D ů v o d o v á z p r á v a č. 7
1. Název problému a jeho charakteristika:
Ţádost organizace Středisko křesťanské pomoci – Duha, IČ 73634514, Husova 14, Plzeň o
poskytnutí dotace ve výši 151 000,- Kč na projekt s názvem SKP DUHA - mateřské centrum.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
V rámci celotýdenního provozu MC Duha jsou rodinám s dětmi nabízeny např. tyto aktivity:
Školička Kaţdý všední den v době od 8 do 15 hod.
Program Školičky je zaměřen na celkový rozvoj osobnosti dítěte a zahrnuje činnosti na rozvoj
rozumových, pohybových, estetických i emocionálních schopností. Je určen pro děti od cca 2
let. Program je podobný jako v mateřské škole. O děti se starají 2-3 pracovnice, minimálně 1 s
pedagogickým vzděláním. Program školičky je rozčleněn do měsíčních tematických okruhů,
které vţdy zahrnují: výtvarnou činnost, zpěv, rytmizace, hry, pohybové hry, pohádky a
vyprávění, rozumové činnosti. Maximální počet dětí ve třídě je 15, proto je moţné pracovat s
kaţdým individuálně. I v letošním školním roce má Školička zcela naplněnou kapacitu, a
mnoho dalších dětí čekají na volné místo jako náhradníci.
Jednorázové aktivity pro rodiče s dětmi - přednášky pro rodiče (vţdy s nabídkou hlídání dětí
zdarma), tvořivé dílny pro rodiče s dětmi, soutěţe pro celou rodinu.
Kurzy pro děti – hudební, taneční, výtvarný, fotografický a další.
Cílem mateřského centra Duha je umoţnit matkám či otcům na rodičovské dovolené dále se
vzdělávat (pro rodiče pořádá kurzy, přednášky s odborníky), pracovat na částečný úvazek
(projekt Školička zajišťuje sedmihodinový program pro děti od cca 2 let), nebo efektivně a
aktivně trávit volný čas spolu se svými dětmi, nebo si jen odpočinout a popovídat si s ostatními
rodiči (páteční klub pro matky s dětmi).
Přehled poskytnutých dotací k 18. dubnu 2012
Souhrn za IČO 73634514
Zdroj
ÚMO 3
MMP-OŠMT
MMP-OSS
MMP-SOC
MMP-OŠMT
ÚMO 3
MMP-SOC
ÚMO 3
ÚMO 3
MMP-OŠMT
Suma 2010 - 2012

Rok

Název akce

Divadelní představení, výchovný koncert pro
2010 rodiče a děti, projekt Velikonoce - tradice
2010 materiál na rukodělmé aktivity
2010 SKP Duha - mateřské centrum
Suma 2010
2011 SKP Duha
2011 provoz a vybavení
Suma 2011
2012 Aktivity pro děti a mládež SKP Duha
2012 SKP DUHA - mateřské centrum
2012 Provoz SKP Duha - mateřské centrum
Vybavení herny, zahrady a herní prvky do
2012 Školičky SKP Duha
2012 provoz a akce mateřského centra
Suma 2012

Částka
schválená
5000
8000
50000
63000
45000
20000
65000
0
0
0
0
10000
10000
138000
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3. Předpokládaný cílový stav:
Neposkytnout dotaci ve výši 151 000,- Kč organizaci Středisko křesťanské pomoci – Duha,
IČ 73634514, Husova 14, Plzeň, na projekt s názvem SKP DUHA - mateřské centrum
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):
Nevzniknou.
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.
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