ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE
dne 23. 11. 2016 v zasedací místnosti OSV

č. 5/2016

Přítomni:
PhDr. Marek Hošek, Mgr. Kateřina Fiedlerová, PhDr. Stanislava Holíková, Mgr. Michaela
Houdová, Mgr. Iva Matějovská, Jan Urbánek, Hana Jašurková, DiS.
Jednání komise trvalo od 14:30 h do 15:45 h.
Omluveni:
MUDr. Anna Briestenská, Ing. Jan Palička, MUDr. Jana Ullrychová,
Hosté:
Mgr. Hana Cermonová, Mgr. Karolína Kounová Roubíčková, Mgr. Zuzana Thürlová, Olívie Bílá,
Petr Kumstát
Program jednání:
1. Úvodní část – seznámení s programem jednání
2. Seznámení s žádostí o mimořádnou dotaci organizace JURTA, o. p. s. (zástupce organizace
Mgr. Thürlová)
3. Seznámení s žádostí o mimořádnou dotaci organizace Cinka – spolek (zástupce organizace
paní Bílá)
4. Seznámení s žádostí o mimořádnou dotaci organizace AVAZ Děčín (zástupce organizace
pan Kumstát)
5. Diskuse komise o možném doporučení mimořádných dotací bez účasti zástupců
z pozvaných organizací
6. Informace k šetření bezbariérovosti Dělnice ulice
7. Závěr
1. Úvodní část
PhDr. Marek Hošek, předseda komise, přivítal všechny přítomné a seznámil s programem
jednání.
2. Seznámení s žádostí o mimořádnou dotaci organizace JURTA, o. p. s.
Mgr. Zuzana Thürlová představila organizaci JURTA, o. p. s. Tato organizace má 4
registrované služby. Žádost o mimořádnou dotaci se týká chráněného bydlení a sociálně
terapeutických dílen. Na chráněné bydlení je požadováno Kč 10.000,- a soc. terapeutické dílny
Kč 150.000,-. Vzhledem k tomu, že organizace čerpala dotace z KÚÚK, musí 10 % finančních
prostředků zajistit z jiných zdrojů. Nesplnění této podmínky znamená povinnost vrátit
poměrnou část krajské dotace, což znamená u soc. terapeutických dílen Kč 1.000.081,-.
Organizace žádala mimořádnou dotaci u Magistrátu města Ústí nad Labem, nějaké prostředky
má i ze sponzorských darů.
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3. Seznámení s žádostí o mimořádnou dotaci organizace Cinka – spolek
Paní Olívie Bílá představila organizaci. Jedná se o nízkoprahové zařízení, které se stará o
volnočasové aktivity převážně romských dětí. Tato organizace žádá o poskytnutí finančních
prostředků na nedoplatek za elektrickou energii a vyúčtování služeb ve výši Kč 14.511,-.
V roce 2015 tato organizace obdržela počítačovou techniku z Okresního soudu v Liberci
v počtu 22 kusů PC sestav. Provoz počítačů znamenal navýšení nákladů na energii, se kterou
nebylo počítáno. Nedoplatek za služby je převážně za vodu. Nízkoprahové zařízení pořádá
kroužky vaření, osobní hygieny apod. Dále došlo k nárůstu kapacity děti, nyní 138 dětí (23 dětí
letos nových). Okamžitá kapacita zařízení je 20 klientů. Organizace oslovuje i sponzory, ale
nedaří se získat volné finanční prostředky. Je významně podporována Nadačním fondem děti a
rodina. Organizace se stěhuje do větších prostor v ul. Zbrojnická, kde budou dostatečné zálohy
na energie i služby. K nedoplatku by již v dalších letech dojít nemělo.
4. Seznámení s žádostí o mimořádnou dotaci organizace AVAZ Děčín
Petr
Kumstát
představil
organizaci,
která
poskytuje
poradenství,
půjčuje
kompenzační pomůcky, pořádá rekondiční pobyty a sdružuje zdravotně a mentálně postižené
občany. Organizace žádá o mimořádnou dotaci ve výši Kč 40.000,-. Chybou pracovnice
obdržela organizace zhruba o Kč 100.000,- méně z KÚÚK. Finance žádá organizace na
financování mezd a na provozní výdaje. V organizaci pracují 3 osoby, předseda na jednu
třetinu úvazku, na plný úvazek sociální pracovníka a ekonomka. Oba pracovníci mají
minimální mzdy. Organizace shání finanční prostředky i u sponzorů, tyto finance však nejsou
většinou určeny na mzdy. V jednání je finanční dotace z KÚÚK.
5. Diskuse komise o možném doporučení mimořádných dotací bez účasti zástupců
z pozvaných organizací
Sociálně zdravotní komise má k rozdělení finanční prostředky ve výši Kč 51.000,-. Bylo
hlasováno následovně:
- Organizace JURTA, o. p. s.: 6 členů hlasovalo pro poskytnutí částky Kč 21.000,- na
sociálně terapeutické dílny.
- Cinka – spolek: 4 členové hlasovali pro poskytnutí částky Kč 10.000,-, 1 člen hlasoval
proti a 1 člen se hlasování zdržel.
- AVAZ Děčín: 6 členů hlasovalo pro poskytnutí částky Kč 20.000,-.
6. Informace k šetření bezbariérovosti Dělnické ulice
Koordinační skupina Osob se zdravotním postižením se zástupci odboru rozvoje, odboru
místního hospodářství a majetku města a odboru sociálních věcí a zdravotnictví prošla celou
Dělnickou ulici a diskutovala nad prováděnými úpravami z hlediska bezbariérovosti.

7. Závěr
Další jednání komise nebylo naplánováno.
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Stanovisko komise:
1. Sociálně zdravotní komise doporučuje radě města doporučit zastupitelstvu města
rozhodnout o poskytnutí mimořádné dotace organizaci JURTA, o. p. s. na dofinancování
služby sociálně terapeutické dílny ve výši Kč 21.000,- a o neposkytnutí mimořádné dotace
organizaci JURTA, o. p. s na dofinancování služby chráněné bydlení.
2. Sociálně zdravotní komise doporučuje radě města rozhodnout o poskytnutí účelově
vázaného daru organizaci Cinka – spolek ve výši Kč 10.000,- na úhradu nedoplatků
z vyúčtování elektrické energie a za vyúčtování služeb spojených s užíváním nebytového
prostoru za rok 2015.
3. Sociálně zdravotní komise doporučuje radě města rozhodnout o poskytnutí mimořádné
dotace na činnost spolku AVAZ Děčín ve výši Kč 20.000,Zapsala:

Hana Jašurková, DiS., v. r.

Předseda komise:

PhDr. Marek Hošek, v. r.
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