ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE
dne 12.2.2014 v zasedací místnosti pana tajemníka

č. 1/2014

Přítomni:
Šárka Zimová Dostálová, Mgr. Marie Blaţková, Mgr. Lukáš Herich, Mgr. Věra Kuklová,
MUDr. František Plhoň, Hana Tesařová

Omluveni:
MUDr. Anna Briestenská
Hosté:
Ing. Dagmar Vávrová, Mgr. Vilém Gut
Manaţerky KP:
Mgr. Kateřina Fiedlerová, Bc. Lucie Hanušová, DiS., Mgr. Michaela Houdová, Mgr. Monika
Peřichová
Program jednání:
1. Posuzování ţádostí o dotace na rok 2014

1. Posuzování žádostí o dotace na rok 2014
Předsedkyně komise paní Šárka Zimová Dostálová představila komisi manaţerkám KP a
dále se manaţerky představily všem přítomným a sdělily, za jakou koordinační skupinu
jednají. Manaţerky budou hovořit k jednotlivým organizacím, které si ţádají o poskytnutí
finančního příspěvku, budou je představovat u komise a informovat o prioritách.
Vlastní hodnocení ţádostí:
1. doporučení členů koordinačních skupin
2. potřebnost sluţby
3. jedinečnost sluţby a reference na kvalitu
4. přínos pro město
5. soulad s cíli komunitního plánu
Ing. Dagmar Vávrová informovala o nové dotační výzvě. Počet přijatých ţádostí o dotaci pro
rok 2014 je 39. Ţádostí typu A (sociální sluţby) je 23, ţádostí typu B (aktivity) je 12, ţádosti
typu C (podpora rodiny) jsou 4. Dvě ţádosti byly vyřazené z důvodu nedodrţení podmínek
výzvy. Jinak byly ţádosti podávané ve větší kvalitě. Ţádosti se hodnotily body 1-6.
Hodnocení je zveřejněné na webu. Poţadovaná výše peněţních prostředků byla Kč
4.765.610,-.
Původně bylo v rozpočtu nárokováno Kč 2.200.000,-. Bylo poţádáno o navýšení částky o Kč
500.000,- z výsledku hospodaření r. 2013. Po schválení zastupitelstvem města bude z tohoto
objemu finančních prostředků Kč 1.462.800,- na sociální sluţby a aktivity, Kč 245.200,- na
hlídání dětí od 3 do 6 let a Kč 992.000,- na hlídání dětí do 3 let věku.

