Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
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Příspěvek do 26. schůze Rady města Kuřimi konané dne 13.10.2021
Memorandum o spolupráci na projektu nízkoprahového centra „Klub Čas
Kuřim"
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - Memorandum o spolupráci

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Jaroslava Hédlová

Vedoucí odboru:

Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo města schválilo usnesením č. 1103/2020 z 19.11.2020 dokument 6. komunitní plán
sociálních služeb a souvisejících aktivit správního obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim pro
období 2021–2023.
Součástí komunitního plánu je vybudování nízkoprahové centra (centra volného času dětí a mládeže).
Město Kuřim v této věci oslovilo Diecézní charitu Brno, se sídlem tř. Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno,
IČO 44990260, organizační jednotka: Oblastní charita Tišnov, se sídlem: Ráboňova 116, 666
01 Tišnov, která provozuje nízkoprahové centrum "Klub Čas Tišnov" pro děti a mládež, jehož
posláním je poskytnout mladým v Tišnově ve věku od 11 do 26 let, kteří se ocitli v konfliktní
společenské situaci, zažívají obtížnou životní událost nebo omezující životní podmínky, odbornou
pomoc, podporu a zázemí, přispět k jejich osobnímu rozvoji a pomáhat jim při hledání místa ve
společnosti.
V této souvislosti navrhuje odbor sociální uzavřít s Diecézní charitou Brno Memorandum o spolupráci
na projektu "Klub Čas Kuřim", který plánujeme zřídit v části budovy Domu sociálních služeb na ulici
Jungmannova 950 v Kuřimi. Memorandum navrhujeme uzavřít na dobu platnosti 6. komunitního plánu,
tj. do 31.12.2023.

Návrh na usnesení:
RM

Vytvořeno 27.10.2021 18:50:35

1

schvaluje
uzavření Memoranda o spolupráci mezi městem Kuřim a Diecézní charitou Brno, organizační
jednotka: Oblastní charita Tišnov, ve věci zajišťování sociálních služeb centra volného času dětí a
mládeže.
Termín plnění: 25.10.2021
Zodpovídá: Jaroslava Hédlová

Vytvořeno 27.10.2021 18:50:35
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Memorandum o vzájemné spolupráci na projektu
Nízkoprahové centrum „Klub Čas Kuřim“
(dále též jen Memorandum)
uzavřené mezi

Město Kuřim
Se sídlem: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČ: 00281964
zastoupená: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou

a
Partner: Diecézní charita Brno
Se sídlem tř. Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno
Zastoupena: ing. Mgr. Oldřichem Haičmanem, MBA, ředitelem
IČ 44990260
Organizační jednotka: Oblastní charita Tišnov
Se sídlem: Ráboňova 116, 666 01 Tišnov
Zastoupená na základě plné moci Ing. Jaroslavou Klapalovou, ředitelkou
(dále jen partner projektu)
S ohledem na skutečnost, že je připravován projekt
Nízkoprahové centrum „Klub Čas Kuřim“
spolufinancovaného z dotace Integrovaného regionálního operačního programu,
se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto memoranda.
Snahou smluvních stran je:
1. zajistit spolupráci mezi Městem Kuřim a partnerem projektu, který provozuje pracoviště v
lokalitách patřících do území Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. na území města Kuřim.
2. vytvářet příznivé podmínky pro efektivní a účelnou spolupráci smluvních stran tak, aby přínos
z realizace projektu měly obě smluvní strany,
3. koordinovat přístup a jednotně prosazovat společné zájmy.

1.

I.
Oblasti spolupráce
Obě smluvní strany akcentují vzájemně výhodnou a prospěšnou spolupráci v těchto
oblastech:
- poskytnutí ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 9 do 26 let ohroženým
společensky nežádoucími jevy s cílem zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo
snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit
jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich
nepříznivé sociální situace
- zprostředkování sociálního poradenství či kontaktu na další odborníky
- vedení uživatele k orientaci ve společnosti
- podpora uživatele při zvládání obtížných životních situacích a zároveň učení, jak tyto
situace zvládnout samostatně
- nabídka možnosti, jak smysluplně trávit volný čas
- podpora uživatele v plánování trávení vlastního volného času, ve zdravém životním stylu
- pomoc při vzdělávání
- zvýšení sociální schopnosti a dovednosti cílové skupiny

2.
3.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Možnost spolupráce v jiných oblastech není tímto memorandem dotčena.
Spolupráce bude probíhat na základě časového harmonogramu stanoveného vždy na jeden
rok a odsouhlaseného oběma smluvními stranami.
III.
Závěrečná ustanovení
Signatáři tohoto memoranda vyjadřují svou vůli vzájemně spolupracovat v oblastech
vymezených tímto memorandem formami zde uvedenými.
Strany Memoranda shodně prohlašují, že si toto Memorandum před jeho podepsáním
přečetly, že bylo uzavřeno po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle
určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a jeho
autentičnost stvrzují svými podpisy.
Toto Memorandum je možné měnit a doplňovat jen písemnými dodatky přijatými a
podepsanými oběma signatáři.
Memorandum je vyhotoveno ve dvou stejnopisech, přičemž každý ze signatářů obdrží po
jednom vyhotovení.
Memorandum se uzavírá na dobu do 31.12.2023a nabývá účinnosti dnem podpisu
obou smluvních stran.
Platnost memoranda může být prodloužena pouze písemným dodatkem podepsaným obou
signatářů.
Signatáři Memoranda shodně prohlašují, že obsah tohoto Memoranda není obchodním
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku v platném znění a souhlasí
s případným zveřejněním textu.

V Kuřimi dne …………………………

Město Kuřim

V …………. Dne……….

Diecézní charita Brno

