D ů v o d o v á z p r á v a č. 13
1. Název problému a jeho charakteristika:
Žádost organizace Blízký soused, o. s., IČ 22850601, Koterovská 84, Plzeň, o poskytnutí
dotace ve výši 60 000,- Kč na projekt s názvem „Mámy jako my“.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Projekt organizace Blízký soused, o. s. je zaměřený na preventivní aktivity v oblasti rodičovství
a zvýšení porozumění mezi majoritní společností a romskou menšinou skrze pravidelná týdenní
setkávání romských maminek s předškolními dětmi s maminkami a dětmi majoritní populace.
Záměrem je vytvořit přátelské prostředí, kde budou maminky nenásilně sdílet životní hodnoty,
procvičovat si rodičovské kompetence, radit si v komplikovaných životních situacích a učit se
motivovat děti ke vzdělávání, a také společně podniknou několikadenní výlet do přírody.
Cílem projektu je zmenšení rasismu a xenofobie, zlepšení rodičovských kompetencí maminek a
zvýšení šance dětí na úspěch v životě.
Přehled poskytnutých dotací k 24. březnu 2014
Souhrn za IČO 22850601
Zdroj
Rok
MMP-SOC
2012
MMP-SOC
2012
MMP-BEZP
2012
MMP-KIMC
2012

Název akce
Zdraví celé rodině
Studentský klub
Z azyláku do přírody.
Spolu na táboře

Částka schválená

Suma 2012
MMP-SOC
MMP-OŠMT
MMP-KIMC

2013 Blízký soused
2013 kulturní a sportovní akce
2013 Tábor jinak

MMP-KIMC
MMP-OSS
MMP-OSS
MMP-OŠMT

2014
2014
2014
2014

MMP-OŠMT

2014 Volnočasové aktivity dětí a mládeže převážně
romské národnosti ze sociálně vyloučených lokalit
(azylové domy, gheta, ubytovny) , sportovní,
kulturní a vzdělávací akce

Suma 2013
Spolu na táboře
Mámy jako my
Školička přes ulici
Klubová činnost - exkurze Techmania, Planetária:
doprava a vstupné, nákup 2 ks šicích strojů

Suma 2014
Suma 2012 - 2014
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3. Předpokládaný cílový stav:
Neposkytnout dotaci ve výši 60 000,- Kč organizaci Blízký soused, o. s., IČ 22850601,
Koterovská 84, Plzeň, na projekt s názvem „Mámy jako my“.
4. Navrhované varianty řešení:
Viz návrh usnesení.
5. Doporučená varianta řešení:
Viz návrh usnesení, jiná varianta se nenavrhuje.
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6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných, například
provozních nákladů):
Nevzniknou.
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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