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 18, Plzeň, o poskytnutí
dotace ve výši 200 000,- Kč na projekt s názvem „CeDR = průvodce rodičovstvím“.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Organizace Centrum dětí a rodičů, spolek žádá o finanční prostředky na realizaci projektu
„CeDR = průvodce rodičovstvím“. Projekt významně doplňuje nabídku prorodinných služeb
města Plzně. V rámci projektu budou zajišťovány přednášky zvyšování právního podvědomí
rodičů o legislativním rámci rodičovství – právní minimum pro rodiče. Bude zajišťováno
individuální sociální poradenství, individuální rodičovské poradenství – poradenské rozhovory
pro rodiče v tíživé životní situaci, poskytování rad, informací a aktivní pomoci rodičům v tíživé
sociální situaci, poradenství zaměřené na výchovné problémy rodičů, poskytování rad a aktivní
pomoc při řešení výchovných problémů, individuální prevence dalších poruch v rodině. 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. Jde o podporu
rodičů, aby se aktivně podíleli na vytvoření vlastního úspěšného rodinného modelu.
Přehled poskytnutých dotací k 24. březnu 2014
Souhrn za IČO 64354547
Název akce

Částka
schválená

Zdroj

Rok

ÚMO 1

sportovní vybavení pro sportovní aktivity pro
2012 rodiče s dětmi

5000

ÚMO 1

Zajištění výtvarných pomůcek a potřeb,
kopírování didaktických šablon a pomůcek
2012 pro programy CeDRu

5740

realizace besed na téma: Jak být dobrým
rodičem
P/IV/6 - Bolevecké slavnosti 2012
CeDR =průvodce rodičovstvím
CeDR = průvodce rodičovstvím
Suma 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

ÚMO 1
MMP-OK
MMP-SOC
ÚMO 1
MMP-OSS
MMP-OK
Suma 2012 - 2014

příspěvek na výtvarné, sportovní potřeby,
2013 odměny pro děti
2013 Grant P/IV/3 - Bolevecké slavnosti 2013
2013 CeDr=průvodce rodičovstvím
Suma 2013
2014 sportovní vybavení
2014 CeDr = průvodce rodičovstvím
2014 Grant P/IV/5 - Bolevecké slavnosti 2014
Suma 2014

10000
35000
80000
0
135740

0
10000
35000
110000
155000
0
0
30000
30000
320740

1

3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout dotaci ve výši 120 000,- Kč organizaci Centrum dětí a rodičů, IČ 64354547,
Západní 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 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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