ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE
dne 29. 4. 2015 v zasedací místnosti odboru sociálních věcí

č. 2/2015

Přítomni:
PhDr. Marek Hošek, PhDr. Stanislava Holíková, Mgr. Michaela Houdová,
Mgr. Iva Matějovská, MUDr. Jana Ullrychová, Jan Urbánek, Hana Jašurková
Jednání komise trvalo od 15:00 h do 16:30 h
Omluveni:
MUDr. Anna Briestenská, Mgr. Kateřina Fiedlerová, Ing. Jan Palička,
Hosté:
Ing. Renáta Grešíková, Mgr. Karolína Kounová Roubíčková

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Úvodní část
Posouzení žádosti organizace AVAZ Děčín o poskytnutí mimořádné dotace
Projednání finální verze 3. komunitního plánu po zapracování připomínek
Problematika mateřských center
Závěr

1. Úvodní část
PhDr. Marek Hošek, předseda komise, přivítal všechny přítomné. Představil všem
přítomným program jednání.
2. Posouzení žádosti organizace AVAZ Děčín o poskytnutí mimořádné dotace
PhDr. Marek Hošek představil komisi žádost Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně
postižených o poskytnutí mimořádné dotace ve výši Kč 200.000,- na dofinancování nákladů
spojených s poskytováním sociálních služeb. Uvedl, že tato organizace má skutečně
existenční problémy.
Mgr. Karolína Kounová Roubíčková
V letošním roce přešlo financování sociálních služeb z MPSV na kraje, tento přechod je
problematický a pro mnoho organizací znamená nižší či dokonce nulovou finanční
podporu. Žádost AVAZ Děčín byla díky formální chybě vyřazena z dotačního řízení
statutárního města Děčín, OSV. Oba tyto důvody vedly k tomu, že se organizace potýká
s velkými finančními problémy. AVAZ Děčín je jediná společnost v Děčíně, která se
zabývá službami pro vozíčkáře a těžce zdravotně postižené a je jednou se zakládajících
organizací KP v Děčíně, kde se aktivně zapojuje.
Po zhodnocení všech kritérií se sociálně zdravotní komise jednohlasně rozhodla doporučit
radě města přidělení mimořádné dotace AVAZ Děčín ve výši Kč 80.000,-. Je brána v úvahu
i skutečnost, že asociace žádá o dofinancování i KÚ ÚK a tudíž další finance ještě mohou
od krajského úřadu obdržet.

3. Projednání finální verze 3. komunitního plánu po zapracování připomínek
Mgr. Karolína Kounová Roubíčková
Manažerka komunitního plánování uvedla 3. komunitní plán sociálních služeb města Děčín
2015 – 2018. Projekt končí v červnu t. r. a bude zakončen konferencí, kde bude mít úvodní
slovo primátorka Mgr. Marie Blažková.
Předkládaný plán je komplexním materiálem pro sociální oblast ve městě Děčín. Popisuje
síť poskytovatelů služeb a návazných aktivit pro konkrétní cílové skupiny uživatelů. Jsou
zde popsány problémy s návrhy na jejich řešení pomocí stanovených cílů a opatření včetně
jejich předpokládané finanční náročnosti. Je strategickým materiálem v sociální oblasti.
Materiál zatím neprošel grafickou úpravou a korekcí.
V procesu připomínkování cílů a opatření byla zapojena i veřejnost v termínu 12. – 30.
března 2015. Celkem bylo přijato 9 připomínek, z toho 8 bylo zapracováno po projednání
v manažerském týmu a koordinačních skupinách.
Sociálně zdravotní komise po drobných úpravách a po konzultaci dotazů s manažerkou
komunitního plánování jednohlasně odsouhlasila 3. komunitní plán sociálních služeb města
Děčín 2015 – 2018.
4. Problematika mateřských center
PhDr. Marek Hošek promluvil k problematice mateřských center. Jedná se o výši
přidělované dotace pro oblast hlídání dětí o celkový způsob financování atd. Na příštím
jednání komise bude tento bod řešen samostatně. Je potřeba připravit podklady pro jednání.
Členové komise se mohou se svými požadavky na podklady obracet na paní Kounovou
Roubíčkovou.
5. Závěr
Termín dalšího jednání komise je 09. 06. 2015 v 15:00 h.
Absence na jednáních komise: Je nutné, aby členové komise včas omlouvali svou neúčast
na jednáních, popřípadě oznámili i pozdější příchod na jednání. Je to zásadní informace pro
každé zasedání, pokud se nedostaví nadpoloviční většina členů, není komise
usnášeníschopná a musí se jednání zrušit.

Stanovisko komise:
1. Sociálně zdravotní komise doporučuje radě města poskytnout mimořádnou dotaci
Asociaci vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených AVAZ Děčín ve výši
Kč 80.000,-.
2. Sociálně zdravotní komise doporučuje radě města projednat 3. komunitní plán
sociálních služeb 2015 – 2018 a doporučit zastupitelstvu města schválit 3. komunitní
plán sociálních služeb 2015 – 2018.
Zapsala:

Hana Jašurková, v. r.

Předseda komise:

PhDr. Marek Hošek, v. r.

