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NÁZEV: 
 

Family Point a Senior Point – smlouvy o poskytnutí dotace 

 

ANOTACE: 

V budově Polikliniky Žďár nad Sázavou je ve 4. poschodí provozován Family Point pro 
rodiče s dětmi a Senior Point pro seniory. Město hradí provozní náklady. Kraj Vysočina 
poskytnul městu dotaci na provoz pointů. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 

1. Rada města po projednání schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na provoz Family Pointu 
uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou a Krajem Vysočina a zmocňuje místostarostu Ing. 

Josefa Klementa jejím podpisem.  

2. Rada města po projednání schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na provoz Senior Pointu 
uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou a Krajem Vysočina a zmocňuje místostarostu Ing. 
Josefa Klementa jejím podpisem. 

 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finanční: 

Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správní a OŽÚ: 

Odbor životního prostředí: Úsek tajemníka a správu MěÚ: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: Odbor sociální 

 

Předkládá: Odbor sociální 
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Počet stran:  1 
Počet příloh:  1 Smlouva o poskytnutí dotace na provoz Family Pointu 
 2 Smlouva o poskytnutí dotace na provoz Senior Pointu 
 
Popis 

Posláním Senior a Family Pointu je poskytování informací cílovým skupinám, poskytnutí prostoru 
pro setkání, zprostředkování tematických besed, kontaktů na poskytovatele sociální, popř. 
zdravotní služby. Důležité je především poradenství v sociální oblasti, popř. ve zdravotní oblasti. 
Návštěvníkům slouží počítače s připojením na internet. Pro seniory plní především úlohu 
informačního centra a klubovny, rodičům s dětmi pak zajišťuje zázemí pro kojení a přebalování a 
přípravu stravy pro děti. Dětem jsou zde k dispozici hračky, pastelky, knihy apod.  

Point spolupracuje s organizacemi sdružujícími osoby z cílové skupiny a s organizacemi, které 
pracují s osobami z cílové skupiny. 

 
Geneze případu 

Od listopadu 2015 je zajištěn provoz Family Pointu a Senior Pointu ve 4. poschodí Polikliniky Žďár 
nad Sázavou. V souladu s uzavřenou smlouvou o dílo zajišťuje jejich provoz Kolpingovo dílo 
České republiky z.s.  

Umístění pointů ve středu města na poliklinice je výhodné, protože se jedná o plně bezbariérový 
objekt, s dobře přístupnými trasami pro pěší, s velkým parkovištěm pro motorizované návštěvníky 
a s autobusovými zastávkami dvou linek MHD v sousedství budovy.  

Pointy jsou využívané občany obou cílových skupin. Činnost pointů se stále vyvíjí a reaguje na 
aktuální potřeby návštěvníků. Pointy jsou místem, kam lidé přicházejí se zájmem o poskytnutí 
informace, trávení chvíle času mezi ošetřením v ordinacích polikliniky, popř. nakrmení a přebalení 
dítěte apod. 

Počet osob, které využívají služeb pointů, stále přibývá. Významně narůstá počet seniorů, kteří 
využívají služeb Senior Pointu. 

Kraj Vysočina podporuje činnost Family Pointů i Senior Pointů, a městům, která pointy provozují, 
poskytuje dotace. Na základě žádosti schválilo zastupitelstvo Kraje Vysočina městu Žďár nad 
Sázavou částku ve výši 180 000 Kč na provoz Family Point a částku ve výši 180 000 Kč na provoz 
Senior Pointu. Smlouvy o poskytnutí dotace předkládáme ke schválení.    

Doporučujeme schválit uzavření předložených smluv. 

Smlouvy o poskytnutí dotace na Family Point a Senior Point jsou v příloze. 

 
 
Návrh řešení 

Schválit uzavření smluv o poskytnutí dotace na provoz Family Pointu a Senior Pointu mezi městem 
a Krajem Vysočina. 
 
Varianty návrhu usnesení 
nejsou 
 
Doporučení předkladatele 
Viz. návrh usnesení 
 
Stanoviska  

Nejsou 
 
 


