D ů v o d o v á z p r á v a č. 5
1. Název problému a jeho charakteristika:
Žádost organizace Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy, IČ 45331154, Prokopova
207/25, Plzeň, o poskytnutí dotace ve výši 89 500,- Kč na projekt s názvem „Rodina na
rozcestí“.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Organizace Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy, církevní právnická osoba, žádá
o finanční prostředky na realizaci projektu „Rodina na rozcestí“. Projekt reaguje na dotační
prioritu rozvoje odborných služeb v oblasti rozvodových/rozchodových sporů., zejména v péči
o dítě. Organizace poskytuje služby rodinám s dětmi, které se ocitly v obtížné životní situaci,
která má přímý dopad na dítě. Zkušenost ukazuje, že stále častěji se na organizaci obracejí
rodiny, které nejsou schopny vyřešit rozchod/rozvod partnerů bez zjevného dopadu na děti.
Funkčnost domácího prostředí i rodičovské působení tak bývá často narušena. Rodiny ve stavu
rozvodu či rozchodu partnerů do Archy pro rodiny s dětmi přicházejí na doporučení orgánů
sociálně právní ochrany dítěte, z rozhodnutí soudu nebo z vlastního rozhodnutí. Archa dokáže
reagovat na situaci rodiny komplexně. Na jednom místě a v jednom čase nabízí prostor
potřebných a pro všechny dostupných služeb v oblasti zajištění dítěte. Projekt zmírňuje dopady
aktuální životní situace a předchází ohrožení vývoje dětí. Současně je orientován svojí
podstatou na celkovou úpravu podmínek výchovy dětí a působí tak preventivně. Služba je
poskytována bezplatně, a tím je přístupná i sociálně znevýhodněným rodinám.
Přehled poskytnutých dotací k 24. březnu 2014
Souhrn za IČO 45331154
Název akce

Částka
schválená

Zdroj

Rok

ÚMO 1

Realizace týdne zaměřeného na romskou
kulturu skrze několik provázaných aktivit pro
2012 děti a mládeţ

0

ÚMO 1

Zkvalitnění poskytovaných sluţeb a
zachování stáv. rozsahu provozu jediného
ambulant. kriz. centra pro všechny věkové
2012 kategorie vč. dětí

0

ÚMO 1

na projekt JDEME DÁL - příspěvek na provoz
kontaktního místa v Kralovické ul. č. 35 a na
projekt DOMOV RADOST - částečnou úhradu
2012 energií zařízení v Merklíně

16000

ÚMO 1

míče a sítě pro fotbal a volejbal a další
2012 vybavení,

10000

ÚMO 1

zajištění 2 "NEVŠEDNÍCH TÝDNŮ" pro
klienty stacionáře Človíček - výtvarné potřeby,
2012 úhrada jízdného

ÚMO 2
ÚMO 2
ÚMO 2

program JDEME DÁL - provozní náklady,
2012 Domov Na Radosti - příspěvek na energie
2012 projekt Archa - materiál, nájem, cestovné
2012 Archa pro člověka v krizi - zkvalitnění sluţeb

0
22500
7000

ÚMO 3

Propagace, tisk materiálů a honoráře umělců
2012 doprovodné akce

0

ÚMO 3

Příspěvek na energie stacionáře Soběkury a
2012 dovybavení dvou chráněných bytů

0

2000

1

ÚMO 3

Zajištění a zkvalitnění krizové pomoci a
2012 pokračování v primární prevenci na školách

ÚMO 3
ÚMO 3
ÚMO 3

Dovybavení 2 chráněných bytů, příspěvek na
2012 energie stacionáře Soběkury
2012 Krizová pomoc, prevence na školách
2012 Archa - Rodičovská skupina
oprava a odhlučnění dveří v konzultační
místnosti, obnova vybavení čekárny, úhrada
energií
Archa - pro náhradní rodinnou péči
Plzeňská desítka
Bazalka pro ĆLOVÍČKY
Dny Dé aneb "Setkání dvou světů"

ÚMO 4
MMP-SOC
MMP-SOC
MMP-ZDRAV
MMP-Odbor prezentace a marketingu

2012
2012
2012
2012
2012

MMP-OSS

Denní stacionář v Soběkurech, Domov pro
2012 osoby se zdravotním postiţením Radost

MMP-OSS
MMP-BEZP
MMP-KIMC

Denní stacionář ČLOVÍČEK, Můj 1+0
Chráněné a podporované bydlení, Centrum
SOS Archa, JDEME DÁL - Sociálně
aktivizační sluţby pro seniory a osoby se
2012 zdravotním postiţením
2012 Archa - program prevence rizikového chování
2012 Terénní práce - SOS cizinec
Suma 2012

