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Předkládá Rada města Tišnova
___________________________________________________________________________
Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění. K nahlédnutí na sekretariátu MěÚ.

Schválení návrhu na poskytnutí dotace z rozpočtu města Tišnova
v oblasti prorodinných aktivit pro rok 2016 nad 50.000,- Kč
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Návrh rozdělení dotační podpory prorodinných aktivit z rozpočtu města
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Projekt RC Studánka - Činnost psychologa pro individuální, párové a rodinné
poradenství 2016
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
schvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu města Tišnova v oblasti prorodinné aktivity pro rok 2016
Rodinnému centru Studánka,z.s. ve výši 60 000,--Kč.
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Anotace
Dotační titul pro rok 2016 předpokládá posouzení žádostí o dotace v oblasti prorodinných
aktivit Komisí sociálně právní ochrany dětí města Tišnova. Příloha tohoto materiálu obsahuje
návrh schválený danou komisí, a to jednomyslně. Jedinou navrhovanou dotací pro rok 2016
nad 50 tis. Kč je dotace ve prospěch Rodinného centra Studánka, z.s. na zajištění
psychologických služeb. Pro přehled zastupitelům předkládáme celkovou tabulku rozdělení
prorodinných dotací s komentářem. V příloze taktéž předkládáme projekt, který se uchází
o danou dotační podporu. Poskytnutí dotace bylo doporučeno Radou města Tišnova dne
16.3. 2016 usnesením č. RM/17/7/2016.

Komentář k návrhu na rozdělení veřejné finanční podpory z rozpočtu města Tišnova
v oblasti prorodinných aktivit na rok 2016
Návrh na poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Tišnova pro rok 2016
zohledňuje nadále především potřebu dostupnosti bezplatných psychoterapeutických
služeb (rodinná terapie, párová terapie, individuální terapie) pro občany města Tišnova, kdy
dostupnost těchto služeb v městě Brně a jejich omezená kapacita s ohledem na množství
klientů dojíždějících ze spádové oblasti Brno – venkov, jsou důvodem, proč má smysl, aby
město Tišnov výrazněji podpořilo dostupnost těchto služeb právě v městě Tišnově. Tato
strategie je nadále deklarována v samotném dotačním titulu jakožto priorita dotační oblasti
prorodinné aktivity. Tyto dva projekty byly Komisí sociálně – právní ochrany dětí města
Tišnova při jednání dne 2. 3. 2016 jednomyslně podpořeny v plné požadované výši, přičemž
je důležité zdůraznit, že oba projekty čerpaní spolufinancování výrazně také z MPSV ČR (RC
Studánka) a Jihomoravského kraje (Spolek psychologických služeb). Klienti psycholožky při
RC Studánka přicházejí z řad návštěvníků RC Studánka i občanů, kteří se o dané službě dozví.
Klienti Spolku psychologických služeb přicházejí na doporučení škol v regionu, neboť školní
odborníci reagují na potřeby žáků a rodičů. Obra projekty tak výrazně přispívají k dostupnosti
psychologického poradenství v regionu.
Projekt Hnízda – spolku pro komunitní vzdělávání byl shledán jako projekt v intencích priority
dotačního titulu oblasti prorodinné aktivity a byl podpořen zbylou částkou z alokovaných
finančních prostředků na prorodinné aktivity pro rok 2016.
Finanční prostředky jsou v rámci rozpočtu města Tišnova pro rok 2016 alokovány na § 3429,
pol. 5222, a to ve výši 100 000,--Kč. Návrh rozdělení dotací respektuje prioritu dotační oblasti
i celkovou výši alokované částky v rozpočtu a není zapotřebí jít cestou rozpočtového
opatření.

Označení žadatele
Název projektu
Celkové náklady projektu
Požadovaná částka
Hodnocení komise SPOD
Výše podpory
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Rodič školního dítěte
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