D ů v o d o v á z p r á v a č. 13
1. Název problému a jeho charakteristika:
Žádost organizace TOTEM – regionální dobrovolnické centrum IČ 69966303, Kaznějovská
1517/51, Plzeň o dofinancování poskytované služby s názvem Management dobrovolnictví
v Plzeňském regionu.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Organizace požádala radního města Plzně Jiřího Kuthana o dofinancování poskytovaných
služeb: Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
a Management dobrovolnictví v Plzeňském regionu v celkové výši 200tis. Kč.
Požadavek byl předložen na jednání Komise pro sociální věci RMP dne 19. 5. 2014. KSV RMP
doporučila poskytnout dotaci ve výši 50 tis. Kč na dofinancování sociální služby Sociálně
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením a na Management
dobrovolnictví v Plzeňském regionu dotaci neposkytnout.
Vzhledem k tomu, že na území města Plzně jsou dvě organizace, které poskytují management
dobrovolnictví, bylo OSS MMP požádán, aby provedl evaluaci těchto služeb. OSS MMP
zpracoval dva typy dotazníků, které rozeslal organizacím pracujícím v oblasti sociálních služeb
na území města Plzně. Dotazníky budou následně vyhodnoceny a provedena evaluace
managementu dobrovolnictví.
Management dobrovolnictví realizuje organizace TOTEM od roku 2000. Od roku 2003 je
program akreditovaný u MV ČR podle zákona o dobrovolnické službě 198/2002 Sb. Cílem
projektu
je
propagace
a
šíření
myšlenky
dobrovolné
pomoci,
rozvoj
dobrovolnictví v Plzeňském regionu - přijímání, vysílání a podpora dobrovolníků, metodická
pomoc organizacím při práci s dobrovolníky, mezinárodní výměna zkušeností v rámci
dobrovolné činnosti, seniorské dobrovolnictví.
Nabídka TOTEMu v oblasti dobrovolnictví:
1. pro zájemce o dobrovolnictví
•

Pomoc s výběrem vhodného pole působnosti

•

Sepsání smlouvy o dobrovolnictví

•

Zajištění legislativních podmínek dle zákona č.198/2002 Sb., o dobrovolnictví (smlouva o
dobrovolné pomoci a pojištění dobrovolníka)

•

Odborné supervize

•

Proškolení o dobrovolnické činnosti

•

Zázemí pro dobrovolnické aktivity individuální i skupinové, realizace vlastních nápadů

2. pro organizace
•

Metodická pomoc při práci s dobrovolníky

•

Vedení databáze dobrovolníků i spolupracujících organizací, do kterých může dobrovolník
docházet

•

Garance připravenosti dobrovolníka pro dobrovolnou práci
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•

Průběžný monitoring práce dobrovolníka

•

Smluvní zajištění dobrovolnických činností dle zákona č.198/2002 Sb., o dobrovolnictví

•

Jednorázové dobrovolnické akce na klíč

Přehled poskytnutých dotací k 26. květnu 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

Nákl. na energie, pronájmy prostor, mzdové nákl. úklid
prostor, telefon, internet, zajištění akademie třetího věku,
drobný materiál
TOTEM - Dům napříč generacemi Vybavení nového
mezigeneračního centra pro seniory
P/III/24 - TOTEMové KráSnění
Senior a dobrovolnická služba
Banka 55+ - občanská angažovanost seniorů

ÚMO 1

2012

ÚMO 3
MMP-OK
MMP-SOC
MMP-ZDRAV

2012
2012
2012
2012

MMP-Odbor prezentace a
marketingu

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

142000
0
30000
0
15431

0

Management dobrovolnictví pro NNO Plzeňského regionu,
NAVETA - sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi,
2012 SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Dofinancování ´provozních nákladů na SAS pro seniory a
2012 zdravotně postižené
2012 TOTEM - Dům napříč generacemi - investice
Suma 2012

500000
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 web.
2013 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. k

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, topení, vodné, výpis
2013 z rejstříku trestu pro dobro
2013 projekt Světlo a stín - vybavení malého sálu

MMP-OSS
MMP-OSS
MMP-OSS

963000

0
8000

2

ÚMO 3
MMP-OK
MMP-OK
MMP-SOC
MMP-SOC

2013
2013
2013
2013
2013

projekt Místo Setkávání se - dům napříč generacemi
M/43 - Třetí festival - Setkání aktivních seniorů
Grant P/III/21 - Ženy
Na jedné lodi
Management dobrovolnictví v plzeňském regionu

0
15000
10000
0
180000

MMP-ZDRAV
MMP-Odbor prezentace a
marketingu

2013 Banka 55+ - občanská angažovanost seniorů Zeitbank 55+

17971

2013 Třetí festival – Setkání aktivních seniorů

22000

MMP-OSS
MMP-OSS

MMP-OSS
ÚMO 3
ÚMO 2

Financování projektů: Management dobrovolnictví,
2013 Mentoring, SAS, Akademie třetího věku, Místo Setkání se
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
2014 podpora programů v oblasti sociálních služeb

900000
2856971
0

ÚMO 1
MMP-OSS

2014 mentoringové preventivní programy pro podporu rodin a dětí
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
2014 zdravotním postižením
Místo "SETKÁVÁNÍ SE" - kancelářský materiál, energie,
2014 mzdy
2014 Management dobrovolnictví v plzeňském regionu

ÚMO 1

Mentoringové preventivní programy pro podporu rodin a dětí
2014 - poštovné, energie, osobní náklady, propagace

MMP-OSS

ÚMO 1
MMP-OK
MMP-OSS

Projekt Sousedský jarmark - materiálové náklady, mzdy,
2014 pronájem podia a ozvučení, propagace
projekt "Akademie třetího věku" - kancelářský materiál,
2014 energie, mzdy apod.
2014 M/28 - Sousedský jarmark
2014 Mentoring

MMP-BEZP

2014 Mentoringové preventivní programy pro podporu rodin a dětí

ÚMO 1

projekt Místo "SETKÁVÁNÍ SE" - kancelářský materiál,
2014 energie telefon, mzdy apod.

ÚMO 1

MMP-OŠMT

Mentoringové preventivní programy pro podporu rodin a dětí
2014 s rizikem ohrožení vývoje a společenského začlenění
Suma 2014

Suma 2012 - 2014

0

0
800000
0
0

0

0
0
0
0
30000
0

10000
840000
9505508

3. Předpokládaný cílový stav:
Neposkytnout organizaci TOTEM – regionální dobrovolnické centrum IČ 69966303,
Kaznějovská 1517/51, Plzeň dotaci na dofinancování poskytované služby s názvem
Management dobrovolnictví v Plzeňském regionu.
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):
Poskytnutí dotace bude kryto ze schváleného rozpočtu OSS MMP pro rok 2014 – transfery
jiným subjektům – Sociální služby a ostatní služby a činnosti v sociální oblasti.
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 KSV RMP č. 8/14 ze dne 19. května 2014.
Usnesení RMP ze dne 12. 6. 2014.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzeň:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.
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