D ů v o d o v á z p r á v a č. 7
1. Název problému a jeho charakteristika:
Žádost organizace Centrum pro dítě a rodinu LATUS, IČ 22767452, Nýřanská 1292/34,
Plzeň o poskytnutí dotace ve výši 77 000,-Kč na projekt s názvem „Poradenský klub pěstounů.“
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Projekt s názvem Poradenský klub pěstounů navazuje na projekt Naše cesty vedou do Rodiny,
realizovaný v roce 2012. Cílem podpořeného projektu bylo zahájení pravidelných aktivit pro
vyhledávání zájemců o náhradní rodinnou péči (NRP). Během realizace projektu se ukázalo
jako nezbytné zapojení zkušených stávajících pěstounů, kteří s cílovou skupinou (veřejnost,
zájemci o NRP) sdílí své konkrétní zkušenosti z praxe. Projekt reaguje na tuto potřebu
a zaměřuje se na vytvoření „klubu pěstounů“, kteří se budou ve spolupráci s o. s. Centrum pro
dítě a rodinu LATUS podílet nejen na realizaci náborových aktivit, ale i na poradenské
a edukační činnosti pro klienty z řad pěstounů a zájemců o pěstounskou péči (PP), dále pak na
realizaci pravidelných setkávání pěstounů na úrovni otevřené svépomocné terapeutické
skupiny, tzv. podpůrné skupiny pro rodiče.
Přehled poskytnutých dotací k 25. 3. 2013:
Souhrn za IČO 22767452
Zdroj
MMP-SOC
MMP-SOC

Rok

Název akce

Suma 2011
2012 Naše cesty vedou do Rodiny
Suma 2012
2013 Poradenský klub pěstounů
Suma 2013

Suma 2011 - 2013

Částka
schválená
0
80000
80000
0
0
80000

3. Předpokládaný cílový stav:
Neposkytnout dotaci ve výši 77 000,- Kč organizaci Centrum pro děti a rodinu LATUS,
IČ 22767452, Nýřanská 1292/34, Plzeň na projekt s názvem „ Poradenský klub pěstounů.“
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.
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:
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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