D ů v o d o v á z p r á v a č. 1
1. Název problému a jeho charakteristika:
Žádost organizace Centrum dětí a rodičů, IČ 64354547, Západní 18, Plzeň o poskytnutí
dotace ve výši 180 000,- Kč na projekt CeDR = průvodce rodičovstvím.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Posláním organizace je vytvářet prostor, kde si rodiče spolu se svými dětmi mohou užít svoje
rodičovství, získat poznatky pro jeho prohloubení a osvojit si dovednosti k převzetí sociální
zodpovědnosti v místní komunitě. Projekt komplexním způsobem pokrývá potřeby rodičů
různých aspektů. Jde zejména o aspekt: psychologický, sociální, edukační a legislativní.
Programy (Posilování rodičovských kompetencí, Rodičovství v liteře zákona, Jak být dobrým
rodičem, Rodičovství sdílené, Rodinné a mezigenerační vztahy, Aktivní mateřská) jsou
preventivní a jsou zaměřeny na faktory, o nichž soudobé teorie předpokládají, že determinují
dysfunkci rodin: osobnostní výbava rodin, výchovné strategie rodičů, podpůrné sítě rodin.
Programy jsou tvořeny rodičům „na míru“ a s oporou v empirickém výzkumu potřeb cílové
skupiny. Prevence je koncipována jako součást systému služeb poskytovaným rodinám.
Poskytované služby jsou nízkoprahové, nediskriminační, dostupné a cílené na rodiny z Plzně.
Služby jsou profesionální, poskytované dle metodik jednotlivých programů a dle základních
standardů organizace. Jsou vedeny odborně vzdělanými a zkušenými pracovnicemi organizace.
Přehled poskytnutých dotací k 17. dubnu 2012
Souhrn za IČO 64354547
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Název akce
Bolevecké slavnosti 2010 aneb Pohádkový den pro celou rodinu
na činnost centra
P/II/8 Bolevecké slavnosti 2010
Mateřské centrum
CeDR= průvodce rodičovstvím
Suma 2010
Bolevecké slavnosti 2011 - celodenní kulturní komponovaný pořad pro rodiny s dětmi
Bolevecké slavnosti 2011 - celodenní kulturní komponovaný pořad pro rodiny s dětmi
Centrum dětí a rodičů
CEDR=průvodce rodičovstvím
P/II/2 - Bolevecké slavnosti 2011
výtvarný materiál, kancelářské potřeby, didaktické pomůcky
Suma 2011
sportovní vybavení pro sportovní aktivity pro rodiče s dětmi
CeDR = průvodce rodičovstvím
CeDR =průvodce rodičovstvím
P/IV/6 - Bolevecké slavnosti 2012
Suma 2012

Suma 2010 - 2012

Částka schválená
20 000,15 000,25 000,50 000,50 000,160 000,0,0,100 000,50 000,25 000,7 000,182 000,5 000,0,0,35 000,40 000,382 000

3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout dotaci ve výši 80 000,- Kč organizaci Centrum dětí a rodičů, IČ 64354547,
Západní 18, Plzeň na projekt s názvem CeDR = průvodce rodičovstvím.
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 2012 – transfery
jiným subjektům – Aktivity prorodinné politiky.
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 8. prosince 2011.
Usnesení KSV RMP č. 6 ze dne 16. dubna 2012.
Usnesení RMP č. 647 ze dne 3. května 2012.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzeň:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.

2

