ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE
dne 3.11. 2011 v zasedací místnosti tajemníka magistrátu

č.11/2011

Přítomni:
Šárka Zimová Dostálová, Mgr. Marie Gutová, Mgr. Lukáš Herich, Mgr. Věra Kuklová,
Mudr. František Plhoň, Bohumila Havelková

Omluveni:
MUDr. Anna Briestenská, MUDr. Ladislav Trněný
Hosté:
Fratišek Pelant, primátor města, Ing. Dagmar Vávrová, Mgr. Petr Novotný,
Ing. Renáta Grešíková , Mgr. Hana Cermonová, Ing. Vlastimil Pažourek
Program jednání:
1. Úvod
2. Prezentace dosavadní práce a výstupů koordinační skupiny Senioři
(Mgr. Petr Novotný, Ing. Dagmar Vávrová)
3. Udělení výjimky na bezplatné parkovací karty
4. Dotační řízení OSV
5. Změna složení manažerského týmu procesu komunitního plánování
6. Různé
1. Úvod
Jednání zahájila a vedla předsedkyně sociálně zdravotní komise paní Zimová Dostálová.
2. Prezentace dosavadní práce a výstupů koordinační skupiny Senioři
2a) Ing. Vávrová prezentovala členům komise analýzu poskytovatelů a zdrojů financování
sociálních služeb za cílovou skupinu senioři.
Š.Zimová vznesla několik dotazů ohledně potřeb cílové skupiny a jejich naplňování:
1.) Zda existuje analýza nejen poskytovatelů, ale především jednotlivých služeb a jejich
potřebnosti, zda se vyskytuje služba, která je nedostatečně zajištěna či úplně chybí a je
potřeba ji podpořit (např. poměr mezi terénními a pobytovými službami pro seniory,
hospicové služby, atd.)?
Odpověď Ing. Vávrové: Chybí nám odlehčovací služby, v tuto chvíli máme pokrytu
kapacitu 20 lůžek, ale zájem je mnohem vyšší, než jsme schopni uspokojit. Jiné služby
nejsou potřeba více rozvíjet, problém máme s DPS, jehož kapacita je nedostatečná a má
velký seznam čekatelů na umístění.
Doplnění Ing. Grešíkové: Hospicové služby máme zajišťované organizací sídlící mimo
Děčín a terénní hospicovou službou paní Kozákové a zatím je pokrytí dostačující.
2.) Jaké jsou počty uživatelů v Děčíně v jednotlivých službách – v ambulantních, terénních,
pobytových, zda někdo zkoumal zájem lidí z pobytových služeb o ambulantní a terénní
služby a naopak, jak jsou zjišťovány potřeby seniorů a uživatelů služeb pro seniory
v Děčíně? Bez skutečných informací o potřebách seniorů těžko budeme schopni adekvátně
odpovídat vhodnou nabídkou a nebudeme schopni realizovat plány rozvoje služeb pro
seniory tak, aby byly skutečně efektivní.
Odpověď Ing. Vávrové: Nejsme schopni takto podrobných analýz ani vyhodnocování.
Doplnění Ing. Grešíkové: V souvislosti s narůstající agendou sociálních služeb vnímáme

pro tyto účely (sběr a vyhodnocování dat) jako nezbytnou potřebu personálního posílení
OSV.
2b) Manažer koordinační skupiny Senioři Mgr. Petr Novotný představil ve své prezentaci
členy této skupiny. Mimo jiné uvedl, že by se pozornost a finanční podpora města měla
zaměřovat také na aktivity svazových organizací působících v oblasti seniorů. V souvislosti
demografickým vývojem se bude skupina zabývat věkovým rozložením cílových skupin
seniorů a potřebností sociálních služeb.
Š.Zimovou byli Mgr. Novotný i Ing. Vávrová vyzvání k definování největších problémů,
které z hlediska této skupiny vidí:
1.) Podpora svazů – Mgr. Novotný: chybí jim zdroje na provoz a hmotné vybavení, na
potřebné služby (účetnictví, fundraising…) - neumí zajistit dostatečné organizační zázemí
(personál, prostředky…), je nezbytná podpora i v rámci zasíťování služeb mezi sebou,.
Z diskuse: V tomto směru je důležité komunitní plánování, které tomu napomáhá, ideální by
bylo větší provázání informovanosti a podpory napříč koordinačními skupinami (organizace
si mohou pomoci i s rozdílnými cílovými skupinami – nabídka volnočasových aktivit,
materiální podpory, podpory v počítačové gramotnosti, atd.), od města dostaly organizace
nabídku zajištění účetních služeb (především maličké svazy, které nemají oficiální agendu a
bojují s vyúčtováním dotací), zajištění dobrovolníků pro posílení jejich práce a činnosti
(posílení personálních zdrojů).
2.) Zadluženost seniorů – Ing. Vávrová: alarmující je situace v souvislosti se zadlužováním
seniorů – chybí finanční gramotnost, potýkají se s exekucemi na důchod, atp. Komise
hledala možná řešení v prevenci, která budou projednána v koordinační skupině Senioři – je
potřeba navrhnout postupy jak je preventivně informovat, hledat zdroje…. Mgr. Kuklová za
CHSD nabízí pořádání osvětových seminářů pro seniory + konkrétní pomoc s dluhy.
3.) Terénní a pobytové služby, DZR – narůstá potřeba těchto služeb, nestačíme pokrývat
poptávku. Je zde prostor pro vznik nových služeb péče o seniory, především
pobytových pro seniory ve 3. a 4. stupni závislosti - pro podnikatelské i neziskové subjekty,
tyto aktivity jsou samofinancovatelné, je o ně velký zájem (rodiny péči o tyto své příbuzné
nestíhají), ale vyžadují velkou vstupní investici. Částečně se rozšíří kapacita díky
rekonstrukci DPS Kamenická, ale stále není dostačující pokrytí.
4.) DPS suplují LDN – ubytovávají uživatele s 2.stupněm závislosti, což není vyhovující
situace, ale nemáme pro ně adekvátní nabídku.
3. Udělení výjimky na bezplatné parkovací karty
Materiál do rady města o udělení výjimek na vydání bezplatných parkovacích karet
pro vozidla organizací CSS Děčín p.o. a Agentury domácí péče ANNA, které zajišťují
terénní pečovatelskou službu na území města Děčín v domácnosti uživatele sociální služby.
Stanovisko komise:
Komise jednomyslně doporučuje radě města rozhodnout o udělení výjimek na bezplatné
parkovací karty.
4. Dotační řízení OSV
Komise se seznámila s návrhem výzvy pro předkládání žádostí o účelovou dotaci v oblasti
sociálních věcí včetně formulářů pro předložení žádosti o dotaci.
Stanovisko komise:
Komise jednomyslně doporučuje radě města předložený návrh výzvy schválit.
5. Změna složení manažerského týmu procesu komunitního plánování
Materiál do rady města, který navrhuje změnu složení manažerského týmu procesu
komunitního plánování sociálních služeb. Z důvodu nástupu na mateřskou dovolenou, došlo

