D ů v o d o v á z p r á v a č. 3
1. Název problému a jeho charakteristika:
Žádost organizace MOTÝL o.s., IČ 26674157, Žlutická 2, Plzeň, o poskytnutí dotace ve výši
194 000,- Kč na projekt s názvem „Krůček po krůčku k prvnímu kroku a pozitivnímu
rodičovství“.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Organizace Motýl o.s., spolek, žádá o finanční prostředky na realizaci projektu „Krůček po
krůčku k prvnímu kroku a pozitivnímu rodičovství“. Projekt reaguje na potřebu rodičů vědět,
jestli se jejich dítě vyvíjí správně. Jedná se o systematické vzdělávání rodičů v oblasti
psychomotorického vývoje dítěte a v možnostech podpory správného vývoje. Kurzy jsou
vedeny fyzioterapeutkami a učí rodiče základní fyzioterapeutické metody v malé skupině. Do
těchto skupin jsou integrováni i rodiče s dětmi se zdravotním postižením ze služby Raná péče.
Další částí projektu je i program „Veselá školička“, kde se rodiče učí rozvíjet schopnosti a
dovednosti svých dětí přirozenou formou – formou hry s dětmi, která má předem daný cíl.
Během celého programu předává lektorka rodičům zkušenosti s respektujícím způsobem
výchovy. Do projektu jsou zahrnuty i oblíbené jednorázové akce, které jsou tematicky laděné a
probíhají 6x do roka. Pobyty jsou letní aktivitou a v roce 2014 proběhnou tři - dva o
prodloužených víkendech a jeden letní týdenní. Cílem projektu je posilování rodičovských
kompetencí, podpora pozitivního rodičovství a dobrých vztahů v rodinách, slaďování
pracovního a rodinného života. Specifickým cílem projektu je snížení rizika sociálního
vyloučení rodin s dětmi se ZP a jejich přirozená integrace mezi ostatní rodiny od útlého věku
dítěte se ZP.
Přehled poskytnutých dotací k 24. březnu 2014
Souhrn za IČO 26674157
Název akce

Částka
schválená

Zdroj

Rok

ÚMO 1
ÚMO 1
ÚMO 1

Úhrada nemateriálových provoz. nákl.
Rodičovského centra Vlnka - právnické a
2012 ekonomic. sl. telefony, tepo
2012 provozní náklady Rané péče
2012 Pronájmy, pomůcky na výuku

ÚMO 3

"Motren pro všechny" - příspěvek na speciální
rehabilitační zařízení Motren Duo a
2012 příslušenství

ÚMO 3
MMP-SOC

Jednorázové akce: "S tátou o plzeňských
2012 pověstech"
2012 Raná péče

0
20000

MMP-SOC
MMP-OŠMT
MMP-OŢP

Krůček po krůčku k prvnímu kroku a
2012 aktivnímu rodičovství
2012 vybavení krouţků
2012 Pohádková zahrada

0
20000
58000

MMP-SPORT
MMP-OSS

Nájemné tělocvičen, bazénu, sport.pomůcky
2012 na plavání a pro výuku
2012 Raná péče, Rodičovské centrum Vlnka
Suma 2012

40000
20000
15000

0

10000
738000
921000

1

ÚMO 1

Krouţek Sporťáček, Cvičení kojenců, batolat
a dětí - pomůcky na výuku tv aktivit; Plavání pomůcky na výuku plavání; Plavání
Sporťáček - DPP 2 lektorky (40hx120 Kč);
2013 Plavání - pronájem bazénu

0

ÚMO 1

úhrada provozních (nemateriálových) nákladů
2013 Rodičovského centra Vlnka Motýl o.s.

60000

ÚMO 1
MMP-OK

činnost RC Vlnka - příspěvek bude pouţit na
nákup potřeb a pomůcek pouţívaných při
aktivitách s malými dětmi a dětmi se ZP v RC
2013 VLNKA.
2013 M/1 - Rej čarodějnic

20000
11000

MMP-OK
MMP-SOC

M/53 - Vánoční jarmark s Mikulášskou
2013 nadílkou
2013 Nácvik sociálních dovedností

MMP-SOC

Krůček po krůčku k prvnímu kroku a
2013 aktivnímu rodičovství

MMP-OŠMT

materiál a vybavení pro krouţek sportovní,
taneční a dramatický, výtvarný, hudební,
2013 keramiky, vzdělávací a přírodovědný

MMP-OŠMT
MMP-OŢP

akce ,, S tátou za mořem u příleţitosti oslavy
2013 Dne otců´´
2013 Pohádková zahrada

10000
55000

MMP-SPORT

2013 Nájemné bazénu, nákup výukových pomůcek

10000

MMP-OSS

kofinancování soc.sluţeb Raná péče,
Sociálně terapeutické dílny Motýl Plzeň,
2013 Rodičovské centrum Vlnka (RC Vlnka)
Suma 2013

ÚMO 1

pořízení vybavení pro sportovní aktivity
2014 klientů se zdravotním postiţením

MMP-SPORT
MMP-OSS
MMP-OSS
MMP-OSS
MMP-OSS
MMP-OSS

2014
2014
2014
2014
2014
2014

MMP-OŠMT

Nájemné bazénu, nákup výukových pomůcek
Raná péče
Terapeutické dílny
Nácviky sociálních dovedností
Terapeutické dílny
Krůček po krůčku...

akce je Dni otců - " S tátou do vesmíru " ,
pomůcky a materiál na přípravu stanovišť,
2014 doprovodný program
Suma 2014

Suma 2012 - 2014

5000
0
100000

5000

870000
1146000
0
0
650000
0
0
0
0

0
650000
2717000

3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout dotaci ve výši 60 000,- Kč organizaci Motýl o.s., IČ 26674157, Žlutická 2, Plzeň,
na projekt s názvem „Krůček po krůčku k prvnímu kroku a pozitivnímu rodičovství“ .
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 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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