D ů v o d o v á z p r á v a č. 24
1. Název problému a jeho charakteristika:
Žádost organizace Bílý kruh bezpečí, o.s., IČ 47607483, U Trojice 1042/2, Praha o poskytnutí
dotace ve výši 31 000,- Kč na projekt s názvem Poradna Bílého kruhu bezpečí, o.s. Plzeň.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Jedná se o projekt Poradna Bílého kruhu bezpečí, o.s. Plzeň (BKB). Obsahem projektu je
pořízení a umístění informačních desek, distribuce informačních materiálů (letáky, vizitky) a
pořízení a instalace informační tabule.
Cílem projektu je zajistit informovanost občanů o poskytované službě formou informačních
desek a informačních materiálů (letáky, vizitky) na veřejných místech, jako jsou úřady,
nemocnice, lékařské ordinace, školy, služebny policie apod. Informační materiály budou
distribuovány na území města Plzně, a pokud se podaří získat příspěvek od KÚPK, tak
proběhne i distribuce v rámci Plzeňského kraje. Tomu je přizpůsoben i rozpočet projektu. Dále
bude v rámci projektu pořízena informační tabule, která bude umístěna nad vchodem do
poradny BKB a bude sloužit k lepší orientaci návštěvníků poradny BKB.
Služba BKB je určena obětem trestných činů (dále jen TČ), pozůstalým po obětech TČ,
osobám blízkým oběti TČ, svědkům TČ a osobám ohroženým domácím násilím nebo
obchodem s lidmi.
V současné době eviduje Poradna již 45,5% neohlášených trestných činů. Některé z těchto
trestných činů jsou samozřejmě následně po návštěvě poraden ohlášeny policii, ale je
pozorován i alarmující trend, že se oběti bojí TČ ohlásit a nevěří, že bude pachatel dopaden.
Předkládaný projekt může pomoci tento trend zvrátit tím, že oběť trestného činu bude včas
informovaná, kde může čerpat bezplatnou odbornou pomoc. Včasným předáním informací o
průběhu trestního řízení a právech oběti TČ se pak výrazně snižuje riziko její sekundární
viktimizace.
Přehled poskytnutých dotací k 25. dubnu 2012
Souhrn za IČO 47607483
Zdroj
MMP-OSS

Rok

Název akce

Částka schválená

2010 Odborné poradenství pro oběti TČ
Suma 2010

MMP-OSS

2011 Rozšíření služeb Bílého kruhu bezpečí pro oběti kriminality v
Plzni
2011 Odborné poradenství pro oběti TČ

MMP-BEZP

2011 Zlepšení informovanosti obětí kriminality v Plzni

MMP-SOC

Suma 2011
MMP-OSS

2012 Odborné sociální poradenství

MMP-SOC

2012 Poradna Bílého kruhu bezpečí, o.s. Plzeň
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3. Předpokládaný cílový stav:
Neposkytnout dotaci ve výši 31 000,- Kč organizaci Bílý kruh bezpečí, o.s., IČ 47607483, U
Trojice 1042/2, Praha, na projekt s názvem Poradna Bílého kruhu bezpečí, o.s. Plzeň.
4. Navrhované varianty řešení:
Viz návrh usnesení.
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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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