5. května 8, Plzeň, na projekt s názvem Terénní krizová služba.
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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