
Město Příbram Pro 'ednání ZM

odbor: sociálních věcí a zdravotnictví dne: 22.05.2017

Název bodu jednáni:

Žádost o dotaci (Společně, o.p.s.).

Předkládá: Rada města Příbram

Zpracoval: Mgr. Robert Dikan -

Projednáno: v RM dne 02.05.2017, R.usn.č.385í201 7

Text usneseni RM:

Rada l. doporučuje ZM

1) schválit poskytnutí finanční podpory pro Společně, o.p.s.. se sídlem Mendlovo náměstí 1a, 603 00

Brno, provozovatel Senior pointu, pobočka Žežická 193, 261 01 Příbram VII, IČ: 26976307 na projekt

„Seniorské aktivity“ v oblasti sociální pro rok 2017 formou individuální dotace ve výši 500.000.00 Kč,

a to 2 kap. 720 — OSVZ. prvek 3463,

2) schválit rozpočtové opatření, tj_ změnu rozpočtu města na rok 2017, které se promítne na straně

běžných výdajů v ramci kapitoly 728 — OSVZ ve snížení prvku 3463 (podpora sociální) o částku

500 000,00 Kč a navýšení prvku 2667 (o.p.5.) ve steině výši.

||. u k | a d a

OW zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 22.05.2017.

Napsala: Bo Barbora Vacková

Návrhy na usnesení:

ZM s ch v a l uj e

1) poskytnutí finanční podpory pro Společně, o.p.s., se sídlem Mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brno,

provozovatel Senior pointu, pobočka Žežická 103, 261 01 Příbram WL

IČ: 26976307 na projekt „Seniorské aktivity“ voblasti sociální pro rok 2017 formou individualni

dotace ve výši a to zkap. 728 — OSVZ, prvek 3463 (podpora sociální)

za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jim zřízeným

či založeným.

2) rozpočtové Opatření, tj. změnu rozpočtu města na rok 2017, které se promítne

na straně běžných výdajů v rámci kapitoíy 728 — OSVZ ve snížení prvku 3463 (podpora sociální)

o částku Kč 3 navýšení prvku 2667 (o.p.s.) ve stejné výši.

nebo

ZMneschvaIuje

poskytnutí ňnanční podpory pro Společně, o.p.s., se sídlem Mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brno.

provozovatel Senior pointu. pobočka Žežická 193, 261 01 Příbram VII,

IČ: 26976307 na projekt „Seniorské aktivity“ v oblasti sociální pro rok 2017 formou individuální dotace

zduvodu



Důvodová zpráva:

Městskému úřadu Příbram byla dne 25.02.2016 doručena žádost organizace Společně, o.p.s.,

o poskytnutí finančního příspěvku,

Společnost reatizuje projekt Senior Point. Projekt je zaměřen na podporu života seniorů formou

realizace kontaktních mist zejména v okresních městech. Primární cílovou skupinou jsou senioři.

Na jednottivých místech je seniorům k dispozici vyškolený pracovník, který seniorům poskytuje informace

z oblasti bezpečnosti, sociální a bytové problematiky, prevence, volnočasových aktivit. Součástí je také

bezpíatná právní poradna.

Projekt Senior Point si klade za cil zapojit seniory do aktivního způsobu života kolem nich, pomoci

jim orientovat se v každodenní záplavě informaci a tak jim usnadnit komunikaci s úřady

a institucemi. Přínosem projektu Senior pointu je soustředění komplexních informací týkajících se všech

aspektů života seniorů, pomoc při vyhledávání informací prostřednictvím kvalifikované osoby, kulturní a

volnočasové aktivity, přístup na internet pro hledání nebo orientace vlastními silami, zajímavě přednášky

a besedy, prostor k setkání a diskuzi s ostatními vrstevníky. S kontaktním místem byla představena

také Karta Seniora města Příbrami.

Partnerská smlouva byla předložena na jednání Rady města Příbram dne 28.12.2015, která svým

usnesením R.usn.č.1205í2015 schválila její uzavření.

Ke dni 10.05.2017 nemá výše uvedená organizace žádny dluh vůči městu Příbram

a příspěvkovým organizacím.

Ke dni 10.05.2017 jsou na prvku 3463 finanční prostředky ve výši 667.000,00 Kč.

Komise zdravotní a sociální na svem jednání dne 08.03.2016 navrhla finanční příspěvek ve výši

500.000,00 Kč. OSVZ doporučuje přidělení částky dle návrhu komise.

Nevyhoví-li poskytovatel žádosti, sdělí bez zbytečného odkladu žadateli, žejeho žádosti nebylo vyhověno

a důvod nevyhověni žádosti (ustanovení 510a, odst. 4, zák. č. 2502000 Sb.,

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, v platném znění).

Příloha: žádost organizace

rozpočet projektu
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Brno, 23. 2. 2017

véc- Individuální žádost o dotaci

vážená paní místostarostka,

v souvislosti s realizací kontaktního místa Senior Point a zajištění aktivit pro seniory v Příbrami a okolí v roce 201?

Vás touto cestou žádáme o poskytnutí dotace na seniorské aktivity, zajišťované prostřednictvím kontaktního mista

Senior Point, Žezická 193. Přílohou DOSÍlÉth návrh rozpočtu na rok 2017. Současně s žádosti na dotacr z rozpočtu

města Příbrami deklarujeme snahu zajistit finanční prostředky na dofinancování realizovaných aktivit z dalších

zdrojů.
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