Organizace Diakonie Stodůlky podala ţádost po termínu, komise rozhodla, ţe ţádost o dotaci
bude posuzována z důvodu nenahraditelnosti této sluţby.
5 členů komise hlasovalo pro přijetí této ţádosti s tím, ţe přidělená částka dotace bude
sníţena z důvodu pozdního dodání ţádosti.
Bc. Lucie Hanušová, DiS.
Představila 4 ţádosti typu A (sluţby), 4 ţádosti typu B (aktivity). Chce podpořit především
ţádosti typu B, jsou to organizace, které aktivně spolupracují s odborem a jiţ mnoho let
neobdrţely ţádné dotace. Je potřeba podpořit aktivní seniory. Nejdůleţitější kritéria –
hodnocení ţadatele, potřebnost.
Mgr. Monika Peřichová
Představila 2 ţádosti, Charitní sdruţení Děčín, o. s. Křesťanské společenství Jonáš. Obě
organizace mají velmi důleţitou roli, přínos pro cílovou skupinu obyvatel, chce podpořit obě
organizace. Nejdůleţitější kritéria - přínos pro město i pro cílovou skupinu. Je také nutné
zhodnotit zdroje financování ţadatele.
Mgr. Kateřina Fiedlerová
Představila 14 projektů. Upozornila především na společnost Parkinson, je to jediná
organizace, která se věnuje této cílové skupině, nikdo jiný je nesdruţuje. Z dotace potřebují
uhradit nájem v rehabilitačním centru Kateřina a vstupné na permanentky do plaveckého
bazénu. Rehabilitace je pro tyto osoby potřebná pro zachování dobrého fyzického stavu. Paní
Fiedlerová ověří, jakou částku poţaduje sdruţení na nájem a jakou částku na permanentky,
z ţádosti není zřejmé v jaké výši tyto finanční prostředky přidělit a dále zda bude tato
organizace souhlasit s tímto navrhovaným řešením.
Mgr. Lukáš Herich k tomuto uvedl, ţe Plavecký bazén v Děčíně je vlastnictvím statutárního
města Děčín, tudíţ rada města by mohla podpořit toto společenství a vydat bezplatné
permanentky pro tyto osoby.
Komise doporučuje, aby společnost Parkinson poţádala radu města o vydání bezplatných
permanentek na plavání s doporučením sociálně zdravotní komise.
Mgr. Kateřina Fiedlerová dále upozornila na specifickou práci kaţdého sdruţení. Důleţitá je
práce Střediska pro rannou péči Liberec, o.p.s., sluţba je v tomto případě nenahraditelná.
Fokus Labe je nová organizace, ţádají o poměrnou část nákladů, dotace je pro ně stěţejní.
Nejdůleţitější kritéria – přínos pro cílovou skupinu, zdroje financování.
Mgr. Michaela Houdová
Představila 13 ţádostí, prioritou jsou sociální sluţby. Upozornila na krizovou poradnu Popsi,
která spolupracuje s magistrátem města Děčín, oddělením sociálně právní ochrany dětí. Má
dvojnásobný počet klientů, a i kdyţ došlo k rozšíření a optimalizaci sluţby, je to sluţba stále
potřebnější a současná kapacita je nedostačující.
Další velmi potřebná organizace je Charitní sdruţení Děčín, které téţ spolupracuje
s magistrátem města Děčín, pracuje s mnoha rodinami, sluţba je stále potřebnější.
Nízkoprahové sluţby pro děti a mládeţ zaznamenávají téţ nárůst klientů i v souvislosti se
špatnou situace v Boleticích n/L. Stěţejní jsou i terénní sluţby.
Mateřská centra Rákosníček, Bělásek mají stále plné stavy, jsou hodně vyuţívány. Dalším
ţadatelem je vzdělávací klub Vilík a další nově vznikající je předškolní klub Motýlek.
Nejdůleţitější kritéria jsou – přínos pro cílovou skupinu a přínos pro město.

Ţádostem na hlídání dětí do 3 let navrhuje komise poskytnout částky, které byly poţadovány.
Ţádosti na hlídání dětí od 3 do 6 let se řídí rozhodnutím rady města (Kč 100,- na den a dítě),
budou podpořeny dle nárokovaných hlídacích dní.
Sociálně zdravotní komise po dlouhé diskuzi dospěla k tomu, ţe doporučuje odboru
sociálních věcí a zdravotnictví pravidelně kontrolovat mateřská centra, docházku, vyuţití
zdrojů financování atd. Na příštím jednání SZK bude problematika mateřských center dále
řešena. Je velký zájem o školky, nejsou státní zařízení pro děti do 3 let. Dle demografického
vývoje bude min. dalších 5 let tato sluţba velmi potřebná.
Stanovisko komise:
1. Komise doporučuje radě města přijetí ţádosti do dotačního řízení organizace Diakonie
Stodůlky.
2. Sociálně zdravotní komise doporučuje přidělení dotace ţádostem na podporu rodiny (typ
C) ve výši Kč 245.200,- a ţádostem a hlídání dětí do 3 let ve výši Kč 992.000,-.
3. Komise jednomyslně schválila výši dotací jednotlivým ţadatelům – výsledky
schvalovacího řízení jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu. Po schválení výsledku
hospodaření za rok 2013 zastupitelstvem města a navýšení rozpočtu OSV o Kč 500.000,SZK doporučuje organizace podpořit.

Zapsala:

Hana Tesařová, v. r.

Předsedkyně komise:

Šárka Zimová Dostálová, v. r.

