D ů v o d o v á z p r á v a č. 17
1. Název problému a jeho charakteristika:
Ţádost organizace Totem – regionální dobrovolnické centrum, IČ 69966303, Kaznějovská
51, Plzeň, o poskytnutí dotace ve výši 229 480,- Kč na projekt s názvem „Mentoringové
preventivní programy pro podporu rodin a dětí s rizikem ohroţení vývoje a společenského
začlenění“.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Organizace Totem – regionální dobrovolnické centrum, spolek, Plzeň, ţádá o poskytnutí dotace
ve výši 229 480,- Kč na projekt s názvem „Mentoringové preventivní programy pro podporu
rodin a dětí s rizikem ohroţení vývoje a společenského začlenění“. Projekt reaguje na potřeby
institucí (Dětský diagnostický ústav a středisko výchovné péče, ZŠ a ŠJ Plzeň; Diakonie ČCE –
středisko Západní Čechy; DOMUS – centrum pro rodinu; ProCit; Člověk v tísni, o.p.s.
pobočka Plzeň,; Latus – centrum pro rodinu; MMP- Odbor státní sociální péče) kdy se
konzultuje průběh jednotlivých případů, reaguje se na stanovenou zakázku týkající se
individuálních potřeb dítěte a potřeby instituce, která dítěti program doporučuje. Cíle projektu
budou naplňovány prostřednictvím mentoringových dobrovolnických programů Pět P
a Kompas. Cílem programu Pět P je poskytnout dítěti - Pomoc – při začleňování dítěte do jeho
přirozených sociálních skupin; Péči – o dítě po tělesné i duševní stránce; Prevenci –
předcházení rizikovým situacím, které vedou k selhání dítěte; Přátelství – přátelství staršího
kamaráda; Podporu – při překonávání sloţitého období dítěte. Program Kompas je
dobrovolnický sociálně preventivní volnočasový program pro malé skupinky děti.
Přehled poskytnutých dotací k 24. březnu 2014
Souhrn za IČO 69966303
Název akce

Částka
schválená

Zdroj

Rok

ÚMO 1
ÚMO 1

2012 provozní výdaje projektu "Totem -Dům napříč generacemi"
2012 provozní prostředky - 2. pol. 2012

250000
50000

ÚMO 1
ÚMO 1

2012 dofinancování projektu Totem - Dům napříč generacemi
2012 Stavba Totem - Dům napříč generacemi

496906
361200

ÚMO 1

Výlučně na spolufinancování rekonstrukce objektu v
Kaznějovské ul. 1517/51 Plzeň v rámci projektu TOTEM 2012 Dům napříč generacemi

265000

ÚMO 1

Nákl. na energie, pronájmy prostor, mzdové nákl. Úklid
prostor ,telefon, internet ,zajištění akademie třetího věku,
2012 drobný materiál

142000

ÚMO 3
MMP-OK
MMP-SOC

TOTEM - Dům napříč generacemi Vybavení nového
2012 mezigeneračního centra pro seniory
2012 P/III/24 - TOTEMové KráSnění
2012 Senior a dobrovolnická služba

0
30000
0

MMP-ZDRAV

2012 Banka 55+ - občanská angažovanost seniorů

15431

MMP-Odbor prezentace a
marketingu

TOTEMové KráSnění - prostor pro kulturní a uměleckou
2012 seberealizaci plzeňských seniorů a další veřejnosti.

0

1

MMP-OSS

Management dobrovolnictví pro NNO Plzeňského regionu,
NAVETA - sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi,
2012 SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením

963000

MMP-OSS

Dofinancování ´provozních nákladů na SAS pro seniory a
2012 zdravotně postižené

500000

MMP-OSS

2012 TOTEM - Dům napříč generacemi - investice
Suma 2012

2735000
5808537

ÚMO 1

organizační a materiální zabezpečení projektu Místo
"SETKÁVÁME SE"-benzín, kancelářský mat. a drobné
vybavení, telefony, internet ,poštovné , energie ,topení, TUV,
vodné, cestovné a školení, propagace projektu ,správa
2013 web.str., autorská práva, ekonomické práce (mzdy)oso

250000

ÚMO 1

organizační a materiální zabezpečení projektu "Akademie
třetího věku" (kancelářský a spotřební mat., telefony,
internet, poštovné, energie, topení, TUV, vodné, cestovné,
školení, lektorné, propagace projektu ,správa web.stránek,
2013 ekonomické práce-mzdy, os.nákl.

254000

ÚMO 1
ÚMO 2

Mentoringové preventivní programy pro podporu rodin a dětí
s rizikem ohrožení vývoje a společenského
začlenění(telefonní karty, pohonné hmoty, poštovné,
poplatek mob. telefon, internet koordinátorky, energie,
2013 topení, vodné, výpis z rejstříku trestu pro dobro
2013 projekt Světlo a stín - vybavení malého sálu

ÚMO 3

2013 projekt Místo Setkávání se - dům napříč generacemi

MMP-OK
MMP-OK
MMP-SOC

2013 M/43 - Třetí festival - Setkání aktivních seniorů
2013 Grant P/III/21 - Ženy
2013 Na jedné lodi

MMP-SOC

2013 Management dobrovolnictví v plzeňském regionu

MMP-ZDRAV
MMP-Odbor prezentace a
marketingu

2013 Banka 55+ - občanská angažovanost seniorů Zeitbank 55+

17971

2013 Třetí festival – Setkání aktivních seniorů

22000

0
8000
0
15000
10000
0
180000

MMP-OSS

Financování projektů: Management dobrovolnictví,
2013 Mentoring, SAS, Akademie třetího věku, Místo Setkání se

0

MMP-OSS

mimořádné investiční dotace na krytí investičních nákladů
2013 Totem - Dům napříč generacemi

1200000

kofinancování soc. služeb Sociálně aktivizační služby pro
seniory a osoby se zdravotním postižením; Management
2013 dobrovolnictví pro NNO Plzeňského regionu
Suma 2013

900000
2856971

MMP-OSS

2

MMP-OSS
MMP-OSS

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
2014 zdravotním postižením
2014 Mentoring

MMP-OSS

2014 Management dobrovolnictví v plzeňském regionu
Suma 2014

Suma 2012 - 2014

800000
0
0
800000
9465508

3. Předpokládaný cílový stav:
Neposkytnout dotaci ve výši 229 480,- Kč organizaci Totem – regionální dobrovolnické
centrum, IČ 69966303, Kaznějovská 51, Plzeň, Kč na projekt s názvem „Mentoringové
preventivní programy pro podporu rodin a dětí s rizikem ohroţení vývoje a společenského
začlenění“.
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. 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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