D ů v o d o v á z p r á v a č. 10
1. Název problému a jeho charakteristika:
Žádost organizace Klub dvojčat a vícerčat Plzeň, IČ 22900403, Lipová 40, Plzeň,
o poskytnutí dotace ve výši 56 000,- Kč na projekt s názvem „Asistent do rodiny“.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Organizace Klub dvojčat a vícerčat Plzeň, spolek, žádá o finanční prostředky na realizaci
projektu „Asistent do rodiny“ Cílem projektu je ulevit rodinám v péči o dvojčata a vícerčata ve
věku od 0 - 6 let tak, aby se mohly účastnit volnočasových aktivit a mohly provádět rutinní
rodinné činnosti, které jsou však pro jednoho rodiče se dvěma a více dětmi najednou
neuskutečnitelné nebo pro uskutečnění velice náročné (plavání, cvičení, doprovody k lékařům
a k jiným specialistům nebo asistence při podpoře přiměřeného psychomotorického vývoje dětí
přímo v rodině). Asistenci provádí tým vyškolených dobrovolníků, které vysílá regionální
dobrovolnické centrum. Jde o tyto oblasti podpor:
- doprovod a asistence rodičů dvojčat při volnočasových aktivitách
- doprovod a asistence rodičů dvojčat při pochůzkách k lékaři či na rehabilitační cvičení
- individuální podpora dvojčat zaměřená na rozvoj psychomotorických dovedností.
Program „Asistent do rodiny“ má pomoci rodinám s vícerčaty. Podstatou je úlevová péče
v rodině. Ta je velice zatížená jak po stránce časové a materiální, tak i organizační a lidské.
Přehled poskytnutých dotací k 24. březnu 2014
Souhrn za IČO 2290403
Zdroj
Rok Název akce Částka schválená
Suma 2012
Suma 2013
Suma 2014
Suma 2012 - 2014

0
0
0
0

3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout dotaci ve výši 30 000,- Kč organizaci Klub dvojčat a vícerčat Plzeň,
22900403, Lipová 40, Plzeň, na projekt s názvem „Asistent do rodiny“.
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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.
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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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