
Město Příbram
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Název bodu jednání:

Pro jednání ZM
dne: 07.12.2020

Předkládá:

Zpracoval:

Projednáno:

Text usnesení RM:

Žádost o individuální dotaci - ADRA, o.p.s.

Rada města Příbram

PhDr. Luděk Fára, vedoucí odboru

v RM dne 16.11.2020, R.usn.č.954/2020

Rada města

l. doporučuje ZM
l) schválit poskytnuti dotace ve výši 55.000,00 kč pro subjekt adra, o.p.s., Dobrovolnické centrum

Příbram, Čs. armády 145, 261 01 Příbram lV, IČO: 61388122, na projekt s názvem ,,Dobrovolníci
do domů" v souladu se žádosti o finanční podporu z rozpočtu města označené
č.j. MeUPB 97750/2020 a to z kapitoly 728-OSVZ, za podmínky splněni bezdlužnosti vůči rozpočtu
města Příbram a organizacím jim zřízeným či založeným a splnění povinnosti zveřejnění účetní
závěrky u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisu smlouvy,

2) schválit uzavřeni veřejnoprávní smlouvy se subjektem ADRA, o.p.s., Dobrovolnické centrum
Příbram, Čs. armády 145, 261 01 Příbram lV, IČO: 61388122, o poskytnuti dotace
ve výši 55.000,00 kč na projekt ,,Dobrovolnici do domů". v souladu s Pravidly o poskytováni dotací
a návratných finančních výpomoci z rozpočtu města Příbram č. 1/2020 přijatými
ZM dne 22.06.2020, Usn.č.394/2020/ZM.

||. ukládá
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Př'bram dne 07.12.2020.

Napsala: Mgr. Barbora Vacková

Návrhy na usneseni:

Zastupitelstvo města

schvaluje
l) poskytnuti dotace ve výši kč pro subjekt adra, o.p.s., Dobrovolnické centrum Příbram,

Čs. armády 145, 261 01 Příbram lV, IČO: 61388122, na projekt s názvem ,Dobrovolníci do domů"
v souladu se žádosti o finanční podporu z rozpočtu města označené
č. j. MeUPB 97750/2020 a to z kapitoly 728-OSVZ, za podmínky splnění bezdlužnosti vůči
rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným a splněni povinnosti zveřejněni
účetní závěrky u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisu smlouvy,

2) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem ADRA, o.p.s., Dobrovolnické centrum Příbram,
Čs. armády 145, 261 01 Příbram lV, IČO: 61388122, o poskytnutí dotace ve výši
Kč na projekt ,,Dobrovolnici do domů", v souladu s Pravidly o poskytování dotaci a návratných
finančních výpomoci z rozpočtu města Příbram č. 1/2020 přijatými zm dne 22.06.2020,
Usn.č.394/2020/ZM.

nebo

neschvaluje
poskytnuti individuální dotace pro subjekt adra, o.p.s., Dobrovolnické centrum Příbram, z důvodu



Důvodová zpráva:

Rada města předkládá žádost subjektu ADRA, o.p.s., Dobrovolnické centrum Příbram, Čs. armády 145,
261 01 Příbram IV, IČO: 61388122, o poskytnuti individuálni dotace ve výši 55.000,00 Kč na projekt
s názvem ,,Dobrovolnici do domů".
ADRA o.p.s. (dále jen organizace) v době prvního vyhašeného nouzového stavu měla kolem sto
dobrovolnikú, kteří rozváželi nákupy, nosili léky. Ve spolupráci se Zelenou linkou města Příbram se
starala o 74 lidi, kteří byli v rizikové skupině a nemohli chodit ven. Dobrovolnici tak těmto lidem byli
na blízku osobně při předávání výše uvedených věcí, nebo byli vděčný za každý telefonický hovor
s pracovníky dobrovolnického centra.
Po ukončení nouzového stavu na jaře tohoto roku zůstávala organizace s těmito lidmi ve spojení
i nadále. Postupně dochází zapojování těchto lidi do programu Dobrovolník do domu, který je
nastavován jako sociálně aktivizační služba pro seniory. V první vlně epidemie měla organizace
94 nových dobrovolniků.
S nástupem druhé vlny pandemie koronaviru SARS-COV-2 a vyhlášení dalšího nouzového stavu
organizace funguje ve stejném režimu.
Cílem tohoto projektu je přispět k naplněni psychosociálních potřeb seniorů prostřednictvím pomoci
dobrovolníků. Vzhledem k celostátní situaci v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem se v první
polovině roku organizace soustředila hlavně na zajištění základních potřeb seniorů, kteří se stali
nejohroženější skupinou obyvatel.

