ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE
dne 10.01. 2013 v zasedací místnosti tajemníka magistrátu

č.01/2013

Přítomni:
Šárka Zimová Dostálová, MUDr. Anna Briestenská, Mgr. Marie Blaţková,
Mgr. Lukáš Herich, Mgr. Věra Kuklová, MUDr. František Plhoň, MUDr. Ladislav Trněný,
Bohumila Havelková

Omluveni:
Hosté:
František Pelant, Mgr. Hana Cermonová, Ing. Vlastimil Paţourek, Bc. Michal Kratochvíl,
Ing. Dagmar Vávrová, Hana Henigová, Bc. Adriana Andrová
Program jednání:
1. Informace o strategickém plánu města (Ing. Vlastimil Paţourek)
2. Investiční projekt na úpravu prostor pro Azylový dům pro muţe (Bc. Michal Kratochvíl)
3. Udělení výjimky na bezplatné parkovací karty
4. Změna manaţera KS Senioři
Jednání zahájila paní předsedkyně Šárka Zimová Dostálová a přivítala přítomné členy
sociálně zdravotní komise, pana primátora Františka Pelanta a všechny hosty.
Na začátku komise hlasovala o schválení účasti hosta Bc. Adriany Andrové dle Statutu
sociálně zdravotní komise statutárního města Děčín.
Komise jednohlasně schválila účast Bc. Adriany Andrové.
1. Informace o strategickém plánu města (Ing. Vlastimil Pažourek)
Ing. Vlastimil Paţourek informoval členy sociálně zdravotní komise o přípravě
Strategie 2014 – 2020 v sociální politice města Děčín. Pracovní skupina se jiţ zabývala
otázkou bydlení. Budou následovat další tematické celky (zaměstnanost, zdravotní pomoc,
dostupnost sociálních sluţeb, genderová a prorodinná politika a bezpečnost ve městě).
Ing. Vladimír Paţourek poţádal přítomné členy z řad lékařů o součinnost při sběru dat a
přípravě strategického plánu v oblasti zdravotní pomoci (pokrytí zdravotní péče – obvodní
lékaři, specialisté,…). MUDr. Briestenská přislíbila schůzku a dodání některých potřebných
dat k této tematice.
V diskusi bylo dále zmíněno, ţe převaţují lékaři v předdůchodovém věku. Nejsou pobídky
pro mladé lékaře (př. dotace na sluţební byty). Ubytovna pro lékaře v kapacitě 12 míst je
plně obsazena, je třeba její uvolnění pro další zájemce o vykonávání lékařské praxe
v Děčíně.
2. Investiční projekt na úpravu prostor pro Azylový dům pro muže
(Bc. Michal Kratochvíl)
Bc. Michal Kratochvíl z Agentury pro sociální začleňování a Ing. Vlastimil Paţourek
představili členům komise projekty města Děčín, které jsou určeny k podpoře sociálních
sluţeb, čerpání prostředků na tyto projekty je z ESF.

Projekt (IOP) – investiční projekt
Náklady tohoto projektu jsou 2 860 tis. Kč, 100% financování, bez nutnosti
předfinancovávat. Cílem tohoto projektu je zajištění prostředků na rozšíření nových prostor
pro Azylový dům pro muţe (oddělit AD pro matky s dětmi a pro muţe) a pořízení osobního
automobilu pro terénní práci a terénní práce samotná.
Povinná udrţitelnost projektu je 5 let udrţet sluţby a počty klientů a dalších 5 let pouţít
budovu a automobil k poskytování sociálních sluţeb.
Tento projekt byl schválen radou města a jiţ prošel kontrolou ex ante a půjde před hodnotící
komisi v lednu 2013.

