
Město Příbram                                                              Pro jednání ZM 

odbor: sociálních věcí a zdravotnictví  dne: 05.09.2016 

 

Název bodu jednání: 
[>>>Návrh darovací smlouvy – Nadační fond Veolia.<<<] 
 
 
Předkládá:           Rada města Příbram 
       
Zpracoval:           Mgr. Robert Dikan      
 
Projednáno:       v RM dne 25.07.2016, R.usn.č.714/2016 
 
 
Text usnesení RM:   
Rada    I. s ch v a l u j e  

uzavření darovací smlouvy a následné přijetí finančního daru od Nadačního fondu Veolia ve výši 
106.000,-Kč na projekt Karta seniora Města Příbrami.  
 
II. d o p o r u č u j e  ZM 
schválit uzavření darovací smlouvy a následné přijetí finančního daru od Nadačního fondu Veolia 
ve výši 106.000,-Kč na projekt Karta seniora Města Příbrami.  
 

Napsala:                            Bc. Barbora Vacková          
 
 
 
Návrhy na usnesení:  
(>>>Zastupitelstvo města Příbram schvaluje - neschvaluje 
uzavření darovací smlouvy a následné přijetí finančního daru od Nadačního fondu Veolia ve výši 
106.000,-Kč na projekt Karta seniora Města Příbrami.<<<)     
 
                        
 
Důvodová zpráva:   
 
Městský úřad Příbram byl dne 24.03.2016 prostřednictvím mailu informován manažerkou Nadačního 
fondu Veolia (dále jen „fond“) o možnosti se účastnit druhého ročníku programu Stále s úsměvem.  
 
Město Příbram zpracovalo projekt s názvem Karta seniora Města Příbrami, který byl předložen 
manažerce projektu. Jedná se o projekt, který je primárně určen pro seniory. Cílem projektu je zapojit 
seniory do jednotného identifikačního systému průkazů s využitím místních subjektů a výhod místních 
organizací a umožnit jim čerpat výhody a zlepšit kvalitu života seniorů prostřednictvím aktivního využívání 
karty seniora. Dále by se tento systém měl navázat na širší projekt a to na Univerzální evropský průkaz 
seniora, jehož nositelem je Svaz důchodců ČR. 
 
Cílem je zapojit alespoň 2000 důchodců v průběhu realizace projektu a umožnit jim čerpat výhody, které 
systém nabízí. Držitel karty má možnost jednodušší využívání služeb příspěvkových organizací města, 
Z dalších cílů je zlepšit kvalitu života seniorů prostřednictvím aktivního využívání Karty seniora Města 
Příbram a navázání tohoto systému na širší projekt, jehož nositelem je Svaz důchodců ČR. Doklad bude 
garantovat, že držitel je starobní nebo invalidní důchodce. Karta se bude moci využít  
např. při prokazování nároku na slevu. Tyto slevy pro seniory jsou běžně nabízeny řadou institucí. Karta 
bude mít další tzv. mobilní funkce (např. kontakt na ošetřujícího lékaře, krevní skupina, kontakt na blízkou 
osobou, aj.) ve formě internetové aplikace. V dlouhodobém horizontu chceme ještě více zapojit agendu 
tak, aby se karta stala každodenní součástí života seniorů. V projektu se bude pokračovat i po vyčerpání 
grantu.  
 
Dne 25.05.2016 zasedala Správní rada fondu, kde nám bylo schválena podpora předloženého projektu 
v plné výši, tj. 106.000 Kč.  
  
 
 
Příloha: Návrh darovací smlouvy   


