D ů v o d o v á z p r á v a č. 1
1. Název problému a jeho charakteristika:
Žádost organizace DOMUS – Centrum pro rodinu, IČ 22842250, Hřímalého 631, Plzeň, o
poskytnutí dotace ve výši 178 732,- Kč na projekt s názvem „Psychoterapeutické intervence
v rodině v rámci rozvodových řízení“.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Smyslem projektu je vytvořit pro děti a rodiče bezpečné prostředí, které jim zajistí neutrální
prostory pro setkávání se s rodičem, do jehož péče dítě nebylo svěřené. Významné je dostat do
středu zájmu dítě a jeho právo na oba rodiče, neboť rozvod je pro všechny zúčastněné
bolestivá, traumatizující a stresující událost, která při nešetrném přístupu může zanechat
zejména na dětech dlouhodobé následky. Cílem projektu je získání náhledu rodičů na vzniklou
situaci a zachování kvality dobrého rodičovství; vytvoření dohody mezi rodiči pro kontakt
s dítětem; podpora při nefunkčním předávání dítěte; psychologická až terapeutická podpora
dítěte, které se ocitlo v rodičovském konfliktu.
OSS MMP provedl u organizace veřejnosprávní kontrolu, při které bylo zjištěno porušení
rozpočtové kázně při čerpání dotace v r. 2013.
Přehled poskytnutých dotací k 24. březnu 2014
Souhrn za IČO 22842250
Zdroj
MMP-SOC

MMP-SOC

MMP-OSS
MMP-OSS
MMP-OSS

Částka
schválená

Rok Název akce
2012 Rodinný asistent
Suma 2012

0
0

Dobrými rodiči i po rozvodu, Cesta k dobrému
2013 rodičovství
Suma 2013

50000
50000

Psychoterap. intervence v rodině v rámci
2014 rozvodového řízení
2014 Cesta k dobrému rodičovství
DOMUS - Centrum pro rodinu - Sociálně
2014 aktivizační služby
Suma 2014

Suma 2012 - 2014

0
0
200000
200000
250000

3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout dotaci ve výši 50 000,- Kč organizaci DOMUS – Centrum pro rodinu, IČ
22842250, Hřímalého 631, Plzeň, na projekt s názvem „Psychoterapeutické intervence v rodině
v rámci rozvodových řízení“.
4. Navrhované varianty řešení:
Viz návrh usnesení.
5. Doporučená varianta řešení:
Viz návrh usnesení, jiná varianta se nenavrhuje.
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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 2014 – 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. 613 ze dne 12. prosince 2013.
Usnesení KSV RMP č. 1/14 ze dne 10. března 2014.
Usnesení RMP č. 357 ze dne 11. dubna 2014.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzeň:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.
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