Organizace žádá o individuálni dotaci na mzdu koordinátorů dobrovolnické pomoci ve výši
46.900,00 Kč (3 osoby) a 8.100,00 KČ na materiál (dezinfekční mýdla a papírové ručníky).

Žádost nebyla z organizačních důvodů projednána Komisí zdravotní a sociálni.

Žádost byla ovšem projednána s pani místostarostkou Mgr. Zorkou Brožíkovou i s panem
starostou Mgr. Janem Konvalinkou.

Finanční prostředky na individuálnI dotace jsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu kapitoly 728- OSVZ
na rok 2020: NE.

Ke dni 10.11.2020 nejsou na kap. 728 - OSVZ volné finanční zdroje.

Na kap. 777 - OŠKS jsou ovšem k 10.11.2020 volné finanční zdroje ve výši 226.000,00 kč.

Organizace byla podpořena programovou dotaci v sociální oblasti v roce 2018 částkou 80.000,00 Kč,
v roce 2019 opět částkou ve výši 80.000,00 Kč. V letošním roce obdržela organizace programovou
dotaci v sociálni oblasti ve výši 54.000,00 KČ.

Vzhledem k tomu, že individuálni dotace je požadována ve stejné činnosti (dobrovolnictvI v Příbrami).
jako byla použita programová dotace (projekt ,,Kamarád hledá kamaráda"), a požadované částky
v součtu převyšuji částku 50.000,00, materiál musí být předložen na jednání ZM.

Dle Pravidel pro poskytováni dotaci a návratných finančních výpomoci č. 1/2020, či. l bod 2,
schválených ZM dne 22.06.2020 Usn. č. 394/2020/ZM (dále jen ,,pravidla"), bude schválená dotace
vyplacena těm subjektům, které ve veřejně přístupném registru zveřejnily účetní závěrku za rok 2018.
Podmínka se týká subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon.

Žádost o dotaci musí být podána dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění a v souladu s platnými pravidly. Dle zák. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, § 10a, odst. (4) nevyhoví-li poskytovatel žádosti, sdělí bez
zbytečného odkladu žadateli, že jeho žádosti nebylo vyhověno a důvod nevyhovění žádosti.

Příloha: Žádost o individuálni dotaci - ADRA, o.p.s.



|ndividá|ní dotace 2020

TÉMA: |ndividuá|ní dotace 2020
OBLAST: Individuálni dotace

Žádost číslo ID00165

Název projektu - akce

Dobrovdníci do domů

Žadatel

Základní informace

Název: ADRA, o.p.s., Dobrovolnické centrum ADRA Příbram
Název uvádějte přesně podle zňzovaci listiny nebo platné registrace

lČ, 61388122
DIČ, CZ61388122

E- mail: a.simakova@adracz.com

Kontaktní údaje

Ulice:

Číslo orientační:
Číslo popisné:

PSČ:
Obec:

Obec s rozšířenou působnosti:

Okres:
Pošta:

Telefon:
Fax:

VWV\N'

Markova
pokud obec ulice nemá, vyplňte název obce
6
600
15800
Praha

obec s rozšířenou působnosti = ORP
Praha

608433252

adra.cz



Korespondenční adresa

Adresát' Dobrovolnické centrum ADRA Příbram
Uhce, Čs. Armády

pokud obec ulice nemá, vyplňte název obce
Číslo popisné: 145

PSČ, 26101
Obec' Příbram

Obec s rozšířenou působnosti: . ,
obec s rozsířenou působnosti = ORP

Okres: Příbram
Pošta:

Bankovní spojení

Předčíslí účtu:
ČÍslo účtu: 33243324

Banka: 0300 - Československá obchodní banka, a.s.

Statutární zástupce

Titul před: Ing.
Jméno: Radomír

příjmeM: Špinka

Titul za:
Funkce: ředitel ADRA o.p.s.

Další statutární zástupce

Titul před:
Jméno: Anna

Příjmení: Simaková

Titul za:
Funkce: vedoucí dobrovolnického centra a koordinátor projektu

projekt

Úplný a přesný název
projektu:

Stručný obsah projektu:

Sociálně- aktivizační program pro seniory v době covidu - 19
Krátký a výstižný název akcel projektu (z názvu by mělo být patrné, o jakou akci se jedná)
Základním cílem tohoto projektu, je přispět k naplněni psychosociálních potřeb
seniorů prostkdnictvim pomoci dobrovolníků. Vzhledem k celostátní situaci v
souvislosti s covidem, jsme se první polovinu roku soustředili hlavně na zajištění
základních potřeb seniorů, kteří se stali nejohroženější skupinou obyvatel. V této
době se nám podařilo navazovat přátelské vztahy s mnoha seniory prostřednictvím
telefonických rozhovorů. Jednalo se, kromě seznamů nákupů, především o
psychologickou pomoc, povzbuzování, ukIidňovánI, rady ohledně bezpečného
chování, motivaci k aktivitám v rámci domovů, sdíleni různých vzpomínek, nesení
jejich starostí, nejistot apod.
Stručný popis projektu (podrobnější popis bude přílohou žádosti)

