D ů v o d o v á z p r á v a č. 11
1. Název problému a jeho charakteristika:
Žádost organizace Centrum pro rodinu Plzeň, z.s., spolek, IČ 03811069, Plzenecká
2666/38, Plzeň, o poskytnutí dotace ve výši 51 044,- Kč na projekt s názvem „Harmonická
cesta k rodičovství“.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Cílem projektu je poskytovat ženám prostor pro seberealizaci a sebepoznání a vytvořit
přirozenou komunitu. Jednou z činností, které centrum vykonává je práce s těhotnými ženami
- příprava k porodu, konzultace pro partnerské páry, cvičení atd., následně i poradenství po
porodu, konzultace s laktační poradkyní atd. Hlavním cílem projektu je zvýšit povědomí
o těhotenství, porodu a rodičovství u budoucích rodičů a poskytnout jim prostor pro společné
sdílení zkušeností.
Přehled poskytnutých dotací k 26. březnu 2015
Souhrn za 3811069 - Centrum pro rodinu Plzeň, z.s.
Zdroj

MMPOSS

Rok

Kázeň

Název akce
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Částka

schválená vyplacená vrácená

Suma 2013

0

0

0

Suma 2014

0

0

0

2015 Harmonická cesta k rodičovství Ne

0

0

0

Suma 2015

0

0

0

Suma 2013 - 2015

0

0

0

3. Předpokládaný cílový stav:
Neposkytnout dotaci ve výši 51 044,- Kč organizaci Centrum pro rodinu Plzeň, z.s. IČ
03811069, Plzenecká 2666/38, Plzeň, na projekt s názvem „Harmonická cesta k rodičovství“.
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):
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. 611 ze dne 11. prosince 2014.
Usnesení KSVZO RMP č. 4/2015 ze dne 25. 3. 2015.
Usnesení RMP č. 506 ze dne 30. dubna 2015.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzeň:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.

