
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 9 

 DNE: 25. 2. 2019 JEDNACÍ ČÍSLO: 117/2019/OS 

 

NÁZEV: 
 

Žádost o dotaci na Family Point a Senior Point 

 

ANOTACE: 

V budově Polikliniky Žďár nad Sázavou je ve 4. poschodí provozován Family Point pro 
rodiče s dětmi a Senior Point pro seniory. Provozní náklady jsou dnes financovány 
z rozpočtu města. Město má však možnost podat žádost o poskytnutí dotace na Kraj 
Vysočina. 
 

NÁVRH USNESENÍ: 

Rada města po projednání schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z Kraje 
Vysočina na provoz Family Pointu a Senior Pointu na rok 2019 a zmocňuje místostarostu 
Ing. Josefa Klementa jejím podpisem.  

 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a 
správy MěÚ: 
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Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 

Odbor sociální 

Předkládá: 

Odbor sociální 

 



 

Název materiálu: Žádost o dotaci na Family Point a Senior Point 

 
Počet stran:  1 
Počet příloh:  1. Žádost o poskytnutí dotace na provoz Family Pointu 
 2. Žádost 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 sociálních, popř. 
zdravotních služeb. Důležité je především poradenství v sociální oblasti, popř. ve zdravotní oblasti. 
Návštěvníkům jsou bezplatně k dispozici počítače i bezdrátové připojení na internet. Senior Point 
plní především úlohu informačního centra a klubovny pro seniory. Family Point pak rodičům 
s dětmi zajišťuje zázemí pro kojení, přebalování a přípravu stravy pro děti. Dětem jsou zde 
k dispozici hračky, pastelky, knihy apod.  

Pointy spolupracují s organizacemi sdružujícími a pracujícími s osobami z cílových skupin. 

 
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 v centru města 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 rozvíjí a reaguje na 
aktuální potřeby návštěvníků. Pointy jsou místem, kam lidé přicházejí se zájmem o poskytnutí 
informací, trávení času mezi ošetřením v ordinacích polikliniky, popř. nakrmení a přebalení dítěte 
apod. 

Průměrně bylo za rok 2018 měsíčně ve Family Pointu obslouženo 144 osob a v Senior Pointu 145 
osob. Návštěvníci přicházejí pro informace z různých oblastí, zejména zdravotní a sociální. Dále se 
účastní aktivit, jako je cvičení s fyzioterapeutkou, cvičení paměti seniorů, kurzy sebeobrany pro 
ženy a seniory, zdravotní monitoring, přednášky, besedy, poradenství (rodinné, sociální,…), je 
využíván veřejný internet, aj.  Stále je hojně využívána Alzheimer poradna, která do Pointu 
pravidelně přijíždí. 

V roce 2015 na základě žádosti město obdrželo dotaci ve výši 60 000 Kč od Kraje Vysočina. 
Jednalo se o dotaci na zajištění provozu Family Pointu a Senior Pointu za měsíce listopad a 
prosinec 2015. V letech 2016, 2017 a 2018 město získalo dotaci ve výši 180 000 Kč na provoz 
Family Pointu a dotaci ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu. 

V letošním roce má město opět možnost podat žádosti o dotaci na podporu provozu Family Pointu 
a Senior Pointu. Součástí žádosti o poskytnutí dotace je mj. usnesení rady města se schválením 
podání žádosti o poskytnutí dotace, proto předkládáme materiál s žádostmi radě města ke 
schválení.  

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

 
Návrh řešení 

Schválit podání žádosti o poskytnutí dotace na provoz Family Pointu a Senior Pointu na Kraj 
Vysočina. 
 
Varianty návrhu usnesení 
nejsou 
 
Doporučení předkladatele 
Rada města po projednání schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na provoz Family Pointu a 
Senior Pointu na Kraj Vysočina a zmocňuje místostarostu Ing. Josefa Klementa jejím podpisem.  
 
Stanoviska  
Nejsou 
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Žádost o poskytnutí dotace na podporu provozu Family Pointu 

I. Identifikace žadatele 

Město Žďár nad Sázavou 

Se sídlem: Žižková 227/1, Žďár nad Sázavou 

Zastoupené místostarostou Ing. Josefem Klementem 

IČO: 00295841 

Bankovní spojení: účet č. 328751/0100 vedený u KB Žďár nad Sázavou 

 
II. Výše požadované dotace pro rok 2019 

180.000 Kč pro rok 2019 

Po vyhodnocení výběrového řízení uzavřelo v roce 2019 Město Žďár nad Sázavou smlouvu 

o dílo s organizací Kolpingovo dílo České republiky z. s. na zajištění provozu Family a 

Senior Pointu ve městě. Doba plnění je do 31. 12. 2019. Smlouva o dílo je jednou z příloh 

této žádosti. Předmětem smlouvy je mimo jiné popis aktivit, které budou v rámci Family 

Pointu realizovány. 

