D ů v o d o v á z p r á v a č. 5
1. Název problému a jeho charakteristika:
Žádost organizace Mateřské centrum Plzeňské panenky, IČ 26630664, náměstí Republiky
234/35, Plzeň o poskytnutí dotace ve výši 168 880,- Kč na projekt s názvem „Dobrý život
i v obtížné době.“
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Projekt „Dobrý život i v obtížné době“ vychází z poslání organizace: „Mateřské centrum
Plzeňské panenky je určeno aktivním maminkám a rodinám z Plzně a blízkého okolí“.
Nabízí: prostor pro sdílení a seberealizaci v tvůrčí, vzdělávací i duchovní oblasti i pro rodiče
pestrý, komplexní program v přátelské atmosféře; pro starší děti tvůrčí aktivity, pro mladší děti
hernu vybavenou hračkami. Projekt podporuje: prožívání vlastní jedinečnosti ženy-maminky,
vytváření přirozené komunity. Základní ideou je poskytování služeb plzeňským rodinám,
rozvíjení komunity kolem mateřského centra a aktivní zapojování návštěvníků programů
do této komunity v souladu s posláním organizace. Snahou je vytvářet prostor pro setkávání
a sdílení. Společenství se zaměřuje na rozvíjení lidských schopností a dovedností. Přirozenou
součástí života komunity je prožívání a sdílení pozitivních životních hodnot. Díky osobním
vztahům a solidaritě umožňuje komunita zapojeným rodinám žít dobrý život i v obtížné době
a zároveň posiluje soudržnost širšího společenství obyvatel města .
Obsahem projektu je příprava a realizace programů mateřského centra, zejména v rámci
Inspirativních střed a Pestrých čtvrtků. Tyto programy jsou zacíleny především na těhotné ženy
a na rodiče na mateřské či rodičovské dovolené. Konkrétní náplň a témata programů jsou
určovány dle zájmu rodičů, vyjádřeného v osobním rozhovoru či v dotazníku. Pro rok 2013
připravují mj. cyklus přednášek ve spolupráci s Úřadem práce Plzeň-město s názvem Znám
svou cenu a vím, co chci, cyklus přednášek ve spolupráci s Odborem sociálních služeb MMP
pod názvem Cyklus v životě ženy nebo cyklus Zdravý vývoj dítěte ve spolupráci
s Neonatologickým oddělením FN Plzeň. Záměrem je prostřednictvím těchto programů oslovit
i rodiče, kteří dosud nejsou členy komunity a přivést je do mateřského centra.
Přehled poskytnutých dotací k 8. 4. 2013:
Souhrn za IČO 26630664
Název akce

Částka schv álená

Zdroj

Rok

ÚMO 3
ÚMO 3
MMP-OK
MMP-SOC

2011
2011
2011
2011

Výtvarné velikonoce
Projekt Plzeň - naše město
Grant Č/36 - celoroční činnost
Plzeňské panenky plánují

MMP-OK
MMP-SOC

2012
2012

Grant Č/25 - celoroční činnost
Plzeňské panenky Plzeňským rodinám

MMP-SOC
MMP-OK

2013
2013

Dobrý život i v obtížné době
Grant Č/13 - provozní náklady na činnost v roce 2013

MMP-OŠMT

2013

materiál a vybavení pro rukodělné aktivity, náklad za položení ko berce a linolea
Suma 2013

Suma 2011

Suma 2012

Suma 2011 - 2013

9 000,4 500,60 000,70 000,143 500,60 000,40 000,100 000,0,60 000,0,60 000,303 500,-

3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout dotaci ve výši 150 000,- Kč organizaci Mateřské centrum Plzeňské panenky,
IČ 26630664, náměstí Republiky 234/35, Plzeň na projekt s názvem „Dobrý život i v obtížné
době.“
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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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