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 dětí a rodičů, IČ 64354547, Západní 1597/18, Plzeň o poskytnutí
dotace ve výši 240 000,- Kč na projekt s názvem „CeDR = průvodce rodičovstvím.“
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Cílem projektu je komplexní podpora rodičů, aby byli schopni zajistit dvě základní funkce
rodiny – zajištění citového zázemí svým členům a příprava dětí na život ve společnosti.
Cílovou skupinou projektu jsou funkční rodiny, které plní svoje funkce, ale mohou procházet
problémovými situacemi a být ohroženy různými dysfunkcemi. Cílová skupina se snaží
přiblížit ideálu funkční rodiny – být zdravou, harmonickou rodinou bez dysfunkcí, ve které
převažují pozitivní emoce, důvěra, respekt, jednotné výchovné působení, jasná komunikace,
jasná hierarchie odpovědnosti a spolupráce.
Rodina je zdrojem podpory a naplnění potřeb dítěte. Dítě nemůže získat základní pocit jistoty
bez jistoty v blízkých lidech, nemůže si osvojit žádoucí dovednosti, postoje a hodnotovou
orientaci, aniž by bylo vystaveno trvalému působení angažovaných dospělých pečovatelů.
Projekt se skládá z několika aktivit: Pracovně-právní minimum, Rodičovské minimum,
Posilování rodičovských kompetencí ve specifických oblastech péče o dítě, Rodičovství
sdílené, Harmonizace rodinných a mezigeneračních vztahů, Aktivní mateřská.
Přehled poskytnutých dotací k 25. 3. 2013
Souhrn za IČO 64354547
Název akce

Částka
schválená

Zdroj

Rok

ÚMO 1

Bolevecké slavnosti 2011 - celodenní kulturní
2011 komponovaný pořad pro rodiny s dětmi

0

ÚMO 1

Bolevecké slavnosti 2011 - celodenní kulturní
2011 komponovaný pořad pro rodiny s dětmi

0

ÚMO 1
MMP-OK
MMP-SOC
MMP-OSS

2011
2011
2011
2011

výtvarný materiál, kancelářské potřeby,
didaktické pomůcky
P/II/2 - Bolevecké slavnosti 2011
CEDR=průvodce rodičovstvím
Centrum dětí a rodičů
Suma 2011

7000
25000
50000
100000
182000

ÚMO 1

sportovní vybavení pro sportovní aktivity pro
2012 rodiče s dětmi
Zajištění výtvarných pomůcek a potřeb,
kopírování didaktických šablon a pomůcek
pro programy CeDRu
realizace besed na téma: Jak být dobrým
rodičem
P/IV/6 - Bolevecké slavnosti 2012
CeDR =průvodce rodičovstvím
CeDR = průvodce rodičovstvím
Suma 2012

ÚMO 1

2012

ÚMO 1
MMP-OK
MMP-SOC
MMP-OSS

2012
2012
2012
2012

ÚMO 1

Speciální vybavení pro sportovní aktivity
rodičů s dětmi, Rehabilitační pomůcky:
2013 molitanové sestavy pro bezpečné cvičení dětí

5000

5740
10000
35000
80000
0
135740

0

1

MMP-OK
MMP-SOC

2013 Grant P/IV/3 - Bolevecké slavnosti 2013
2013 CeDr=průvodce rodičovstvím
Suma 2013

Suma 2011 - 2013

0
0
0
317740

3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout dotaci ve výši 110 000,- Kč organizaci Centrum dětí a rodičů,
IČ 64354547, Západní 1597/18, Plzeň na projekt s názvem „CeDR = průvodce rodičovstvím“.
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 2013 – 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. 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.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzeň:
Nejsou.
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. května 2013.
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