D ů v o d o v á z p r á v a č. 6
1. Název problému a jeho charakteristika:
Žádost organizace MATEŘSKÉ CENTRUM SLOVANY, IČ 26615088, Klatovská 396,
Plzeň, o poskytnutí dotace ve výši 153 150,- Kč na projekt s názvem „Jablíčko pro každou
rodinu“.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Organizace Mateřské centrum Slovany, spolek, žádá o finanční prostředky na realizaci projektu
„Jablíčko pro každou rodinu“. V rámci projektu se bude vyvíjet několik provázaných aktivit
pod odborným vedením. Aktivity jsou poskytovány bezplatně (poradenství, podpůrná skupina,
Klub, hlídání) nebo s dotovanou finanční spoluúčastí (kurzy). Pomoc s organizací budou
poskytovat dobrovolníci z řad rodičů. Zařazeny jsou i pravidelné aktivizační programy pro
rodiče s dětmi – tyto kurzy probíhají každý týden. Rodiče je mohou navštěvovat opakovaně
nebo po spontánním rozhodnutí, skupiny nejsou uzavřené. Kurzy jsou rozděleny podle věku
dětí (0 – 3 roky, 3 roky – předškoláci). V rámci klubu Jablíčko je plánován cyklus 10 seminářů
pro rodiče z oblasti finančního plánování a gramotnosti, problematiky výchovných stylů, první
pomoci u dětí o dospělých a péče v nemoci, psychomotorického vývoje, sociálního zabezpečení
rodiny, právního minima, vícegeneračního soužití, péče o děti se speciálními výchovnými
i vzdělávacími potřebami. Každý seminář vede odborník na danou problematiku, po ukončení
semináře budou možné individuální konzultace. Rodinné sociální a výchovné poradenství –
rodiče se budou moci na odbornou pracovnici MC obracet se svými problémy po objednání
individuálně a též využít po naplnění kapacity i terénní službu. Cílem projektu je fungující
rodina, která dokáže poskytnout bezpečné zázemí všem svým členům, dokáže reagovat na
jejich potřeby, je místem sdílení radosti i starostí. Rodiče by měli vytvořit dětem podnětné
prostředí, sledovat a podněcovat jejich psychomotorický vývoj, uplatňovat moderní výchovné
styly. Sami sobě by měli být rovnocennými partnery, kteří se dokážou podpořit.
Přehled poskytnutých dotací k 24. březnu 2014
Souhrn za IČO 26615088
Zdroj
ÚMO 2
MMP-SPORT

Rok Název akce
2012 provozní náklady
2012 Úhrada energií

MMP-OSS

2012

ÚMO 2
MMP-SOC
MMP-OŠMT
MMP-SPORT

2013
2013
2013
2013

MMP-SPORT
MMP-OSS

2014
2014

"SVĚŘTE DĚTI DO SPRÁVNÝCH RUKOU" /
profesionalizace a odborné vedení služeb pro
rodiny s dětmi/
Suma 2012
provozní náklady centra
Jablíčko pro maminky i tatínky
vybavení volnočasových kurzů
Příspěvek na nájem
Suma 2013
Příspěvek na nájem
Jablíčko pro každou rodinu
Suma 2014

Suma 2012 - 2014

Částka
schválená
5000
0

0
5000
5000
40000
5000
0
50000
0
0
0
55000

3. Předpokládaný cílový stav:
1

Poskytnout dotaci ve výši 50 000,- Kč organizaci MATEŘSKÉ CENTRUM SLOVANY, IČ
26615088, Klatovská 396, Plzeň, na projekt s názvem „Jablíčko pro každou rodinu“.
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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