D ů v o d o v á z p r á v a č. 18
1. Název problému a jeho charakteristika:
Žádost organizace Občanské sdružení ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky, IČ
00537675, Voršilská 5, Praha 1, o poskytnutí dotace ve výši 158 000,- Kč na projekt s názvem
„Na své trápení a starosti nejste sama“.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Organizace Občanské sdružení ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky, spolek, žádá
o finanční prostředky na projekt s názvem „Na své trápení a starosti nejste sama“. Základní
myšlenkou projektu je nabídnout individuální pomoc a podporu ženám, případně jejich
rodinám v obtížných životních situacích, souvisejících s rodičovstvím, partnerskými
a vztahovými obtížemi, sociálním vyloučením (ztráta bydlení, zaměstnání, prostředků obživy),
dlouhotrvajícím onemocněním apod. Pro klientky je výhodné, že mohou řešit na jednom místě
různé problémy (např. poskytnutí poradenství spojené s těhotenstvím, partnerskými problémy,
domácím násilím apod.). Cílem projektu je pomoci cca 80 ženám, případně jejich rodinám,
zvládat těžké situace, související s jejich rodičovskými, vztahovými a partnerskými rolemi, se
zvládáním těžkostí spojených s těžkou sociální situací a sociálním vyloučením, rozvodem,
domácím násilím apod.
Žádost byla podána po uzávěrce daného dotačního řízení.
Přehled poskytnutých dotací k 24. březnu 2014
Souhrn za IČO 00537675
Zdroj
MMP-SOC

Rok Název akce
2012 Na své starosti a trápení nejsem sama

Částka
schválená
0

Poradna pro ženy a dívky - odborné sociální
2012 poradenství
Suma 2012
2013 Na své starosti a trápení nejste sama

0
0
0

MMP-OSS

kofinancování soc.služeb Poradna pro ženy a
2013 dívky Plzeň
Suma 2013

0
0

MMP-OSS
MMP-OSS
MMP-OSS

Poradna pro ženy a dívky Plzeň - Odborné
2014 sociální poradenství
2014 Na své trápení nejste sama
2014 Poradna pro ženy a dívky Plzeň
Suma 2014

MMP-OSS
MMP-SOC

Suma 2012 - 2014

0
0
0
0
0

3. Předpokládaný cílový stav:
Neposkytnout dotaci ve výši 158 000,- Kč organizaci Občanské sdružení ONŽ – pomoc
a poradenství pro ženy a dívky, IČ 00537675, Voršilská 5, Praha 1, na projekt s názvem „Na
své trápení a starosti nejste sama“.
4. Navrhované varianty řešení:
Viz návrh usnesení.
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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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