D ů v o d o v á z p r á v a č. 20
1. Název problému a jeho charakteristika:
Žádost organizace HFJ, s.r.o., IČ 25230948, Pod Vrchem 80, Plzeň o poskytnutí dotace ve
výši 196 000,- Kč na projekt s názvem Sociální centrum HFJ.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Jedná se o projekt Sociální centrum HFJ. Tato plzeňská společnost je registrovaným
poskytovatelem sociálních služeb, která se zaměřuje na zaměstnávání zdravotně postižených
pracovníků na území města Plzně.
Projekt Sociálního centra HFJ je zaměřen na provoz sociálních služeb sociální rehabilitace a
sociálně – terapeutické dílny pro klienty na území města Plzně. Cílovou skupinou jsou osoby se
zdravotním postižením, s kombinovaným postižením a osoby v krizi. Klienti budou aktivně
oslovováni mmj. za spolupráce se sociálním odborem ÚMO Plzeň 1 a ÚMO Plzeň 3, neboť na
území těchto obvodů se nachází prostory společnosti a je zde administrativně a technicky
umístěn projekt Sociálního centra HFJ (ul. Rybářská a Sokolovská).
Projekt si klade za cíl spustit Sociální centrum HFJ a zajistit provoz v roce 2012. Služba
sociální rehabilitace bude probíhat jak v prostorách společnosti, tak v terénu.
Přehled poskytnutých dotací k 25. dubnu 2012
Souhrn za IČO 25230948
Zdroj

Rok

Název akce

Částka schválená
Suma 2010

0

2011 Rozvoj pracovní terapie a prohloubení znalostí zdravotně
postižených pracovníků v chráněné dílně
2011 "Léto na hrázi" hudební produkce a koncerty
Suma 2011

0

MMP-ZDRAV
ÚMO 3

2012 Bez bariér - konečně v práci!
2012 Vydání omalovánek chráněnou dílnou

0
0

ÚMO 3

2012 Vybavení pracoviště pro zdravotně postižené

0

MMP-SOC

2012 Sociální centrum HFJ

ÚMO 3
ÚMO 1

Suma 2012
Suma 2010 - 2012

0
0

0
0
0

3. Předpokládaný cílový stav:
Neposkytnout dotaci ve výši 196 000,- Kč organizaci HFJ, s.r.o., IČ 25230948, Pod Vrchem
80, Plzeň, na projekt s názvem Sociální centrum HFJ.
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.
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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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