 
III. Účel dotace 

Poskytnuté finanční prostředky budou využity na úhradu osobních a dalších výdajů na 

provoz kontaktního a informačního centra pro rodiny s dětmi Family Point ve Žďáře nad 

Sázavou, které provozuje organizace Kolpingovo dílo České republiky z. s. od 1. 11. 2015 

na základě smlouvy o dílo. Pracoviště se nachází ve 4. podlaží žďárské Polikliniky 

(Studentská 4). Služby Family Pointu jsou určeny pro úplné i neúplné rodiny s dětmi. 

Podrobný popis aktivit viz kap. VI. Popis Family Pointu. 

 
IV. Doba využití dotace 

Zajištění provozu Family Pointu od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. 

 
V. Odůvodnění žádosti 

Město Žďár nad Sázavou založilo Family Point v roce 2015 za účelem vytvoření prostoru 

pro rodiče s dětmi či prarodiče s vnoučaty, kde mohou získat informace o službách a 

programech určených pro rodiny ve městě a okolí. Family Point je místem, které mohou 

rodiny využít na odpočinek při cestě po městě nebo při pochůzkách u lékařů sídlících na 

Poliklinice a okolí, přebalit či nakrmit své dítě. 

Family Point pořádá přednášky, besedy a další aktivity pro rodiny s dětmi. Tyto aktivity jsou 

využívány všemi, kdo o ně mají zájem, tedy vč. obyvatel okolních obcí, návštěvníci města 

apod. Díky finanční podpoře může být zajištěn provoz Family Pointu i pro další období. 

Město Žďár nad Sázavou pravidelně uvolňuje finanční prostředky na podporu prorodinné 

politiky města. Pro rok 2019 je v rozpočtu města schválena částka 200.000 Kč. 

  

http://www.zdarns.cz/
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VI. Popis Family Pointu 

Provoz žďárského Family Pointu byl zahájen 1. 11. 2015. Pro potřeby služby byly využity 

zrekonstruované prostory ve 4. podlaží místní Polikliniky, která se nachází v centru města. 

Jedná se o plně bezbariérový objekt, v jehož bezprostřední blízkosti je dostupná veškerá 

potřebná infrastruktura –  bezpečné pěší trasy, parkoviště a zastávky linek MHD. 

V přilehlých prostorách sídlí také rodinné centrum Srdíčko, se kterým je provoz Family 

Pointu úzce propojen. Služby Family Pointu jsou určeny především rodinám s dětmi. 

Poskytované služby však mohou využívat i prarodiče s vnoučaty a širší rodiny. 

Provoz Family Pointu je zajištěn v následujícím rozsahu: 

 podává informace o službách a programech pro rodiny ve městě i okolí; 

 zajišťuje prostor pro přebalování a nakrmení dětí vč. možnosti ohřívání kojenecké 

stravy; 

 zajišťuje dětský koutek vč. dostupných hraček; 

 pořádá besedy přednášky a další aktivity pro rodiny s dětmi; 

 zasílá zprávy z Family Pointu s informacemi o aktuálním dění pro rodiny ve městě i 

kraji; 

 poskytuje bezplatné připojení k internetu pro veřejnost (PC, WiFi); 

 zprostředkovává rodinné, sociální, psychologické nebo právní poradenství; 

 poskytuje poradenství v oblasti slučitelnosti rodiny a profesního života; 

 poskytuje informace o službách programu Rodinné pasy; 

 zajišťuje spolupráci s organizacemi podporujícími rodiny a poskytovateli sociálních 

služeb pro rodiny s dětmi; 

 získává a zpracovává náměty a zpětnou vazbu od návštěvníků Family Pointu. 

Popis prostor a vybavení prostor 

 dvě místnosti – kancelář koordinátora, víceúčelová místnost; 

 bezbariérový přístup všemi vchody do budovy; 

 bezbariérové WC; 

 dostupné počítače s přístupem k internetu; 

 bezplatné pokrytí bezdrátovým internetovým připojením; 

 kuchyňský koutek vybavený mikrovlnnou troubou, rychlovarnou konvicí, kávovarem, 

nádobím a příbory, 

 prostor pro přebalování dětí. 

Cílová skupina 

 rodiny s dětmi. 

