D ů v o d o v á z p r á v a č. 2
1. Název problému a jeho charakteristika:
Žádost organizace Centrum pro děti a rodinu LATUS, IČ 22767452, Nýřanská 34, Plzeň o
poskytnutí dotace ve výši 113 710,- Kč na projekt s názvem Naše cesty vedou do Rodiny.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Projekt je svým zaměřením v rámci města Plzně pilotním. Aktivity realizované v rámci
projektu nemají zatím své stabilní místo v oblasti služeb sociálně právní ochrany dětí na území
města Plzně, potažmo Plzeňského kraje. Projekt se zaměřuje na oblast náhradní rodinné péče
(dále jen NRP), především na nové formy pěstounské péče (dále jen PP). Partnerem projektu je
Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy. Do realizace aktivit projektu jsou zapojeny další
spolupracující instituce (kojenecký ústav, dětské domovy, aj.). Hlavním cílem projektu je
snižování počtu dětí žijících v ústavní péči v Plzeňském kraji prostřednictvím zvyšování
povědomí o NRP se zaměřením na nové formy pěstounské péče, zkvalitnění způsobu získávání
potenciálních zájemců o PP a zkvalitnění procesu přípravy pěstounských rodin. Dílčí cíle
projektu: Vytvořit systém náborových aktivit pro vyhledávání potenciálních pěstounů, vytvořit
systém jejich přípravy a systém práce při doprovázení stávajících a nových pěstounských rodin.
Aktivity projektu jsou výsledkem jednání s partnerskou organizací Diakonie ČCE – středisko
Západní Čechy.
Přehled poskytnutých dotací k 17. dubnu 2012
Souhrn za IČO 2276745
Zdroj

Rok

Název akce
Suma 2010
Suma 2011
Suma 2012

Částka schválená

Suma 2010 - 2012

0,0,0,0,-

3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout dotaci ve výši 80 000,- Kč organizaci Centrum pro děti a rodinu LATUS, IČ
22767452, Nýřanská 34, Plzeň na projekt s názvem Naše cesty vedou do Rodiny.
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 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.
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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.
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