ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE
dne 10. 09. 2015 v zasedací místnosti odboru sociálních věcí

č. 6/2015

Přítomni:
PhDr. Marek Hošek, Mgr. Kateřina Fiedlerová, Mgr. Iva Matějovská, Jan Urbánek,
Hana Jašurková
Jednání komise trvalo od 13:00 h do 14:15 h
Omluveni:
MUDr. Anna Briestenská, PhDr. Stanislava Holíková, Mgr. Michaela Houdová, Ing. Jan
Palička, MUDr. Jana Ullrychová
Hosté:
Mgr. Karolína Kounová Roubíčková, Bohumila Havelková

Program jednání:
1. Úvodní část
2. Výzva pro předkládání žádostí o účelovou dotaci
3. Závěr
1. Úvodní část
PhDr. Marek Hošek, předseda komise, přivítal všechny přítomné. Představil všem
přítomným program jednání. Jednalo se o pracovní setkání sociálně zdravotní komise,
o přípravu podkladů na jednání na 14. 09. 2015. Vzhledem k tomu, že se nesešla
nadpoloviční většina členů, komise nebude hlasovat a dávat doporučení.
2. Výzva pro předkládání žádostí o účelovou dotaci
Členové komise prodiskutovali problematiku rozdělování dotací a shodli se na
následujících kritériích, podle kterých byly přidělovány dotace organizacím dne 25. 02.
2015 na prvním jednání sociálně zdravotní komise. Tyto kritéria budou hlavním bodem na
jednání dne 14. 09. 2015, kde komise chce vyzdvihnout, jak bylo rozhodováno o výši
přidělených financí. Dále se komise dohodla na určitých doporučeních, které by
organizacím chtěla prezentovat.
Kritéria:
- jednotlivé žádosti byly posuzovány podle obecných kritérií, která jsou uvedena ve
výzvě:
1. Přínos pro město.
2. Přínos pro cílovou skupinu.
3. Hodnocení žadatele, reálnost rozpočtu.
4. Zdroje financování žadatele.
5. Soulad s cíli komunitního plánu.
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každý projekt byl hodnocen individuálně:
1. Hodnotila se výše požadovaných finančních prostředků.
2. Na co se žádají tyto finanční prostředky (služba, či pořízení majetku).
3. Kolik má služba klientů.
4. Potřebnost služby.
5. Zda organizace obdržela i finance z jiné dotace, má i jiný zdroj financování.
6. Výjimečnost služby ve městě/regionu.
7. A další.
Doporučení:
1. Jednotlivé projekty by měli představit manažeři koordinačních skupin.
2. Manažeři by měli být přítomní na jednání SZK, kde se jedná o přidělování dotací.
3. Vysvětlit jednotlivým organizacím, že OSV je plně nápomocna s vyplněním výzvy.
4. Upozornit žadatele, že podpora rodiny (C) má jiný systém financování.
5. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví by měl též dát svá doporučení na rozdělení
finančních prostředků.
6. Každá organizace, která finanční prostředky žádá, by měla upřednostnit vždy
1 projekt (nikoliv žádat na 4 projekty) – žádný projekt nelze pokrýt ze 100 %
požadovaných financí, obdrží poté vždy pouze malé částky na každý z těchto
projektů.
7. V zápisu z jednání komise, kde se bude jednat o přidělení dotací, je možné
zdůvodnit, proč některé organizace obdržely větší objem financí.

Mgr. Karolína Kounová Roubíčková
- seznámila se změnami ve výzvě pro předkládání žádostí o účelovou dotaci
- oslovila členy SZK, aby se na ní obraceli s případnými dotazy a návrhy ohledně výzvy
průběžně, aby do jednání SZK na 30. 09. 2015 bylo vše upraveno a změněno dle
požadavků
3. Závěr
Jednání se členy koordinačních skupin proběhne 14. 09. 2015 v budově B1.
Další jednání komise je naplánováno na 30. 09. 2015, bude hodnocena výzva pro
předkládání žádostí o účelovou dotaci a komise bude rozhodovat o jejím doporučení.
Zapsala:

Hana Jašurková, v. r.

Předseda komise:

PhDr. Marek Hošek, v. r.
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