D ů v o d o v á z p r á v a č. 23
1. Název problému a jeho charakteristika:
Žádost organizace Poselství, IČ 70878048, Přemyslova 1, Plzeň o poskytnutí dotace ve výši
217 000,- Kč na projekt s názvem Firemní dobrovolnictví v Plzni.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Jedná se o projekt Firemní dobrovolnictví v Plzni. Občanské sdružení Poselství se v sekci
DoRA – Plzeň zabývá náborem, školením a koordinováním dobrovolníků, kteří svou činnost
mohou vykonávat v sociální, kulturní, zdravotnické či sportovní oblasti, ve školách a státní
správě. Primárně se věnuje dobrovolníkům, ale cílovou skupinou jsou také klienti
spolupracujících organizací.
V projektu Firemní dobrovolnictví v Plzni se jedná především o propagaci dobrovolnictví ve
firmách různých odvětví, oslovení firem, představení možností, jak poskytnout pomoc v
neziskovém sektoru a zorganizování konkrétní dobrovolnické pomoci.
Projekt zahrnuje: spolupráci s neziskovými organizacemi a přípravu jednotlivých projektů
(popis pomoci, personální časové a finanční požadavky); vytvoření nabídky akcí pro firmy;
přípravu a výrobu prezentačních materiálů o dobrovolnictví; oslovení jednotlivých firem,
představení projektů, nábor dobrovolníků ve firmách; přípravu a proškolení dobrovolníků;
pojištění dle zákona o dobrovolnictví; organizování průběhu samotné akce.
Cílem projektu je pomoci neziskovým organizacím v řešení finančně, materiálně či personálně
náročných jednorázových projektů, jako jsou úprava a drobná přestavba sídla neziskové
organizace, úprava okolí sídla neziskové organizace. Dalším cílem projektu je představit
zaměstnancům firem jednotlivé neziskové organizace, jejich cíle a poslání, jejich sídlo a
klienty. A zvýšit tak pravděpodobnost dlouhodobého osobního zapojení zaměstnanců firem do
veřejně prospěšných projektů.
Přehled poskytnutých dotací k 25. dubnu 2012
Souhrn za IČO 70878048
Zdroj

Rok

Název akce

Částka schválená
Suma 2010

0
0

ÚMO 1

2011 "Léto na hrázi" - pořádání animačních a zábavných
odpolední
2011 "Léto na hrázi" - pořádání animačních a zábavných
odpolední
Suma 2011

MMP-SOC
MMP-SOC

2012 Dobrovolníci pro Plzeň
2012 Firemní dobrovolnictví v Plzni

ÚMO 1

Suma 2012
Suma 2010 - 2012

70000
70000
0
0
0
70000

3. Předpokládaný cílový stav:
Neposkytnout dotaci ve výši 217 000,- Kč organizaci Poselství, IČ 70878048, Přemyslova 1,
Plzeň, na projekt s názvem Firemní dobrovolnictví v Plzni.
4. Navrhované varianty řešení:
Viz návrh usnesení.
5. Doporučená varianta řešení:
Viz návrh usnesení, jiná varianta se nenavrhuje.
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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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