ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE
dne 04.10. 2012 v zasedací místnosti tajemníka magistrátu

č.05/2012

Přítomni:
Šárka Zimová Dostálová, MUDr. Anna Briestenská, Mgr. Marie Blaţková,
Mgr. Lukáš Herich, Mgr. Věra Kuklová, MUDr. František Plhoň, Havelková Bohumila

Omluveni:
MUDr. Ladislav Trněný
Hosté:
Mgr. Hana Cermonová, Ing. Renáta Grešíková, Ing. Dagmar Vávrová
Program jednání:
1. Zpráva o plnění cílů 2. KPSS města Děčín 2010-2013 k 30.06.2012
2. Výsledky hodnocení kvality procesu komunitního plánování v Děčíně
3. Dotazník spokojenosti obyvatel v DPS
4. Různé
1. Zpráva o plnění cílů 2. KPSS města Děčín 2010-2013 k 30.06.2012
Ing. Vávrová shrnula plnění cílů 2. KPSS. Stanoveno bylo 21 cílů a 62 opatření. Celkově
bylo jiţ splněno 5 cílů a 29 opatření, 12 cílů bylo splněno částečně a 1 nesplněn.
Procentuelně vyjádřeno jsou opatření druhého komunitního plánu v polovině cyklu splněna
na 46%.
Zmíněno bylo zřízení socioinfocentra, pro které byly vytypovány prostory v přízemí budovy
magistrátu ul. Na Valech (bývalá sociální pokladna). V řešení je úprava prostoru, především
odstranění bariér.
K dalším cílům - rekonstrukce Domova pro seniory na Kamenické ul. Ing. Grešíková sdělila,
ţe podání projektu bylo pozastaveno.
V diskusi na toto téma bylo zmíněno zvýšení počtu osob, které trpí Alzheimerovou nemocí.
Ing. Vávrová sdělila, ţe z celkového počtu klientů Domova se zvláštním reţimem a Domova
pro seniory na Kamenické ul. je s touto diagnózou 21 klientů. Odborem sociálních věcí bylo
navrţeno vyuţití budovy bývalého bowlingu v Křešicích na Domov se zvláštním reţimem,
právě pro tyto klienty, u nichţ se sniţuje věková hranice i před důchodový věk. Tímto
krokem by se uvolnila kapacita Domova pro seniory. Dále se diskutovalo o finančních
prostředcích, které by byly potřeba na rekonstrukci, údrţbu, provozní náklady… Bylo
navrţeno zpracování třech nezávislých posudků, které by rekonstrukci rozdělily na více
etap. Mgr. Cermonová sdělila, ţe je v řešení moţný odprodej této nemovitosti (záměr byl
schválen zastupitelstvem), město nedisponuje finančními prostředky, které by umoţnily
takovou investici. Ing. Grešíková navrhla moţnost vyuţití PPP projektů, dále byla zmíněna
moţná alternativa získání finančních prostředků odprodejem nevyuţívaného zařízení
bývalého DOZP Horní Ţleb.
Byla navrţena prohlídka budovy v Křešicích radními a členy sociálně zdravotní komise.

