D ů v o d o v á z p r á v a č. 9
1. Název problému a jeho charakteristika:
Žádost organizace MOŽNOSTI TU JSOU, o. p. s., IČ 27978311, Prokopova 397/17, Plzeň,
o poskytnutí dotace ve výši 185 000,- Kč na projekt s názvem „Pracovní rehabilitace –
transitní pracovník“.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Posláním chráněné pracovní dílny Café Restaurant Kačaba je zajišťovat pracovní rehabilitaci
a další podpůrné aktivity, které pracovníkům se zdravotním postižením mohou zlepšit pracovní
a sociální dovednosti, a tím jim zvýšit šanci na získání a udržení pracovního místa na trhu
práce. I přes všechny překážky se tohoto cíle daří organizaci dosáhnout. Část celého procesu
pracovní rehabilitace zaplatí Úřad práce, ale na závěrečnou část tzv. „transitní program“ (najít
vhodného zaměstnavatele, připravit zaměstnavatele a jeho prostředí, dát podporu OZP
k udržení si pracovního místa atd.) je nutné zajistit finance jinde. Cílem projektu je podpořit 8 –
10 lidí se zdravotním postižením a dosáhnout takového stupně samostatnosti, aby byli vybaveni
znalostmi a dovednostmi potřebnými pro získání a udržení pracovního místa na trhu práce.
Při vyúčtování dotace z roku 2014 bylo zjištěno kontrolou OSS MMP porušení rozpočtové
kázně. KSVZO RMP vyhodnotila míru pochybení a doporučila odpuštění. Věc předána
k řešení Odboru příjmů z pohledávek a prodeje MMP.
Přehled poskytnutých dotací k 30. březnu 2015
Souhrn za 27978311 - Možnosti tu jsou, o.p.s.
Zdroj

ÚMO 3
MMPSOC

Rok

Název akce

oprava topného systému a dovybavení tréninkové
restaurace sloužící pro pracovní rehabilitaci a
2013 zaměstnávání osob se zdravotním postižením
2013 Pracovní rehabilitace - transitní pracovník

Kázeň

Částka

Částka

Částka

porušená

schválená

vyplacená

vrácená

Ne

0

0

0

Ne

80 000,00

80 000,00

0

Suma 2013

80 000,00

80 000,00

0

130 000,00

130 000,00

0

0

0

0

130 000,00

130 000,00

0

Ne

0

0

0

MMPOSS

2014 Pracovní rehabilitace - transitní pracovník

Ano

ÚMO 3

2014 transitní program v Café Restaurant Kačaba

Ne
Suma 2014

MMPOSS

2015 Pracovní rehabilitace- transitní program

ÚMO 3

Projekt ZDRAVÁ SVAČINA, rozšíření nabídky
pracovních míst zdravotně znevýhodněným osobám v
2015 plzeňském regionu ze 7 na 14 míst - rok 2015

Ne

0

0

0

Suma 2015

0

0

0

Suma 2013 - 2015

210 000,00

210 000,00

0

3. Předpokládaný cílový stav:
Uzavřít veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace ve výši 41 000,- Kč organizaci
MOŽNOSTI TU JSOU, o. p. s., IČ 27978311, Prokopova 397/17, Plzeň, na projekt s názvem
„Pracovní rehabilitace – transitní pracovník“.
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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 2015 – 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 ZMP č. 611 ze dne 11. prosince 2014.
Usnesení KSVZO RMP č. 5 /15 ze dne 25. března 2015.
Usnesení RMP č. 507 ze dne 30. dubna 2015.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzeň:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.

2

3

