ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE
dne 17. 10. 2014 v zasedací místnosti OSV

č. 2/2014

Přítomni:
Šárka Zimová Dostálová, MUDr. Anna Briestenská, Mgr. Lukáš Herich, Mgr. Věra Kuklová,
Hana Jašurková

Omluveni:
Mgr. Marie Blaţková, MUDr. František Plhoň
Hosté:
Ing. Renáta Grešíková

Program jednání:
Posouzení ţádostí o poskytnutí mimořádné pro:
1. Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s. – poţadováno Kč 3.400,- Ţádají o dofinancování sluţeb rané péče pro rok 2014, které poskytují klientům,
rodinám s dětmi se sluchovým postiţením v Děčíně.
2. Valerie Machová (terénní a pobytová odlehčovací sluţba) – poţadováno Kč 200.000,- Ţádá o mimořádnou dotaci v souvislosti s otevřením nové provozovny odlehčovací
sluţby, která v září 2014 navýšila kapacitu z 6 na 16 klientů – částka bude pouţita
na dovybavení provozovny a částečné pokrytí zvýšených provozních nákladů
v tomto roce.
Ing. Renáta Grešíková
Informovala podrobně o obou ţádostech. Vysvětlila fungování terénní a pobytové sluţby.
K porovnání uvedla na dotaz komise, ţe v roce 2008 obdrţela Agentura Naděje v dotačním
řízení Kč 610.000,- a v roce 2012 obdrţela mimořádnou dotaci ve výši Kč 250.000,-.
Mimořádná dotace slouţila k úhradě navýšených provozních nákladů v souvislosti s otevřením
nově zrekonstruovaných prostor v Děčíně Bechlejovicích.
Mgr. Lukáš Herich
Vznesl dotaz, zda někdo eviduje potřebnost této sluţby.
Ing. Grešíková uvedla, ţe tato sluţba je v Děčíně velmi potřebná, nejen z praxe sociálních
pracovnic Magistrátu města Děčín.
O potřebnosti odlehčovací sluţby vypovídá i průzkum, který provedla firma AUGUR MINSS.
Jedná se o projekt „Analýza potřebnosti sociálních sluţeb v Ústeckém kraji“, podle kterého je
Děčín na prvním místě v potřebnosti odlehčovacích sluţeb.

Stanovisko komise:
1. Komise doporučuje radě města poskytnout mimořádnou dotaci ve výši Kč 3.400,organizaci Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s.
2. Komise doporučuje radě města poskytnout mimořádnou dotaci ve výši Kč 150.000,organizaci Valerie Machová s tím, ţe v příštím roce se bude sledovat rozpočet této
organizace, dotace z MPSV a Krajského úřadu a na vybavení se jiţ dotace poskytovat
nebudou.
Zapsala:

Hana Jašurková, v. r.

Předsedkyně komise:

Šárka Zimová Dostálová, v. r.

