D ů v o d o v á z p r á v a č. 4
1. Název problému a jeho charakteristika:
Žádost organizace Sdružení pěstounských rodin, IČ 64326471, Anenská 10/10, Brno,
pobočka Borská 55, Plzeň o poskytnutí dotace ve výši 47 980,- Kč na projekt s názvem „Nábor
a příprava žadatelů o pěstounskou péči.“
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Posláním projektu je umožnit sociálně opuštěným a ohroženým dětem vyrůstat v harmonické
rodině. Projekt zahrnuje všechny tři typy činností: získávání nových pěstounů, vzdělávání
pěstounů i příprava žadatelů o pěstounskou péči (a to na přechodnou dobu i dlouhodobé
pěstouny). Tyto činnosti provádí Poradna NRP, která v Plzni funguje od roku 2008. Cílem
projektu je zvýšení informovanosti veřejnosti o smyslu pěstounské péče, získávání dalších
zájemců o pěstounskou péči, odborná příprava fyzických osob vhodných stát se pěstouny i na
přechodnou dobu.
Přehled poskytnutých dotací k 25. 3. 2013:
Souhrn za IČO 64326471
Zdroj
ÚMO 2

Rok Název akce
2011 letní pobyt

ÚMO 3
MMP-SOC
MMP-OSS

Dotace bude použita na krytí nákladů
2011 Poradny náhradní rodinné péče v Plzni
2011 Poradna náhradní rodinné péče Plzeň
2011 Sociální poradenství
Suma 2011

Částka
schválená
0
0
30000
70000
100000

ÚMO 2

úhrada vstupného na víkendové akce pro
2012 pěstouny

0

ÚMO 3

Na krytí nákladů Poradny náhradní rodinné
2012 péče v Plzni

0

ÚMO 3

krytí nákladů Poradny náhradní rodinné péče
2012 v Plzni

0

MMP-OSS

Poradna náhradní rodinné péče - Odborné
2012 sociální poradenství
Suma 2012

77000
77000

MMP-SOC

2013 Nábor a příprava žadatelů o pěstounskou péči

0

MMP-OSS

kofinancování soc. služeb Poradna náhradní
2013 rodinné péče
Suma 2013

Suma 2011 - 2013

90000
90000
267000

3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout dotaci ve výši 40 000,- Kč organizaci Sdružení pěstounských rodin,
IČ 64326471, Anenská 10/10, Brno, pobočce Borská 55, Plzeň na projekt s názvem „Nábor
a příprava žadatelů o pěstounskou péči.“
4. Navrhované varianty řešení:
Viz návrh usnesení.
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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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