D ů v o d o v á z p r á v a č. 25
1. Název problému a jeho charakteristika:
Žádost organizace Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s., IČ 45768676, Kovářská 4, Praha
o poskytnutí dotace ve výši 56 000,- Kč na projekt s názvem Podpora cizinců při uplatnění na
trhu práce.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Jedná se o projekt Podpora cizinců při uplatnění na trhu práce. Důvodem pro podání tohoto
projektu je zkušenost získaná na základě poskytování odborného sociálně-právního poradenství
cizincům v plzeňské pobočce OPU. Většina klientů se potýká s problémem zajištění
pracovního místa. Především v letních obdobích počet klientů ze zemí EU vzrůstá, kdy jim je
na území města Plzně přislíbená práce, a po příjezdu do ČR jim práce přidělena není.
Pracovník projektu by pomáhal cizincům s vyhledáváním zaměstnání, s přípravou profesních
životopisů a motivačních dopisů, byl by pomocný při vyřizování administrativních záležitostí
(především vyplňování formulářů). Sociální nebo terénní pracovník by klienta doprovázel
především na úřady, zdravotní pojišťovny, k lékaři, na jednání se zaměstnavatelem,
ubytovatelem či do školy, ale také pomoc s nostrifikací diplomu. Jelikož mnoho cizinců žijících
na území města Plzně má ukončené vysokoškolské vzdělání, ale nemá finanční možnosti si
nechat diplom přeložit a následně ho nostrifikovat. Zvýší se tak jejich možnosti uplatnění na
trhu práce na vyšších pozicích než jsou dělnické profese.
Cílem projektu je ukázat imigrantům a azylantům v Plzni možnosti v oblasti zaměstnávání a
vzdělávání. Dále je snahou projektu potlačovat klientský systém zaměstnávání cizinců, který
často vede k jejich vykořisťování, ponižování či nedodržování lidské důstojnosti. Snahou
projektu je také snížení počtu nezaměstnaných cizinců v Plzni.
Cílovou skupinou projektu jsou cizinci se všemi typy pobytu ze zemí mimo EU, ale také cizinci
ze zemí EU žijící v Plzni. Předpokládaný počet klientů, kteří budou v případě potřeby
doprovázeni na již zmiňované instituce a vybraným z nich bude poskytnuta nostrifikace
vzdělání, je 30 klientů.
Přehled poskytnutých dotací k 25. dubnu 2012
Souhrn za IČO 45768676
Zdroj

Rok

Název akce

MMP-Integrace cizinců
MMP-OSS

2010 Bezplatné pracovněprávní poradenství cizincům
2010 odborné sociální poradenství

MMP-KIMC

2011 Informovanost jako nástroj integrace

MMP-OSS

2011 Odborné sociální poradenství

MMP-OSS
MMP-SOC
MMP-KIMC

2012 Odborné sociální poradenství
2012 Podpora cizinců při uplatnění na trhu práce
2012 Žongluj a bav se!

Suma 2010 - 2012

Částka schválená

Suma 2010

25000
80000
105000

Suma 2011

280000
340000

Suma 2012

150000
0
0
150000

60000

595000

3. Předpokládaný cílový stav:
Neposkytnout dotaci ve výši 56 000,- Kč organizaci Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s.,
IČ 45768676, Kovářská 4, Praha, na projekt s názvem Podpora cizinců při uplatnění na trhu
práce.
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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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