Provozní doba 

 Family Point je otevřen v pracovní dny od 8 do 15 hodin. Polední přestávka na úklid 

zařízení je v době od 11 do 12 hodin. 

Personální zajištění 

 4 pracovníci (koordinátoři) na částečný úvazek; 

 Sociální pracovníci Sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou dle potřeby pro 

poskytování odborného sociálního poradenství; 

 Odborní lektoři pro pořádání přednášek a kurzů dle potřeby externě (DPP, jiné 

projekty). 

http://www.zdarns.cz/
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VII. Identifikace žadatele jako právnické osoby 

a) Identifikace osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu 
zastoupení -  usnesení ustavujícího zasedání Zastupitelstva města – Příloha č. 1 této 
žádosti. 

b) Identifikace osob s podílem v právnické osobě – vzhledem k tomu, že žadatelem o 
dotaci je město, je tento údaj irelevantní. 

c) Identifikace osob, v nichž má právnická osoba podíl a výše tohoto podílu – Příloha č. 2 
této žádosti. 

VIII. Žádost zpracoval (kontaktní osoba): 

Krábek Petr, Ing. 

Vedoucí sociálního odboru 

Tel.: 566 688 320 

e-mail: petr.krabek@zdarns.cz 
 

IX. Seznam příloh 

Příloha č. 1 - Usnesení ustavujícího zasedání Zastupitelstva města 
Příloha č. 2 - Přehled osob, v nichž má právnická osoba podíl a výše tohoto podílu 
Příloha č. 3 - Výpis z usnesení RM – souhlas s podáním žádosti o dotaci 
Příloha č. 4 - Rozpočet 
Příloha č. 5 - Smlouva s provozovatelem 
Příloha č. 6 - Fotodokumentace 

 

Za správnost a pravdivost uváděných údajů odpovídá: 

Klement Josef, Ing. 
místostarosta 

Datum vyhotovení: 11. 2. 2019 

 

 

Podpis:       Razítko organizace: 
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Žádost o poskytnutí dotace na podporu provozu Senior Pointu 

I. Identifikace žadatele 

Město Žďár nad Sázavou 

Se sídlem: Žižková 227/1, Žďár nad Sázavou 

Zastoupené místostarostou Ing. Josefem Klementem 

IČO: 00295841 

Bankovní spojení: účet č. 328751/0100 vedený u KB Žďár nad Sázavou 

 
II. Výše požadované dotace pro rok 2019 

180.000 Kč pro rok 2019 

Po vyhodnocení výběrového řízení uzavřelo v roce 2019 Město Žďár nad Sázavou smlouvu 

o dílo s organizací Kolpingovo dílo České republiky z. s. na zajištění provozu Senior Pointu 

ve městě. Doba plnění je do 31. 12. 2019. Smlouva o dílo je jednou z příloh této žádosti. 

Předmětem smlouvy je mimo jiné popis aktivit, které budou v rámci Senior Pointu 

realizovány. 

 
III. Účel dotace 

Poskytnuté finanční prostředky budou využity na úhradu osobních a dalších výdajů na 

provoz kontaktního a informačního centra pro seniory Senior Point ve Žďáře nad Sázavou, 

které provozuje organizace Kolpingovo dílo České republiky z. s. od 1. 11. 2015 na základě 

smlouvy o dílo. Pracoviště se nachází ve 4. podlaží žďárské Polikliniky (Studentská 4). 

Služby Senior Pointu jsou určeny pro osoby v seniorském věku. 

Podrobný popis aktivit viz kap. VI. Popis Senior Pointu. 

 
IV. Doba využití dotace 

Zajištění provozu Senior Pointu od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. 

 
V. Odůvodnění žádosti 

Město Žďár nad Sázavou založilo Senior Point v roce 2015 za účelem vytvoření prostoru 

pro seniory, kde mohou získat informace o službách a programech ve městě a okolí. Senior 

Point je místem, které mohou senioři využít na odpočinek při cestě po městě nebo při 

pochůzkách u lékařů sídlících na Poliklinice a okolí a s někým si promluvit. 

Senior Point pořádá přednášky, besedy a další aktivity pro seniory. Tyto aktivity jsou 

využívány všemi, kdo o ně mají zájem, tedy vč. obyvatel okolních obcí, návštěvníků města 

apod. Díky finanční podpoře může být zajištěn provoz Senior Pointu i pro další období. 

Město Žďár nad Sázavou pravidelně uvolňuje finanční prostředky na podporu aktivit 

určených pro seniory a seniorských organizací a spolků. Pro rok 2019 je v rozpočtu města 

schválena částka 250.000 Kč. 

