D ů v o d o v á z p r á v a č. 9
1. Název problému a jeho charakteristika:
Žádost organizace Mateřská škola kardinála Berana Plzeň, IČ 71341366, Žlutická 2, 323 00
Plzeň o poskytnutí dotace ve výši 72 900,- Kč na projekt s názvem „Padáme do
světa – s padákem“.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Projekt je situován jako kulturně vzdělávací program s cílem integrace cizinců a jejich dětí do
kolektivu nejen Mateřské školy kardinála Berana Plzeň, ale i dál a prohlubovat tak vědomí
sounáležitosti v dětech předškolního věku. Hlavním cílem je snaha o zlepšení vzájemných
vztahů mezi českými dětmi a dospělými a cizinci, přicházejícími na naše území, což
předpokládá odstranění bariér v komunikaci, nabourání stereotypních představ o cizincích a
neznalost životů na obou stranách. Hlavním požadavkem je zajistit dětské aktivity, které budou
vychovávat děti k soužití a toleranci s lidmi jiných národů, etnik, vyznání a kultur a předcházet
tak projevům rasové a kulturní nesnášenlivosti. Nástrojem projektu by měla být neformální
setkávání (jednou za dva měsíce) českých dětí se zástupci cizinců a jejich dětí, kteří by se
formou hry navzájem poznávali, stejně jako sociokulturní přednášky. Po každém setkání by se
děti následně dané zemi týden věnovaly – probíraly by jejich specifika, mapu, atd. Jako
průvodce by byli využíváni cizinci žijící na území města Plzně. Je v jednání spolupráce
s organizacemi Ywam ČR, Diecézní charitou Plzeň a Kontaktním centrem pro cizince.
Setkávání by měla přesah i do odpoledních aktivit pro rodiče. Cílovou skupinou daného
projektu jsou děti dané školky, jejich rodiče i další, kapacita služby je 60 – 80 lidí.
Přehled poskytnutých dotací k 18. dubnu 2012
Souhrn za IČO 71341366
Zdroj
Rok

Název akce

Částka schválená
Suma 2010

MMP-OŽP

2011 Pohádková zahrada

MMP-KIMC

Suma 2011
2012 "Padáme do světa - s padákem"
Suma 2012

Suma 2010 - 2012

0
199452
199452
0
0
199452

3. Předpokládaný cílový stav:
Neposkytnout dotaci ve výši 72 900,- Kč organizaci Mateřská škola kardinála Berana Plzeň,
IČ 71341366, Žlutická 2, 323 00 Plzeň na projekt s názvem Padáme do světa – s padákem.
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.
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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 KIMC RMP č. 3 ze dne 18. dubna 2012.
Usnesení RMP č. 646 ze dne 3. května 2012.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzeň:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.
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