ke změně manažerky skupiny Osoby se zdravotním postižením Mgr. Kateřiny Fiedlerové,
kterou nahradil Bc. Marek Hošek. Manažerku skupiny rodiny v krizi Mgr. Michaelu
Houdovou bude zastupovat po dobu mateřské dovolené Mgr. Petra Ludwigová.
Stanovisko komise:
Komise jednomyslně doporučuje radě města vzít na vědomí změnu manažerského týmu
procesu komunitního plánování.
6. Různé
a) Komise projednala žádosti o mimořádnou dotaci, kterou na odbor sociálních věcí a
zdravotnictví podala paní Dana Plechatá (provozovatelka soukromých jeslí). Bylo žádáno o
30 tis. Kč na mzdové náklady pro zaměstnance a 30 tis. Kč na koupi nábytku. Dále komise
projednala žádost o poskytnutí dotace na rok 2012. Ing. Grešíková sdělila komisi, že další
finanční podpora tohoto zařízení v příštím roce bude ještě zvažována.
Stanovisko komise:
Komise nedoporučuje žádostem vyhovět z důvodu absence finančních prostředků
v rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví.
b) Ing. Pažourek informoval komisi o situaci na učilištích související s nadměrnými
absencemi studentů. Na základě těchto poznatků vyzval vedoucí odboru sociálních věcí a
zdravotnictví k součinnosti se zástupci dotčených školských zařízení v této problematice.
c) Termín dalšího jednání komise: Po dohodě přítomných členů a vedoucí OSV Ing.
Grešíkové bude v prosinci rezervován termín 8.12.2011, pro případ akutních potřeb OSV
k jednání. Pokud z OSV takový požadavek nevzejde, komise se v prosinci již nesejde a
nejbližší jednání proběhne v lednu 2012.
Závěr:
1. Komise na základě přednesených informací Ing. Vávrové a Mgr. Novotného pro oblast
péče o seniory:
- doporučuje radě města řešit potřebu rozšíření kompetencí stávajícího personálu OSV pro
posílení potřeb kvalitních podkladů pro sociální strategii - sběr a vyhodnocování dat nutných
pro plánování sociální politiky města.
- doporučuje, aby rada zadala koordinační skupině senioři zpracování plánu provázanosti
služeb a nabídky aktivit pro podporu skupiny senioři
- doporučuje, aby rada zadala koordinační skupině senioři zpracování plánu pro řešení
problematiky zadlužování seniorů
- doporučuje radě řešit potřebu vysoké poptávky po terénních a pobytových službách a DZR
(možné zadat KS senioři zpracování návrhu řešení, případně nabídnout záměr nových
služeb pro realizaci jiným subjektům)
2. Komise doporučuje radě města rozhodnout o udělení výjimek na vydání bezplatných
parkovacích karet pro vozidla organizací CSS Děčín p.o. a Agentury domácí péče ANNA,
které zajišťují terénní pečovatelskou službu na území města Děčín v domácnosti uživatele
sociální služby.
3. Komise doporučuje radě města ke schválení materiál do rady města, který navrhuje
výzvu pro předkládání žádostí o účelovou dotaci v oblasti sociálních věcí včetně formulářů
pro předložení žádosti o dotaci.
4. Komise doporučuje radě města vzít na vědomí, změnu složení manažerského týmu
procesu komunitního plánování sociálních služeb.
5. Komise radě města nedoporučuje ke schválení žádosti o mimořádnou dotaci p. Plechaté
zajištění chodu organizace 30 tis. Kč a na zakoupení nábytku 30 tis Kč.
6. Komise doporučuje radě města zadat OSV řešení absence žáků ve školách – provázání
informování škol o absenci žáků s OSV (do 1 měsíce od absence), aby pracovnice OSV

obratem aktivně informovaly rodinu a zajistily podporu v nápravě (týká se středních i
základních škol)

Zapsala:

Bohumila Havelková v.r.

Předsedkyně komise:

Šárka Zimová Dostálová v.r.