  

http://www.zdarns.cz/
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VI. Popis Senior Pointu 

Provoz žďárského Senior Pointu byl zahájen 1. 11. 2015. Pro potřeby služby byly využity 

zrekonstruované prostory ve 4. podlaží místní Polikliniky, která se nachází v centru města. 

Jedná se o plně bezbariérový objekt, v jehož bezprostřední blízkosti je dostupná veškerá 

potřebná infrastruktura – bezpečné pěší trasy, parkoviště a zastávky linek MHD. 

V bezprostřední blízkosti Polikliniky se nachází budova České pojišťovny, jejíž prostory 

využívají mj. organizace sdružující seniory a osoby se zdravotním postižením. Senior Point 

s těmito organizacemi a spolky dlouhodobě úzce spolupracuje. Služby Senior Pointu může 

využít každý, kdo je potřebuje. 

Provoz Senior Pointu je zajištěn v následujícím rozsahu: 

 poskytuje pomoc seniorům při komunikaci s úřady a dalšími institucemi; 

 poskytuje informace o sociálních a zdravotnických službách ve městě; 

 poskytuje informace o volnočasových aktivitách pro seniory ve městě i okolí (kulturních, 

společenských a sportovních); 

 poskytuje informace o dopravě; 

 pořádá besedy, přednášky, cvičení pro seniory vč. aktivního cvičení paměti; 

 poskytuje informace o službách programu Senior Pas; 

 zprostředkovává právní poradenství; 

 zajišťuje Alzheimer poradnu; 

 zajišťuje klidné posezení v prostorách Senior Pointu; 

 poskytuje bezplatné připojení k internetu (PC, WiFi); 

 bezplatně poskytuje časopisy, popř. brožury se seniorskou tematikou; 

 zajišťuje spolupráci s Klubem seniorů a dalšími organizacemi sdružujícími seniory; 

 zveřejňuje informace o službách Senior Pointu; 

 získává a zpracovává náměty a zpětnou vazbu od návštěvníků. 

Popis prostor a vybavení prostor 

 dvě místnosti – kancelář koordinátora, víceúčelová místnost; 

 bezbariérový přístup všemi vchody do budovy; 

 bezbariérové WC; 

 dostupné počítače s přístupem k internetu; 

 bezplatné pokrytí bezdrátovým internetovým připojením; 

 kuchyňský koutek vybavený mikrovlnnou troubou, rychlovarnou konvicí, kávovarem, 

nádobím a příbory. 

Cílová skupina 

 senioři. 

Provozní doba 

 Senior Point je otevřen v pracovní dny od 8 do 15 hodin. Polední přestávka na úklid 

zařízení je v době od 11 do 12 hodin. 

  

http://www.zdarns.cz/
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Personální zajištění 

 4 pracovníci (koordinátoři) na částečný úvazek; 

 Sociální pracovníci Sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou dle potřeby pro 

poskytování odborného sociálního poradenství; 

 Odborní lektoři pro pořádání přednášek a kurzů dle potřeby externě (DPP, jiné projekty). 

VII. Identifikace žadatele jako právnické osoby 

a) Identifikace osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu 
zastoupení -  usnesení ustavujícího zasedání Zastupitelstva města – Příloha č. 1 této 
žádosti. 

b) Identifikace osob s podílem v právnické osobě – vzhledem k tomu, že žadatelem o 
dotaci je město, je tento údaj irelevantní. 

c) Identifikace osob, v nichž má právnická osoba podíl a výše tohoto podílu – Příloha č. 2 
této žádosti. 

VIII. Žádost zpracoval (kontaktní osoba): 

Krábek Petr, Ing. 

Vedoucí sociálního odboru 

Tel.: 566 688 320 

e-mail: petr.krabek@zdarns.cz 
 

IX. Seznam příloh 

Příloha č. 1 - Usnesení ustavujícího zasedání Zastupitelstva města 
Příloha č. 2 - Přehled osob, v nichž má právnická osoba podíl a výše tohoto podílu 
Příloha č. 3 - Výpis z usnesení RM – souhlas s podáním žádosti o dotaci 
Příloha č. 4 - Rozpočet 
Příloha č. 5 - Smlouva s provozovatelem 
Příloha č. 6 - Fotodokumentace 

 

Za správnost a pravdivost uváděných údajů odpovídá: 

Klement Josef, Ing. 
místostarosta 

Datum vyhotovení: 11. 2. 2019 

 

 

Podpis:       Razítko organizace: 
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