Důvodová zpráva
1. Název problému a jeho charakteristika:
Poskytnutí dotací v rámci dotačního řízení s názvem „Aktivity prorodinné politiky“ pro rok
2013 jednotlivým žadatelům.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně vyhlásil dotační řízení na rok 2013 v oblas ti
Aktivit prorodinné politiky v těchto dotačních prioritách:
a) preventivní aktivity na podporu rodiny (vzdělávací a tréninkové aktivity s cílem zvýšit
rodičovské kompetence, poradenství v oblasti rodiny a rodičovství);
b) podpora svépomocných skupin v rámci komunity – intuitivní rodičovství;
c) centra podpory dětí a rodin – komplexní služby pro děti do pěti let a poradenství pro jejich
rodiny (integrovaná péče a vzdělávání pro děti do 5 let věku, podpora rodiny – rodičovské
poradenství a usnadnění přístupu ke specializovaným službám, podpora rodičů v hledání
pracovních a rekvalifikačních příležitostí);
d) programy psychosociální podpory pro rodiče samoživitele, zejména otce;
e) nízkoprahové centrum pro děti a mladistvé;
f) terénní služby zaměřené na ohrožené rodiny;
g) odborné služby v oblasti rozvodových/rozchodových sporů, zejména v péči o dítě;
h) aktivity směřující k získání dalších zájemců o náhradní rodinnou péči, vzdělávání
náhradních rodičů, včetně jejich přípravy;
i) projekty/aktivity, které řeší opatření obsažená v Realizačním plánu na rok 2013.
Podporovány nebudou aktivity typu: volná herna, zájmové kroužky pro děti či rodiče s dětmi
(tancování, hraní, zpívání, výtvarné aktivity, plavání), jazyková výuka apod. Podporovány
nebudou rovněž aktivity, které jsou jinak dostupné na komerčním základě.
Dotační priority byly schváleny Komisí pro sociální věci RMP usnesením č. 1/13 ze dne 14.
ledna 2013.
Uzávěrka žádostí byla 15. března 2013 ve 12.00 hod - k tomuto datu OSS MMP obdržel 19
žádostí v souhrnném požadavku 1 649 072,- Kč. U všech žádostí byla OSS MMP provedena
předběžná kontrola dle směrnice QS 61-27 Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu
statutárního města Plzně. U všech žadatelů byla provedena kontrola závazků a pohledávek.
U organizace Občanské sdružení ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky byl zjištěn dluh
vůči městu. Na tuto skutečnost byla Komise pro sociální věci RMP upozorněna. Odbor
sociálních služeb MMP obdržel dne 18. dubna 2013 dopis od organizace Občanské sdružení
ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, ve kterém byl odbor informován o uhrazení
dluhu.
Všechny žádosti byly předloženy k posouzení KSV RMP na jednání dne 2. 4. 2013. Předložený
návrh usnesení odpovídá doporučení KSV RMP a usnesení RMP č. 449 ze dne 2. května 2013.
Všechny
žádosti
jsou
detailně
popsány
v jednotlivých
důvodových
zprávách
č. 1 - 11.
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Přehled předložených žádostí v dotačním titulu "Aktivity prorodinné politiky"
Název organizace

IČ

73634514 Husova 14/1777, Plzeň
28020529 Denisovo nábřeží 4, Plzeň

3
4

Středisko křesťanské pomoci - Duha
Poradna pro rodinu, manželství a
mezilidské vztahy, o.p.s.
Centrum dětí a rodičů
MOTÝL,o.s.

5

Mgr. Jana Černá, DiS.

