ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE
dne 04.02. 2013 v zasedací místnosti tajemníka magistrátu
Přítomni:
Šárka Zimová Dostálová, MUDr. Anna
Mgr. Věra Kuklová, Bohumila Havelková

Briestenská,

Mgr.

č.02/2013

Marie

Blaţková,

Omluveni:
Mgr. Lukáš Herich, MUDr. František Plhoň, MUDr. Ladislav Trněný
Hosté:
Mgr. Hana Cermonová, Ing. Dagmar Vávrová, Hana Henigová,
Program jednání:
1. Materiál do RM (vrácení finančního příspěvku)
2. Dotační řízení
1. Materiál do RM (vrácení finančního příspěvku)
Sociálně zdravotní komisi byl předloţen materiál do rady města o vrácení finančního
přípěvku ve výši 24 tis. Kč. Odbor sociálních věcí obdrţel ţádost o vrácení tohoto příspěvku
po zemřelém Alfrédu Schulzovi od jeho syna pana Viktora Schulze. Pan Alfréd Schulz
zaplatil 24 tis. Kč, jako příspěvek za umístění do DPS (dům s pečovatelskou sluţbou). Tento
příspěvek je poskytován ţadatelem o umístění v DPS ve výši 1 tis. Kč za 1 m2 získané
plochy bytu. Odbor sociálních věcí navrhuje jeho vrácení z důvodu velmi krátkého pobytu
v DPS (19 dní) v důsledku úmrtí. Částka bude přihlášena, jako přeplatek do dědického
řízení k Okresnímu soudu v Děčíně.
Stanovisko komise:
Komise jednohlasně doporučuje radě města rozhodnout o vrácení finančního příspěvku.
2. Dotační řízení
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví informoval o počtu přijatých ţádostí o dotaci pro rok
2013. Ţádostí typu A (sociální sluţby) bylo přijato 26, ţádostí typu B (aktivity) 16, ţádost C
(podpora rodiny) 1 a ţádosti na podporu hlídání dětí do 3 let věku byly přijaty 2.
Celkem 45 přijatých ţádostí.
Bylo domluveno předání ţádostí členům komise na CD.
Dále byly projednány navrhované priority OSPODu a OSV v přidělování finančních
prostředků v letošním roce dotačního řízení. OSPOD v souvislosti s účinností nového
zákona o soc. sluţbách potřebuje součinnost neziskových organizací zabývající se rodinami
s dětmi. Bylo navrţeno několik sluţeb určených jako priorita, a to sociálně aktivizační sluţba
a odborné sociální poradenství - rodinné poradenství. OSV v reakci na poptávku opatrovnic
oddělení sociální práce a sluţeb navrhuje jako prioritu podpoření sluţby chráněné bydlení.
Jako další OSV doporučuje podpořit činnost klubu seniorů na Litoměřické ulici, jelikoţ
oţivení činnosti klubu seniorů v této lokalitě je cílem 2. KPSS.

Různé
Předsedkyně komise Šárka Zimová Dostálová poţádala o součinnost OSV s OŠK ve věci
nového zákona o spolcích, který bude platný od 1.1.2014 a o němţ zatím nikdo nic
přesného neví. Dotkne se většiny neziskovek působících jak v sociální oblasti, tak v kultuře,
školství, sportu, atd. Poţádala, aby odbory zajistily seminář (např. ve spolupráci
s ministerstvem), kde se organizace dozvědí základní obecné údaje o změnách a
moţnostech a také, co to pro ně bude znamenat z hlediska úprav zásad MM.
Ing. Vávrová informovala, o tom ţe OSV tyto informace sleduje a ţe je připraven upravit
Zásady pro poskytování dotací města Děčín. Informace budou předány v koordinačních
skupinách.
Mgr. Kuklová informovala o výzvě 43 (Vzdělávání pracovníků v sociálních sluţbách).
Organizace Charitní sdruţení Děčín má zájem tento projekt podat. Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví pro podání tohoto projektu vyjádří kladné stanovisko.
Závěr:
1. Komise jednohlasně doporučuje radě města rozhodnout o vrácení finančního
příspěvku.
Termín dalšího jednání sociálně zdravotní komise byl stanoven na středu 13.03.2013
od 13 hodin.
Zapsala:

Bohumila Havelková v.r.

Předsedkyně komise:

Šárka Zimová Dostálová v.r.