5000
5000
0
10000

0
50000
20000
0
0
0

2365000
0
0
2512500

ÚMO 1

Klub Atom pro děti a mládeţ: Flowersticky,
ţonglovací míčky, krouţky, tyčky, Poi
Stardass (točící náčin) SLACKLINE GIBBON
2013 CLASSIC 15M, Footbag (hakisák), Diabola

0

ÚMO 1

Příspěvek bude pouţit na vybavení Klubu
Atom pro děti a mládeţ-zakoupení
plechových uzamykatelných skříněk, věšáků
a samouzavírací systém Brano na vchodové
2013 dveře

19134

ÚMO 1

příspěvek na částečné pokrytí provozních
nákladů budovy Domova Radost pro osoby se
2013 zdravotním postiţením v Merklíně - energie

10000

ÚMO 1
ÚMO 2
ÚMO 2

Příspěvek bude pouţit na částečnou úhradu
poloţení nového lina v krizovém centru Archa,
2013 na úhradu části nájmu a úhradu energií
2013 projekt Archa - provozní náklady
2013 nájem a vybavení krizového centra

4000
25000
9000

ÚMO 2

odborné kurzy a supervize týkající se osob s
2013 autismem

0

ÚMO 3

částečná úhrada energií v budově Stacionáře
Soběkury pro osoby s postiţením, který
vyuţívají 3 občané městského obvodu Plzeň
2013 3

0

ÚMO 3

částečné financování provozních nákladů
Terénního programu zaměřeného na pomoc
osobám obchodovaným, vykořisťovaným na
2013 trhu práce a komerčně zneuţívaným

0

ÚMO 3

Archa - Rodičovská skupina (v rámci Sociálně
2013 aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi)

0

2

ÚMO 3
ÚMO 4
MMP-SOC

rekonstrukce prostor a částečné pokrytí
provozních nákladů krizového centra "Archa
2013 pro člověka v krizi"
2013 krizová pomoc Archa, terénní program
2013 Školička

MMP-SOC

(NE)LEGÁLNÍ PRÁCE (Informační kampaň o
2013 rizicích nelegálního zaměstnávání)

0

MMP-SOC
MMP-SOC

Sexualita v Plzni aneb ŢIVOT SE VŠÍM
2013 VŠUDY
2013 Sebeobhájci

0
0

MMP-OŠMT

mimoškolní vzdělávací aktivity ,,Bav se a
2013 přinášej radost´´

0

MMP-OŠMT
MMP-SPORT
MMP-Odbor prezentace a marketingu
MMP-OSS
MMP-BEZP
MMP-KIMC

2013
2013
2013
2013
2013
2013

MMP-KIMC
ÚMO 4

2014
2014

zajištění mimoškolních vzdělávacích aktivit
Klubu ATOM pro děti a mládeţ, programu
Alternativní komunikace pro osoby s
mentálním a tělesným postiţením
Nákup sportovního vybavení a sport. potřeb
Dny Dé aneb „Setkání dvou světů“
Kofinancování sluţeb 2013
Kdyţ znáš - spíš odoláš!
Terénní program
Suma 2013
Preventivní broţura pro cizince
sluţba Archa pro rodiny s dětmi

ÚMO 4
ÚMO 4
MMP-OSS
MMP-OSS

2014
2014
2014
2014

krizová pomoc "Plus pro lidi v krizových
situacích"
terénní program "Terén pro ohroţené osoby
Rodina na rozcestí
Archa pomáchá při výchově

MMP-OŠMT

Projekt " Ţivot na háku " - neformální
mimoškolní vzdělávací aktivity pro děti a
mládeţ 13 - 20 let z rodin sociálně
vyloučených nebo sociálně vyloučením
2014 ohroţených
Suma 2014

Suma 2012 - 2014

0
20800
20000

10000
0
0
2865000
30000
0
3012934
0
0
0
0
0
0

0
0
5525434

3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout dotaci ve výši 40 000,- Kč organizaci Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy,
IČ 45331154, Prokopova 207/25, Plzeň, na projekt s názvem „Rodina na rozcestí“.
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):
Poskytnutí dotace bude kryto ze schváleného rozpočtu OSS MMP pro rok 2014 – transfery
jiným subjektům - Aktivity prorodinné politiky.
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.
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. 613 ze dne 12. prosince 2013.
Usnesení KSV RMP č. 1/14 ze dne 10. března 2014.
Usnesení RMP č. 357 ze dne 11. dubna 2014.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzeň:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.
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