1086201

6
7
8

DOMUS -Centrum pro rodinu
DOMUS -Centrum pro rodinu
Sdružení pěstounských rodin

22842250 Hřímalého 4, Plzeň
22842250 Hřímalého 4, Plzeň
64326471 Anenská 10/10, Brno

9

MATEŘSKÉ CENTRUM SLOVANY

26615088 Jablonského 642, Plzeň

10

Ponton, občanské sdružení

64355756 Podmostní 2398/1, Plzeň

11

Mateřské centrum Plzeňské panenky 26630664 Náměstí republiky 35, Plzeň

12

Mateřské centrum Barvínek

27038017 Kyšická 509/57, Plzeň

Mateřské centrum Barvínek 61 644
Pomáháme prožít mateřství hladce

50 000

13

TOTEM- regionální dobrovlnické
centrum
RODINNÉ CENTRUM PLZEŇ
Centrum pro děti a rodinu LATUS
Mgr. Adéla Lančová

69966303 Kaznějovská 1517/51 Plzeň

Na jedné lodi

56 800

0

66365724 náměstí Republiky 234/35, Plzeň 3
22767452 Nýřanská 34, Plzeň
70737967 Vinařská 458/1, Praha

22 000
77 000
65 000

0
0
0

Diakonie ČCE - středisko Západní
Čechy
Občanské sdružení ONŽ - pomoc a
poradenství pro ženy a dívky
Mateřské centrum Litínek, o. s.

45331154 Prokopova 25, Plzeň

Rodina na cestě
Poradenský klub pěstounů
Přirozený porod - nejlepší start pro
celou rodinu
Školička

52 000

20 000

Na své starosti a trápení nejste
sama
Rodina - náš cíl

161 800

0

12 500

10 000

1
2

14
15
16
17
18
19

Adresa

64354547 Západní 1597/18, Plzeň
26674157 Žlutická 2, 323 00 Plzeň
Sokolovská 1047/66, Plzeň

537675

Voršilská 5, Praha

1263943

Větrná 345/19, Plzeň

Název projektu

Částka žádosti

Návrh KSV RMP

Klub pro rodiče s dětmi
Poradna pro rodinu, manželství a
mezilidské vztahy
CeDr=průvodce rodičovstvím
Krůček po krůčku k prvnímu kroku
aktivnímu rodičovství
Vzdělávací a konzultační aktivity v
oblasti partnetrské komunikace
Dobrými rodiči i po rozvodu
Cesta k dobrému rodičovství
Nábor a příprava žadatelů o
pěstounskou péči
Jablíčko pro maminky i tatínky

90 500
107 000

40 000
40 000

240 000
164 320

110 000
100 000

47 708

0

128 650
61 000
47 980

0
50 000
40 000

53 350

40 000

Nízkoprahové zařízení pro děti a
mládež Pixla Ponton
Dobrý život i v obtížné době

30 940

0

168 880

150 000

Celkem

1 649 072 650 000

3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnutí dotací v dotačním řízení „Aktivity prorodinné politiky“ úspěšným žadatelům
a vyrozumění neúspěšných žadatelů.
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 dotací bude kryto ze schváleného rozpočtu OSS MMP pro rok 2013 – transfery
jiným subjektům – Aktivity prorodinné politiky v celkové výši 650 000,- Kč.
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. 594 ze dne 13. prosince 2012.
Usnesení KSV RMP č. 4/13 ze dne 2. dubna 2013.
Usnesení RMP č. 449 ze dne 2. května 2013.
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9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzeň:
Všichni žadatelé byli prověřeni, zda nemají závazky či pohledávky vůči městu Plzni a lze
konstatovat, že kromě žadatele s názvem Občanské sdružení ONŽ - pomoc a poradenství pro
ženy a dívky, nemají žádné závazky či pohledávky vůči městu po lhůtě splatnosti.
Občanské sdružení ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky informovalo OSS MMP
dopisem ze dne 15. dubna 2013 o úhradě dluhu.
10. Přílohy:
Příloha č. 1 – Usnesení KSV RMP č. 4/13 ze dne 2. dubna 2013.
Příloha č. 2 – Usnesení RMP č. 449 ze dne 2. 5. 2013.
Příloha č. 3 – Dopis organizace Občanské sdružení ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy
a dívky.
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