ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SOCIÁLNÉ ZDRAVOTNÍ KOMISE
dne 29.9.2011 v zasedací místnosti tajemníka magistrátu

č. 10/2011

Přítomni:
Šárka Zimová Dostálová, Mgr. Marie Gutová, Mgr. Lukáš Herich, Mgr. Věra Kuklová, MUDr.
František Plhoň, MUDr. Ladislav Trněný, Božena Hrubá
Omluveni:
MUDr. Anna Briestenská
Hosté:
Ing. Vlastimil Pažourek, Ing. Dagmar Vávrová
Program jednání:
1. Úvod
2. Materiál pro jednání rady města Děčína ke změně v zásadách pro poskytování
dotací
3. Materiál pro jednání rady města ke změně způsobu financování alternativních
předškolních zařízení
4. Představení procesu komunitního plánování
5. Různé
1.Úvod
Jednání zahájila a vedla předsedkyně komise paní Zimová Dostálová.
2. – 3. Materiály OSV pro jednání rady města Děčína
Ing. Vávrová z OSV předložila komisi k posouzení a vyjádření:
a) materiál pro jednání rady města, který navrhuje změny zásad pro poskytování dotací –
jde o právní rámec dotačního řízení, společný pro odbor sociálních věcí a zdravotnictví a
odbor školství a kultury. Změny v těchto zásadách byly před konečnou podobou dokumentu
podrobně projednány jak v sociálně zdravotní komisi, tak v koordinačních skupinách
komunitního plánování.
b) materiál pro jednání rady města, který navrhuje změnu způsobu financování
alternativních předškolních zařízení, čímž revokuje dosud platný způsob financování z roku
2007.
Stanovisko komise:
Většinou hlasů (5 pro, 1 člen se zdržel hlasování) komise doporučuje radě města
předložené materiály ke schválení.
4. Představení procesu komunitního plánování
Ing. Vávrová prezentovala členům komise proces komunitního plánování, které se začalo ve
městě realizovat v roce 2004 a v současné době probíhá jeho druhý cyklus. Uvedla, že
v letošním roce byla věnována pozornost sběru dat a jejich vyhodnocování, takže na nově
připraveném webovém portálu komunitního plánování je možno se seznámit s výstupy
provedené analýzy. V nadcházejícím období se komunitní plánování bude zaměřovat

2)
především na koordinaci a evaluaci, aby byl vysledován žádoucí směr dalšího vývoje a
došlo ke kvalitativnímu posunu v potřebném rozsahu a úrovni poskytovaných sociálních
služeb, jež bude město podporovat.
Ing. Vávrová pozvala členy komise na konferenci „Komunitní plánování v praxi“,která se
uskuteční dne 1. listopadu 2011 na děčínském zámku; zde budou představeny konkrétní
výsledky, jichž se za pomoci mj. i komunitního plánování dosáhlo.
Paní Zimová Dostálová připomenula úmysl komise zvát na své jednání manažery
koordinačních skupin komunitního plánování, a bylo dohodnuto, že jako první se do komise
přijde prezentovat koordinační skupina Senioři.
5.Různé
a) Ing. Pažourek informoval komisi o působení Agentury pro sociální začleňování ve
městě; v současném období pracovníci agentury sbírají data a mapují situaci. Začátkem
října dojde k podepsání smlouvy o lokálním partnerství a následně dojde k vytvoření čtyř
pracovních skupin, která se budou zabývat tématy určenými městem: bude to prevence
kriminality, bydlení, nezaměstnanost a vzdělávání.
b) MUDr. Plhoň navrhl, aby se komise zabývala současnou vážnou situací děčínské
nemocnice. Tento návrh členové komise jednomyslně podpořili a předsedkyně komise
se obrátí na radu města s žádostí o poskytnutí příslušných informací.
c) Příští jednání komise se bude konat ve čtvrtek 3. listopadu 2011.
Závěr:
1. Komise doporučuje radě města ke schválení materiál k zásadám pro poskytování
účelových dotací v oblasti sociálních věcí, kultury a sportu.
2. Komise doporučuje radě města ke schválení materiál ke změně ve způsobu
financování alternativních předškolních zařízení.
3. Komise se obrací na radu města s žádostí o poskytnutí informací k současné situaci
v děčínské nemocnici.
Zapsala:

Božena Hrubá v.r.

Předsedkyně komise:

Šárka Zimová Dostálová v.r.