Mezi další cíle patří i rozvoj dobrovolnictví. Naplnění tohoto cíle zajišťuje Slunečnice, o.s.
Počty dobrovolníků se neustále zvyšují a jsou nabízeni i do jiných neziskových organizací.
Hlavním cílem skupiny Rodiny v krizi je podpora dětí z nepodnětného prostředí. Vznikly 4
přípravné ročníky na základních školách a byla nastavena spolupráce OSPODu
s organizacemi, které poskytují asistenční sluţby pro rodiny s dětmi. Dále byly
zaregistrovány 2 sluţby nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ („CINKA“, „Romské
sdruţení Indigo Děčín“).
Stanovisko komise:
Komise bere na vědomí zprávu o plnění cílů 2.KPSS města Děčín 2010-2013.
Komise doporučuje radě města znovu otevřít téma vyuţití budovy bývalého bowlingu
v Křešicích na Domov se zvláštním reţimem pro osoby trpící Alzheimerovou nemocí a
následně zadat odboru rozvoje ke zpracování.
2. Výsledky hodnocení kvality procesu komunitního plánování v Děčíně
V rámci projektu Podpora plánování a transformace sociálních sluţeb v Ústeckém kraji,
provedla firma LB plán, s.r.o. Liberec vyhodnocení kvality procesů komunitního plánování.
Město Děčín spolu s Ústím nad Labem dosáhlo nejvyššího hodnocení z celkem 16
hodnocených obcí v Ústeckém kraji. Z celkového počtu 26 kritérií bylo naplněno 23 a 3
kritéria byla naplněna částečně. Nenaplněná kritéria proces KP v Děčíně nemá.
Ing. Vávrová ke kritériím, která byla splněna částečně uvedla, ţe v budoucnu bude do
organizačního řádu zapracována poţadovaná kvalifikace manaţerů (vzdělání, praxe
v sociální oblasti), dále oblast způsobu informovanosti veřejnosti. Ke zlepšení přehlednosti
v oblasti definování cílů a opatření v dalším návrhu KP bude kladen důraz na vyznačení
druhů sluţeb, popř. aktivit, kterých se stanovené cíle týkají.
Výsledky hodnocení jsou zveřejněny na webovém portálu KP.
Stanovisko komise:
Komise bere na vědomí zprávu o vyhodnocení kvality procesu komunitního plánování.
3. Dotazník spokojenosti obyvatel v DPS
Ing. Grešíková informovala členy komise o probíhajícím dotazníkovém šetření (Anketa
spokojenosti seniorů) v Domech s pečovatelskou sluţbou, které provádí pracovnice
oddělení sociální práce OSV. O výstupu tohoto šetření bude komise informována. Zároveň
bylo sděleno, ţe OSV připravuje nová pravidla pro přidělování bytů v Domech
s pečovatelskou sluţbou, tak aby se skutečně zohlednila potřebnost ţadatele. Šárka Zimová
Dostálová se dotázala, zda se uvaţuje o rozšíření dotazníkového šetření i na další střediska
CSS, p.o.
Mgr. Cermonová vyjádřila uznání pracovnicím OSV oddělení sociální práce za zpracování
dotazníku.
4. Různé
MUDr. Briestenská informovala o obhájení statutu Iktového centra (město Děčín přispělo
částkou 500 tis. Kč na rekonstrukci).
MUDr. Plhoň se pozastavil nad sloţením správní rady Krajské zdravotní a.s., kde nejsou
zastoupeni představitelé měst, ve kterých jednotlivé nemocnice sídlí. Je totiţ známo, ţe i
primátor Pelant v tisku oznámil, ţe město Děčín i další města budou o tuto změnu usilovat.
Proč se tak nestalo?
Šárka Zimová Dostálová se dotázala, zda má OSV informace, jak si stojí ohledně financí
neziskové organizace před koncem roku, informovala o MC Bělásek (v roce 2011 zrušilo

klub Bělinka) a o.s. Křesťanské Jonáš (moţné uzavření denního centra pro osoby bez
přístřeší).
Ing. Grešíková sdělila, ţe v důsledku sniţování přidělovaných finančních prostředků, je
moţné, ţe CSS Děčín, p.o. bude muset rušit některé sluţby.
Závěr:
1. Komise bere na vědomí zprávu o plnění cílů 2.KPSS města Děčín 2010-2013.
2. Komise doporučuje radě města znovu otevřít téma vyuţití budovy bývalého bowlingu
v Křešicích na Domov se zvláštním reţimem pro osoby trpící Alzheimerovou nemocí
a následně zadat odboru rozvoje ke zpracování.
3. Komise bere na vědomí zprávu o vyhodnocení kvality procesu komunitního
plánování.
Termín dalšího jednání sociálně zdravotní komise stanoven nebyl.
Zapsala:

Bohumila Havelková v.r.

Předsedkyně komise:

Šárka Zimová Dostálová v.r

