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Důvodová zpráva
1. Název problému a jeho charakteristika
Dne 4. července 2013 vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních ČR věcí Výzvu číslo C2
(dále jen „Výzva“) k předložení grantových projektů v rámci Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost (dále jen OP LZZ) s názvem výzvy „ 3.1 - Podpora standardizace
orgánů sociálně-právní ochrany“( viz Příloha č. 1). Doba trvání projektu je určena na
maximální dobu 17 měsíců se zahájením realizace projektu nejdříve v únoru 2014. Konečný
termín pro podání grantových projektů je stanoven na 16. září 2013 Dle informací Odboru
státní sociální podpory Magistrátu města Plzně bude Statutární město Plzeň předkládat
souhrnnou žádost o finanční podporu zahrnující požadavky všech plzeňských obvodů.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
V současné době probíhá doba pro podání grantových projektů v rámci vyhlášené „ Výzvy“.
Grantový projekt bude souhrnně zpracován za všechny městské obvody Magistrátem města
Plzně. Na Ministerstvo práce a sociálních věcí bude předložen po projednání a schválení
v kompetentních orgánech Města Plzně, nejdéle však do 16. 9.2013. Radě města Plzně byly
Odborem státní sociální péče MmP předloženy podkladové souhrnné materiály k projednání
na její řádné zasedání dne 22.8.2013. Radě MO Plzeň 3 byl v této věci přeložen návrh
usnesení na její mimořádné jednání dne 23.8.2013.
Dle zveřejněného textu „Výzvy“ mohou zájemci využít zde uvedených a
charakterizovaných šest tzv. aktivit Odbor služeb zdejšího ÚMO předběžně projednal
možnost zapojit se a využít nabízených možností a následně zpracoval písemný návrh na
využití jednotlivých aktivit dle obsahu „Výzvy“ Tento materiál byl dne 16. 7. 2013 zaslán
MmP - Odboru státní sociální péče a oddělení mimorozpočtových zdrojů. Návrh obsahuje
zapojení do následujících aktivit: ( viz Příloha č. 2)
Aktivita č. 1: přijetí dvou pracovníků na dobu určitou (maximálně 17 měsíců)
Aktivita č. 2: školení pro stávající i nově přijaté pracovníky, nákup odborné literatury,
supervize pro stávající pracovníky
Aktivita č. 3: bez návrhů
Aktivita č. 4: nákup technického vybavení pro nové pracovníky
Aktivita č. 5: nákup vybavení pro jednání s klienty, a to včetně vybavení pro děti
Aktivita č. 6: bez návrhů
3. Předpokládaný cílový stav
Předložit Magistrátu města Plzně návrh tak, aby mohla být zpracována souhrnná žádost
Statutárního města Plzně na základě zveřejněné „Výzvy“. Tímto využít možnost získat pro
orgán sociálně právní ochrany dětí a mládeže Úřadu městského obvodu Plzeň 3 další
finanční prostředky. V případě schválení dotačního titulu a přidělení finančních prostředků
zajistit jejich čerpání dle tzv. aktivit uvedených v návrhu žádosti.
3. Navrhované varianty řešení
Je navrhována jediná varianta - viz text návrhu usnesení.
4. Doporučená varianta řešení
Viz bod č. 3 a viz text usnesení.
5. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí
V případě poskytnutí dotace budou náklady projektu hrazeny 100% ze schválené dotace.

6. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
V případě schválení dotace je určeno zahájení projektu nejdříve v únoru 2014, délka trvání
projektu nejdéle 17 měsíců, předpokládané ukončení projektu v červnu 2015.
7. Dříve vydaná usnesení
Usnesení Rady městského obvodu Plzeň 3 ze dne 23.8.2013.
8. Závazky či pohledávky vůči městu či obvodu
Nešetří se.

