D ů v o d o v á z p r á v a č. 2
1. Název problému a jeho charakteristika:
Žádost organizace Diecézní Charita Plzeň, IČ 49774034, sady 5. května 348/8, Plzeň,
o poskytnutí dotace ve výši 50 435,- Kč na projekt s názvem „Vánoční multikulturní setkání
pro cizince v Plzni“.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Poradna pro cizince a uprchlíky působí na území města Plzně již od roku 1994. S realizací
multikulturních akcí má bohaté zkušenosti. Vánoční multikulturní akce, na kterou je dotace
požadována, byla v letech 2009, 2011, 2012 a 2013 uskutečněna za finanční podpory
statutárního města Plzně a měla velký ohlas. Cizinci mají o tento druh aktivity velký zájem,
o čemž svědčí jejich vysoká účast a pozitivní zpětná vazba.
Multikulturní akce má primárně integrační funkci, slouží jako příležitost k navázání sociálních
vazeb cizinců žijících v Plzni a jako smysluplné trávení volného času rodin s dětmi. V rámci
akce jsou představeny vánoční tradice, účastníci si mohou sami vyzkoušet vánoční zvyky.
Nechybí ozdobený vánoční stromeček. Připravena je ochutnávka vánočního cukroví.
V průběhu dopoledne jsou organizovány hry a soutěže pro děti. Hudební produkce je proložena
vánočními koledami.
Projektová žádost reaguje na dotační prioritu c).
Přehled poskytnutých dotací k 9. dubnu 2014
Souhrn za IČO 49774034
Název akce

Zdroj

Rok

ÚMO 3
MMP-SOC
MMP-SOC

Částečné pokrytí provozních nákladů sociální
služby Poradna pro cizince a uprchlíky
2012 Diecézní charity Plzeň
2012 Domov pokojného stáří sv. Alžběta
2012 terénní krizová služba

MMP-OSS

Domov pokojného stáří sv. Alžběty DCH
Plzeň, Terénní krizová služba, Poradna pro
2012 cizince a uprchlíky

MMP-OSS

Vánoční multikulturní setkání pro cizince v
2012 Plzni

Částka
schválená

50000
0
0

2522000
40000

Domov pokojného stáří sv. Alžběty,
2012 rekonstrukce dvora
2012 Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň
Suma 2012

90000
80000
2782000

ÚMO 3
MMP-OK

propagace akcí k 20. výročí založení Diecézní
2013 charity
2013 M/50 - 20 let DIECÉZNÍ CHARITY PLZEŇ

0
0

MMP-OSS

kofinancování soc. služeb Poradna pro
cizince a uprchlíky Plzeň, Domov pokojného
stáří sv. Alžběty DCH Plzeň, Terénní krizová
služba DCH Plzeň, Intervenční centrum
Plzeňského kraje DCH Plzeň, Středisko s oc.
2013 rehabilitace DCH Plzeň

MMP-OSS

Vánoční multikulturní setkání pro cizince v
2013 Plzni

50000

MMP-KIMC

Podpora vzdělávání dětí cizinců školního
2013 věku

30000

MMP-OSS
MMP-KIMC

2722000

1

MMP-OSS
MMP-OSS
MMP-KIMC
MMP-OSS
MMP-OSS

Suma 2013
2014 Terénní krizová služby DCHP
2014 Domov poklidného stáří sv. Alžběty
Vánoční multikulturní setkání pro cizince v
2014 Plzni
2014 Poradna pro cizince a uprchlíky
2014 Středisko pracovní rehabilitace
Suma 2014

Suma 2012 - 2014

2802000
342000
1350000
0
830000
0
2522000
8106000

3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout dotaci ve výši 50 435,- Kč organizaci Diecézní Charita Plzeň, IČ 49774034, sady 5.
května 348/8, Plzeň, na projekt s názvem „Vánoční multikulturní setkání pro cizince v Plzni“.
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 organizacím a veřejným rozpočtům – Integrace cizinců a podpora menšinových aktivit.
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 KIMC RMP č. 1/14 ze dne 6. března 2014.
Usnesení RMP č. 259 ze dne 20. března 2014.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzeň:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.
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