D ů v o d o v á z p r á v a č. 27
1. Název problému a jeho charakteristika:
Ţádost organizace Fond ohrožených dětí, IČ 499277, Na Poříčí 6, Praha o poskytnutí dotace
ve výši 31 200,- Kč na projekt s názvem Rozvoj dobrovolnictví.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Jedná se o projekt Rozvoj dobrovolnictví. Tento projekt vychází z dobré praxe na Azylovém
domě MáTa (dále AD) Fondu ohroţených dětí v Plzni, kde v kalendářním roce 2011 průběţně
působilo na AD 36 dobrovolníků, kteří dobrovolnické činnosti věnovali 1151 hodin.
Pravidelné aktivity: výtvarný krouţek, dramatický krouţek, školička, individuální doučování a
společné akce.
Akce pro veřejnost: tématické akce s účastí široké veřejnosti, konané ve veřejných prostorách
(např. dětský maškarní ples, tématické hry – např. pohádkový les).
Hlavním cílem projektu je rozvoj dobrovolnictví v AD MáTa, kterého organizace dosáhne
zajištěním dobrovolnické základny proškolenými, angaţovanými a zodpovědnými
dobrovolníky a zároveň zkvalitněním stávajících aktivit zajišťovaných dobrovolníky. Prvním
dílčím cílem je zajistit kvalitní a profesionálně vedené dobrovolnické zázemí především pro
studenty plzeňských škol (SŠ, VOŠ, VŠ). Druhým dílčím cílem je nabídnout aktivity vedené
dobrovolníky dětem a jejich rodičům vyuţívajících sluţby AD. Posledním dílčím cílem je
propagace činnosti FOD v Plzni a činnosti jejích dobrovolníků.
Přehled poskytnutých dotací k 25. dubnu 2012
Souhrn za IČO 499277
Zdroj
ÚMO 1
ÚMO 3
MMP-OSS

Rok
Název akce
Částka schválená
2010 Zábrany proti holubům (bodce) na Azylový dům MáTa,
0
Lochotínská 37 Plzeň
2010 Kamerový systém na Azylový dům MáTa a propagační
30000
materiál - výroba a potisk propagačních předmětů
2010 Azylový dům FOD Plzeň (MáTa)
150000
Suma 2010
180000

MMP-OSS
MMP-OŠMT

2011 AD MáTa, soc. aktivizační služby
2011 volnočasově aktivity dětí z azylového domu v Plzni
Suma 2011

140000
9000
149000

MMP-SOC
MMP-OSS

2012 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi FOD Plzeň
2012 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Azylové domy

0
126000

MMP-SOC

2012 Rozvoj dobrovolnictví

0
126000

Suma 2012
Suma 2010 - 2012

455000

3. Předpokládaný cílový stav:
Neposkytnout dotaci ve výši 31 200,- Kč organizaci Fond ohrožených dětí, IČ 499277, Na
Poříčí 6, Praha, na projekt s názvem Rozvoj dobrovolnictví.
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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