Osoba odpovědná za Anna Simaková
realizaci projektu:



Popis činnosti žadatele:

Doba zahájeni projektu:
Doba ukončeni projektu:

Obdobné projekty, které
žadatel realizoval v

minulých letech:
Vstupné:

Seznam příloh:

V první vlně Covidu-19 jsme měli kolem sta dobrovolníku, kteří rozváželi nákupy,
nosili léky a venčili pejsky, Ve spolupráci se Zelenou linkou města Příbram, která
nám poskytla kontakty, jsme se starali o 74 lidi, kteří byli v rizikové skupině a
nemohli chodit ven. zjistili jsme také. že kolem nás je několik seniorů,kteři se cítí
osaměli už delší dobu a jsou vděčni za každou povzbudivou chvíli. Naši
dobrovo|nici jim sice byli na blízku osobně (když odevzdávali nákup), ale senioři byli
hlavně rádi, když jsme jim mohli zavolat a zeptat se, jak se cÍtí, jestli něco
nepotřebuji, prostě projevit lidský, opravdový zájem o ně. Věděli jsme, že tohle má
smysl. Po ukončeni nouzového stavu pokračujeme v navázaných vztazích s
některými seniory v rámci programu Dobrovolník do domu. již v červnu jsme
podepsali 5 smluv s potřebnými seniory, ke kterým pravidelně dochází dobrovolnici.
Další 4 smlouvy byly podepsány v průběhu září. V kontaktu jsme s dalšími seniory,
s těmi budou sepsány smlouvy následně. V první vlně se nám přihlásilo 94 nových
dobrovolníků, dnes nám zůstalo 22 dobrovolniku, kteří jsou připraveni navázat nové
kontakty a jsou ochotni pomáhat dlouhodobě.

už pátým rokem pracuji v Dobrovolnickém centru ADRA jako jediný zaměstnanec a
z finančních důvodů si nemůžu dovolit zaměstnat dalšího člověka. Ale tato situace
si žádala činy, které jsem nemohla řešit pouze rozumem, ale musela jsem situaci
řešit srdcem a to hned, když nastal nouzový stav a to už v první vlně covidu. Bylo
potřeba finančně odměnit lidi, kteří se hned zapojili do práce a pomáhali každý den
a nekoukali na to, kolik hodin denně jsou v Dobrovolnickém centru. Věnovali se
seniorům u kterých ne jenom psali nákupy, ale hlavně poslouchali jejich starosti,
obavy a tak především poskytovali psychologickou pomoc. V této době druhé vlny
pandemie se opět věnujeme seniorům, pravidelně je povzbuzujeme, uklidňujeme a
motivujeme k aktivitám v rámci svého domova. Sdílíme se s nimi, neseme jejich
starosti, nejistoty.....

Protože jeden člověk neobsáhne všechnu tuhle službu a je potřebná úzká
spolupráce mezi seniory a dobrovolníky, takže jsem musela řešit novou pracovní
silu a to koordinátora, který byl a je, velkým přínosem pro Dobrovolnické centrum
ADRA Příbram.

Zádám proto o finanční pomoc, kterou použijeme na plat koordinátorů v první a
druhé vlny covidu. Věříme, že jsme přínosem pro tuto cÍĹovou skupinu občanů
města Příbram a okolí. Vnímáme, že nová pozice koordinátora bude v našem
Dobrovolnickém centru ADRA, velice potřebná!
01.04.2020
31.12.2021
nerealizoval
(stručná charakteristika, celkové náklady, podíl vlastních prostředků a další zdroje
financováni, výsledek projektu)
vstupné není
Uveďte, zda bude na aká vybíráno vstupné a jeho výši
1/ popis projektu, 2/ rozpočet, 3/ reciproční plnění, 4/ plná moc,
Uveďte seznaŕn příloh, které k žádosti přikládáte

Financováni projektu

Celkové náklady projektu:
Vlastní podíl žadatele VC. jiných zdrojů

financování v KČ:
Vlastní podíl žadatele vC. jiných zdrojů

financování v %:
Účelové dotace od ostatních obci:

Dotace ze státního rozpočtu:
Dotace od krajského úřadu:

Ostatní zdroje, dary:

Příjmy vzniklé realizaci projektu (vstupné,
příjmy z prodeje):

výše požadované dotace v Kč:
výše požadované dotace v %:

410 149 KČ

355 149 Kč

86 %

KČ
Kč
Kč

Kč

% z celkových nákladů projektu
55 000 KČ

13
% z celkových nákladů projektu



Specifikace uznatelných nákladů, na Mzda koordinátorů na DPP(ce!kem 3 lidi) - 46900,- Kč, Materiál:
které je dotace požadována: papírové ručníky, desinfekční mýdlo 8100,- kč,

Uveďte uznatelné náklady, na které bude bude dotace použita (např.
nájemné, věcné ceny do soutěži apod.).

Identifikace právnické osoby

1. Identifikace osob zastupujÍcÍ právnickou Anna Simaková, vedoucí dobrovolnického centra ADRA
osobu s uvedením právního důvodu zastoupeni: Příbram

Uveďte jméno a příjmení osoby nebo osob oprávněných
jednat jménem právnické osoby a jejich funkci.

2. Identifikace osob s podílem v této právnické
osobě: Podílem je myšlen obchodn/pod// dle § 31 zák. č. 90/2012 Sb., o

obchodních korporacích, ve znění pozděpš/ch předpisů.

SQo/kL- neuvedou se členové spolku, ale statutární zástupce nebo
osoba oprávněná dle stanovjednatza spolek

Akciová společnost - neuvádíjednotlivé akcionáře, ale zakladatele
uvedené v obchodním re/stňku.

Družstva - nejédná se o obchodní podíl. informace dle bodu 2. a 3.
se neuvede (neuvádí se družstevnia ale statutární výbor).

3. Identifikace osob, v nichž má přímý podíl, a o výši .
tohoto podílu: Budou uvedeny názvy subjektu, v nichž má některá z výšeuvedených osob podíl.

Žadatel bere na vědomi, že v případě obdržení dotace, ve smyslu zákona č. 109/2009 Sb., kterým se mění
zákon č. 215/2004 Sb, o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře
výzkumu a vývoje, zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění, a zákon č. 218/2000 Sb, o
rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejÍcÍch zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění,
bude zapsán do centrá|niho registru evidence podpor malého rozsahu.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracováni osobních údajů,
v platném znění, uvedených v této žádosti, jejích povinných příbhách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a pň
plněni povinnosti z ní plynoucích. Dále souhlasím se zařazením do databáze poskytovatele a se zveřejněním
identifikačních údajů a výše dotace na stránkách města Příbram.

Prohlašuji, že jsem osoba zodpovědná za projekt a svým podpisem stvrzuji správnost a pravdivost údajů
uvedených v této žádosti a všech jejich přílohách.

Prohlašuji, že jsem se podrobně seznámil s Pravidly pro poskytováni dotací a návratných finančních výpomoci
z rozpočtu města Příbram č. 2/2018.

Povinné přílohy:

1. Popis projektu - uveďte všechny podstatné charakteristiky projektu, cilovou skupinu, přínos pro město Příbram
atd.

2. položkový rozpočet (tabulka ke staženi v sekci Dokumenty). položkový rozpočet je významnou součásti žádosti,
proto prosíme, abyste jeho vyplnění věnovali zvýšenou pozornost. V samotném těle žádosti budete
uvádět pouze celkovou výši nákladů na projekt, požadovanou výši dotace a výši ostatních finančních
prostředků v případě, že projekt budete financovat také z vlastních zdrojů nebo dotací od jiných poskytovatelů.

3. Nabídka recipročního plněni

Pozn. Všechny přílohy musí být ve formátu pdf.



Příloha Č.1 - Projekt Sociálně- aktivizačni program pro senior.pdf (186.5 KB)
Příloha Č.2- DOTACE POLOŽKOVÝ ROZPOČET List1.pdf (71.13 KB)
Příloha Č.3 - Návrh recipročního plněni mdf (12.63 KB)
Příloha Č.4- plná moc 2020 (l) jpq (598.94 KB)

Zádost elektronicky podána 05.11.2020 podpis statutárního zástupce

AURA,
Markova GG0!6
158 00 Praha S

ADRA 'C' "' " "' ("'DIČ: CZ6i388! 22



ID00165

ŽADATEL:
ADRA, o.p.s., Dobrovolnické centrum ADRA Příbram
Čs. Armády 145
26101 Příbram

žádost o finanční podporu z rozpočtu města pro rok 2020
,,NEOTVÍRAT"

Adresát:
Městský úřad Příbram
sekretariát starosty
Tyršova 108
261 01 Příbram


