D ů v o d o v á z p r á v a č. 9
1. Název problému a jeho charakteristika:
Žádost organizace Mateřské centrum Barvínek, IČ 27038017, Kyšická 57, Plzeň,
o poskytnutí dotace ve výši 52 620,-- Kč na projekt s názvem „Mateřské centrum Barvínek –
pomáháme mladým rodinám“.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Organizace Mateřské centrum Barvínek, spolek, žádá o finanční prostředky na realizaci
projektu „Mateřské centrum Barvínek – pomáháme mladým rodinám“. Cílem projektu je
zachovat chod mateřského centra Barvínek v roce 2014 a nabídnout tak matkám, ženám,
mladým rodinám prostor a aktivity v souladu s následujícími prioritami:
- podpora intuitivního rodičovství a posilování rodičovských kompetencí – nabízí prostor pro
společné sdílení nové životní role ženy/rodiče, motivovat k prožití mateřství naplno a to
společně se svými dětmi, jinými maminkami, aby si vzájemně poradily, vyslechly se, vzájemně
se inspirovaly;
- prevence sociálního vyloučení – dát prostor k navázání nových přátelství, dát šanci najít nové
kontakty, působit jako kontaktní místo pro maminky cizinky, maminky, které se do Plzně
přistěhovaly;
- nízkoprahovost klubů matek s dětmi – klub je otevřen i pro maminky s nestejně starými
sourozenci, kluby jsou otevřeny i pro maminky s dvojčaty, pro děti s handicapem;
- podpora dobrovolnictví – centrum je otevřené pro projevy dobrovolnictví ze strany matek i
celých rodin a motivuje ke vzniku přirozené rodičovské komunity k utváření pozitivních vztahů
a zdravé občanské společnosti;
- v rámci celoroční práce s mladými rodinami je organizován i týdenní prázdninový pobyt pro
matky s dětmi.
Prostřednictvím mateřského centra jsou nabízeny osvědčené a oblíbené služby pro matky
s malými dětmi, mladé rodiny a ženy. Aktivity centra jsou nabízeny jako přímá reakce na
opravdové potřeby a zájmy matek a mladých rodin.
Přehled poskytnutých dotací k 24. březnu 2014
Souhrn za IČO 27038017
Částka
schválená

Zdroj
ÚMO 2

Rok Název akce
2012 ozdravný pobyt pro matky s dětmi

ÚMO 2

personální zajištění a dovybavení klubu
2012 sportovními pomůckami

12000

ÚMO 2

materiál pro dětské kroužky a Patchworkový
2012 klub

12000

Mateřské centrum Barvínek - podpora
intuitivního rodičovství, prostředek posilování
rodičovských kompetencí a prevence
2012 sociálního vyloučení matek a mladých rodin"
Suma 2012

50000
74000

Mateřské centrum Barvínek - Pomáháme
2013 prožít mateřství hladce
Suma 2013

50000
50000

MMP-SOC

MMP-SOC

0

1

MMP-OSS

2014 MC Barvínek pomáhá mladým rodinám
Suma 2014

Suma 2012 - 2014

0
0
124000

3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout dotaci ve výši 40 000,- Kč organizaci Mateřské centrum Barvínek, IČ 27038017,
Kyšická 57, Plzeň, na projekt s názvem „Mateřské centrum Barvínek – pomáháme mladým
rodinám“.
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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