ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE
dne 14. 09. 2016 v zasedací místnosti OSV

č. 4/2016

Přítomni:
PhDr. Marek Hošek, Mgr. Kateřina Fiedlerová, Mgr. Michaela Houdová, Mgr. Iva Matějovská,
Ing. Jan Palička, Hana Jašurková, DiS.
Jednání komise trvalo od 15:00 h do 16:00 h.
Omluveni:
MUDr. Anna Briestenská, PhDr. Stanislava Holíková, MUDr. Jana Ullrychová, Jan Urbánek
Hosté:
Mgr. Hana Cermonová, Mgr. Eva Štolbová, Mgr. Martina Péčová, Miroslav Grajcar

Program jednání:
1. Úvodní část – seznámení s programem jednání
2. Seznámení s žádostí o mimořádnou dotaci organizace Centrum pro dětský sluch Tamtam,
o. p. s (zástupce z organizace Mgr. Péčová)
3. Seznámení s žádostí o mimořádnou dotaci organizace Indigo Děčín, z. s. (zástupce
z organizace pan Grajcar)
4. Diskuse komise o možném doporučení mimořádných dotací bez účasti zástupců organizací
5. Informace o problematice „Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby v regionu“
6. Závěr
1. Úvodní část
PhDr. Marek Hošek, předseda komise, přivítal všechny přítomné a seznámil s programem
jednání.
2. Seznámení s žádostí o mimořádnou dotaci organizace Centrum pro dětský sluch
Tamtam, o. p. s (zástupce z organizace Mgr. Péčová)
Mgr. Martina Péčová seznámila komisi s žádostí o mimořádnou dotaci. Organizace žádá
o částku Kč 5.790,-. Částka je pro 1 klienta, za kterým služba do Děčína dojíždí. Centrum
pro dětský sluch Tamtam, o. p. s. je celostátní organizace, o mimořádnou dotaci žádali
všechny obce, kde působí, protože potřebují službu rané péče dofinancovat. Služba je
terénní, dojíždí do 90 měst za klienty do rodin. Financování organizace je zajištěno
z MPSV a krajského úřadu. Rozpočet na jednoho klienta činí Kč 38.600,-. Kapacita 140
klientů ročně.
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3. Seznámení s žádostí o mimořádnou dotaci organizace Indigo Děčín, z. s. (zástupce
z organizace pan Grajcar)
Miroslav Grajcar seznámil komisi s žádostí o mimořádnou dotaci. Indigo Děčín, z. s. žádá
Kč 70.000,- na dofinancování mezd pracovníků v přímé péči. Důvodem je nárůst klientů o
100%. V roce 2014 měla služba 152 klientů, v roce 2015 měla služba již 249 klientů a
kapacita stále narůstá. Tento stav je způsoben dlouhodobou migrací sociálně vyloučených
obyvatel do Děčína - Boletic nad Labem. Děti z přistěhovaných rodin navštěvují toto
centrum a jejich sociální úroveň je výrazně nižší než u starousedlíků. Práce s těmito dětmi
je náročnější a vyžaduje vysoké nároky na personální zajištění služby. Služba se věnuje
nejenom dětem při smysluplném trávení volného času, psaní úkolů a při osvojování si
hygienických návyků atd.
4. Diskuse komise o možném doporučení mimořádných dotací bez účasti zástupců
organizací
Komise diskutovala o výši dotace.
Hlasování proběhlo následovně:
- Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s. bylo jednohlasně podpořeno požadovanou
částkou ve výši Kč 5.790,-.
- Indigo Děčín, z. s. bylo jednohlasně podpořeno částkou Kč 50.000,-.
5. Informace o problematice „Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby v regionu“
PhDr. Marek Hošek vysvětlil, že obec se vyjadřuje k potřebnosti dané služby v regionu
v souvislosti se zařazováním sociálních služeb Základní sítě ÚK. Obec vyplní formulář
„Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby v regionu“. Potřebnost v Děčíně ovlivňuje
několik kritérií:
- soulad s komunitním plánem
- potřebnost služby
- spolupráce žadatele v rámci komunitního plánování
- historie žadatele, zkušenost s poskytováním sociálních služeb
- udržitelnost fungování sociální služby
6. Závěr
Ing. Jan Palička informoval, že v Objektu s pečovatelskou službou v Děčíně - Bynově fungují
bezpečnostní náramky pro obyvatele toho zařízení. Náramek v případě nutnosti informuje
Městskou polici, která na místo přijede a situaci řeší. Obyvatelé tuto službu vyžadují a systém
je nutné technicky zkontrolovat. Tato informace bude předána odboru místního hospodářství
k řešení.
Další jednání komise nebylo naplánováno.
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Stanovisko komise:
1. Sociálně zdravotní komise doporučuje radě města přidělení mimořádné dotace organizaci
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s. ve výši Kč 5.790,-.
2. Sociálně zdravotní komise doporučuje radě města přidělení mimořádné dotace organizaci
Indigo Děčín, z. s. ve výši Kč 50.000,-.
Zapsala:

Hana Jašurková, DiS., v. r.

Předseda komise:

PhDr. Marek Hošek, v. r.
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