Projekt (IPO) – provozní projekt
V případě schválení investičního projektu je připraveno podání projektu provozního. Do
tohoto projektu je zařazeno několik sluţeb:
a) Azylový dům pro muţe
b) Terénní práce
c) Protidluhové poradenství
d) Nízkoprahové denní centrum pro mládeţ nad 15 let
Projekt je na 24 měsíců, s moţností získaní finančních prostředků v celkové výši
15 300 tis. Kč.
Diskutovalo se o problému zajištění finančních prostředků na udrţitelnost (týká se pouze
aktivit investičního projektu). První část udrţitelnosti bude pokryta zčásti z projektu IPO
(provozní), je předpoklad pokrytí 24 měsíců realizace (od poloviny roku 2013 do poloviny
roku 2015). Další dobu udrţitelnosti (od poloviny roku 2015 do poloviny roku 2018) musí
město zajistit z jiných zdrojů. Předpokládané náklady jsou 9 980 tis Kč (3 327 tis Kč na 12
měsíců). Byly nastíněny moţnosti získání těchto prostředků (ESF, MPSV, Rada vlády),
nelze je však garantovat. Krajní variantou by bylo zajistit finanční prostředky z vlastních
zdrojů města (drastické omezení výdajů na fungování sociálních sluţeb).
Pan primátor František Pelant sdělil, ţe v současné finanční situaci města je realizace
projektu riskantní. Město nemá prostředky na udrţitelnost.
V diskusi na dané téma Ing. Vávrová sdělila, ţe město nemá nabídku sociálních bytů, pokud
by město nabízelo tuto alternativu, bylo by to pro mnoho klientů přijatelnější řešení jejich
situace.
Stanovisko komise:
Komise doporučuje projekty k podpoře a realizaci v případě, ţe město bude hledat další
prostředky pro udrţitelnost, na období od poloviny roku 2015 do poloviny roku 2018. V počtu
hlasů 5 pro 1 se zdrţel hlasování.
3. Udělení výjimky na bezplatné parkovací karty
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví předloţil komisi materiál do rady města o udělení
výjimky na bezplatné parkovací karty organizací CSS Děčín, p.o., Agentura domácí péče
ANNA Děčín a Komplexní domácí péče Valerie Machová . Ţádající organizace poskytují na
území města Děčín terénní pečovatelskou, nebo terénní odlehčovací sluţbu na základě
platné registrace dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. Parkovací karty budou
vydány na rok 2013 a budou vystaveny na konkrétní sluţební vozidla dle SPZ.
Stanovisko komise:
Komise jednohlasně doporučuje radě města schválit udělení výjimky na bezplatné parkovací
karty pro organizace CSS Děčín, p.o., Agentura domácí péče ANNA Děčín a Komplexní
domácí péče Valerie Machová.

4. Změna manažera KS Senioři
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví předloţil komisi materiál do rady města o změně
sloţení manaţerského procesu komunitního plánování. Z důvodu ukončení pracovního
poměru Mgr. Petra Novotného došlo ke změně manaţera KS Senioři. Mgr. Petra Novotného
nahradí DiS. Lucie Serynová, sociální pracovnice oddělení sociální práce a sluţeb.
Povinnosti manaţera bude DiS. Lucie Serynová plnit v rámci části pracovního úvazku.
Stanovisko komise:
Komise jednohlasně doporučuje radě města vzít na vědomí informaci o změně
manaţerského týmu procesu komunitního plánování.
Různé
Dotační řízení OSV – harmonogram posuzování ţádostí.
Ing. Vávrová poţádala členy komise o nastavení priorit pro rozdělování prostředků určených
na sociální sluţby v souvislosti se změnou zákona pro oddělení sociálně právní ochrany
dětí, je třeba součinnost s neziskovými organizacemi.
Závěr:
1. Komise doporučuje projekt k podpoře a realizaci v případě, ţe město bude hledat
další prostředky pro udrţitelnost, na období od poloviny roku 2015 do poloviny roku
2018. V počtu hlasů 5 pro 1 se zdrţel hlasování.
2. Komise jednohlasně doporučuje radě města schválit udělení výjimky na bezplatné
parkovací karty pro organizace CSS Děčín, p.o., Agentura domácí péče ANNA
Děčín a Komplexní domácí péče Valerie Machová.
3. Komise jednohlasně doporučuje radě města vzít na vědomí informaci o změně
manaţerského týmu procesu komunitního plánování.
Termín dalšího jednání sociálně zdravotní komise byl stanoven na čtvrtek 14.02.2013
od 15 hodin.
Zapsala:

Bohumila Havelková v.r.

Předsedkyně komise:

Šárka Zimová Dostálová v.r.

