ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE
dne 10. 06. 2015 v zasedací místnosti odboru sociálních věcí

č. 4/2015

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

Program jednání:
1. Úvodní část
2. Žádost o stanovisko – JURTA, o. p. s. – žádost o přepracování dotačního řízení
a sloučení schválených dotací ze 4 projektů
3. Organizační záležitosti
4. Závěr

1. Úvodní část
PhDr. Marek Hošek, předseda komise, přivítal všechny přítomné. Představil všem
přítomným program jednání.

2. Žádost o stanovisko – JURTA, o. p. s. – žádost o přepracování dotačního řízení
a sloučení schválených dotací ze 4 projektů
Sociálně zdravotní komise projednávala dva požadavky organizace JURTA, o. p. s., první
požadavek byl na přepracování celého dotačního řízení. Organizace s odůvodněním uvedla
(ve zkratce), že dotační řízení je nepředvídatelné a netransparentní, nekoncepční a
neekonomické.
Druhým požadavkem bylo sloučení financí ze 4 projektů (Sociálně terapeutické dílny,
Sociální rehabilitace, Podpora samostatného bydlení, Chráněné bydlení) do jedné částky
s tím, že bude poskytnuto Kč 50.000,- na jeden projekt, a to na Chráněné bydlení.
Komise řešila oba tyto požadavky, prodiskutovala různé možnosti řešení, dospěla
k následujícímu stanovisku:
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a) dotační řízení:
- rozdělení dotací proběhlo plně v souladu s výzvou a zásadami dotačního řízení
- sociálně zdravotní komise hodnotila jednotlivé projekty na základě obecných kritérií,
které jsou uvedeny ve výzvě pro předkládání žádostí o účelovou dotaci a dále přihlížela
k dalším skutečnostem tj. např. možnosti získání financí z jiných zdrojů, na co jsou
finance požadovány (mzdy, zařízení, provozní výdaje atd.), ale i počtem služeb stejného
nebo podobného zaměření. Dalším kritériem bylo i doporučení KP.
- není dostatek finančních prostředků a jednotlivé projekty obdržely většinou zhruba 1/3
požadovaných financí
- sociálně zdravotní komise uvítá jakékoliv podněty a nápady, případně i doporučení
odboru sociálních věcí a zdravotnictví (především KP), které jednotlivé organizace zná
přeci jen detailněji a historicky
- během srpna a září 2015 bude otevřena diskuze se členy KP, které mohou své dotazy
směřovat na sociálně zdravotní komisi; členové sociálně zdravotní komise vítají setkání
se zástupci koordinačních skupin
- požadavky budou pro komisi rozděleny (nejspíš hl. manažerkou KP) do tří přehledných
tabulek A (hlídání dětí do 3 let), B (aktivity), C (služby)
- z informací víme, že organizace vždy měly možnost vyjádřit se k systému dotačního
řízení, avšak málokdo toho nevyužil
- preferujeme na příštím projednávání dotací přítomnost jednotlivých manažerů KP
Komise se bude i nadále zabývat dotačním řízením, jasné závěry zatím nelze sdělit. Komise
je nakloněna různým doporučením. Bylo by však pro příště vhodné pro organizace, které
finance z dotačního řízení žádají, aby upřednostnily např. jeden projekt, který je pro ně
nejdůležitější.
Klíč, ať kvantitativně či kvalitativně orientovaný, se za daných podmínek stanovuje velmi
obtížně, už jen s ohledem na nemožnost města ovlivnit zrod, velikost či zánik jednotlivých
služeb (to je činnost registrace v KÚÚK).
Komise si je vědoma kritického roku 2015, v kterém končí projekty ESF a dochází
k přechodu významného donátora z MPSV na jednotlivé KÚ.
b) sloučení schválených dotací ze 4 projektů
Komise hlasovala o sloučení financí, 5 členů hlasovalo pro sloučení, 1 člen proti. Z důvodu
zjednodušení administrativy pro Jurtu, o. p. s. byla komise pro sloučení, i když se toto
řešení jeví jako nekoncepční. Organizace musí získat 10 % z celkových nákladů i z jiných
zdrojů, doporučujeme využít sponzorských darů apod..
3. Organizační záležitosti
Komise hovořila o možnosti elektronického hlasování v případě, že se členové nebudou
moci sejít, nebo bude požadováno její stanovisko v krátkém termínu. Toto řešení členové
přivítali, s případnými dotazy k dané problematice (KP) se budou obracet na paní Mgr.
Kounovou Roubíčkovou.
Avšak komise preferuje osobní setkání.
2

4. Závěr

Stanovisko komise:
1. Sociálně zdravotní komise doporučuje radě města vytvořit metodiku k přidělování
dotací ve spolupráci s komunitním plánováním, manažery KP, případně jednotlivými
organizacemi, z důvodu znalosti prostředí.
2. Sociálně zdravotní komise doporučuje radě města na základě žádosti organizace
JURTA, o. p. s. sloučit dotace ze 4 projektů do jedné částky a podpořit projekt
Chráněné bydlení ve výši Kč 50.000,-.
Zapsala:

Hana Jašurková, v. r.

Předseda komise:

PhDr. Marek Hošek, v. r.
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