D ů v o d o v á z p r á v a č. 4
1. Název problému a jeho charakteristika:
Žádost organizace Mateřské centrum Plzeňské panenky, IČ 26630664, nám. Republiky 35,
Plzeň, o poskytnutí dotace ve výši 47 000,-- Kč na projekt s názvem „Chytrému napověz“.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Organizace Mateřské centrum Plzeňské panenky, spolek, žádá o finanční prostředky na
realizaci projektu „Chytrému napověz“. Realizací projektu chce organizace oslovit další
obyvatele Plzně, kteří informace o poskytovaných službách pro rodiny dosud nemají. Je
všestranně užitečné pro občany, pro úřady i pro organizaci, aby se rozšířil okruh obyvatel, kteří
o těchto službách pro rodiny vědí, a kteří v případě potřeby budou mít možnost je bez překážek
a okamžitě začít využívat. Cílem projektu „Chytrému napověz“ je využití moderních
komunikačních kanálů pro zvýšení informovanosti plzeňských rodičů o tom, že na konkrétním
místě mohou využívat komplexní služby pro rodiny, včetně programových cyklů, přednášek
a seminářů o potřebách a vývoji dětí, partnerských a rodičovských vztazích a dalších tématech
souvisejících s životem rodiny v jakémkoliv životním období. Projekt rozšíří informovanost
plzeňských rodičů o službách a programech pro rodiny, kde mohou jednak získat patřičné
znalosti týkající se vývoje dítěte a péče o ně, jednak najít podporu pro zvládání případných
výchovných problémů a obtíží ve fungování rodiny.
Přehled poskytnutých dotací k 24. březnu 2014
Souhrn za IČO 26630664
Zdroj
MMP-OK
MMP-SOC

MMP-OK
MMP-SOC
MMP-OŠMT

MMP-OK
MMP-OSS
MMP-OSS

Částka
Rok Název akce
schválená
2012 Grant Č/25 - celoroční činnost
60000
2012 Plzeňské panenky Plzeňským rodinám
40000
Suma 2012
100000
Grant Č/13 - provozní náklady na činnost v
2013 roce 2013
2013 Dobrý život i v obtížné době

60000
150000

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

4000
214000

2014 Dotace Č/13 - náklady na činnost v roce 2014
2014 Skutečně spojeni
2014 Chytrému napověz
Suma 2014

Suma 2012 - 2014

60000
0
0
60000
374000

3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout dotaci ve výši 40 000,- Kč organizaci Mateřské centrum Plzeňské panenky, IČ
26630664, nám. Republiky 35, Plzeň na projekt s názvem „Chytrému napověz“.
4. Navrhované varianty řešení:
Viz návrh usnesení.
5. Doporučená varianta řešení:
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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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