ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE
dne 15. 08. 2018 v zasedací místnosti OSV

č. 2/2018

Přítomni:
PhDr. Marek Hošek, MUDr. Anna Briestenská, PhDr. Stanislava Holíková, Mgr. Michaela
Houdová, Mgr. Iva Matějovská, Ing. Jan Palička, MUDr. Jana Ullrychová, Hana Jašurková, DiS.
Jednání komise trvalo od 14:00 h do 15:30 h.
Omluveni:
Mgr. Kateřina Fiedlerová, Jan Urbánek
Hosté:
Ing. Renáta Grešíková, Jaromír Šmahel (Společnost Parkinson, z. s.), Jan Sokol, Jakub Jindra

Program jednání:
1. Úvodní část – seznámení s programem jednání, organizace jednání
2. Projednání přestěhování sluţby Azylový dům a noclehárna do objektu bývalého internátu
v ul. Benešovská
3. Posouzení „Projektu dostupné formy bydlení pro sociálně slabší občany Děčína se
zaměřením na matky „samoţivitelky“, spojený s Charitním sdruţením Děčín, zástupci
organizace Jan Sokol, Jakub Jindra
4. Posouzení ţádosti Společnosti Parkinson, z. s. o mimořádnou dotaci, zástupce Jaromír
Šmahel
5. Závěr

1. Úvodní část
PhDr. Marek Hošek, předseda komise, přivítal všechny přítomné a seznámil s programem
jednání.

2. Projednání přestěhování služby Azylový dům a noclehárna do objektu bývalého
internátu v ul. Benešovská
Komisí byl projednán návrh na přestěhování této sluţby. V současnosti je Azylový dům
provozován v Děčíně VI – Letné, kde jiţ několikrát obyvatelé vyjádřili nesouhlas
s umístěním. Byl narušován noční klid apod. Kapacita objektu by měla zůstat stejná.
Komise hlasovala o přemístění Azylového domu a noclehárny, jednohlasně doporučuje
přemístění této sluţby do objektu bývalého internátu na ul. Benešovská.
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3. Posouzení „„Projektu dostupné formy bydlení pro sociálně slabší občany Děčína se
zaměřením na matky „samoživitelky“, spojený s Charitním sdružením Děčín,
zástupci organizace Jan Sokol, Jakub Jindra
Zástupci neziskové organizace, p. Sokol a p. Jindra přestavily svůj záměr. Projekt stojí na
myšlence nabídnout dostupnou formu bydlení pro sociálně slabší občany Děčína se
zaměřením na matky samoţivitelky a mladé lidi, kteří si nemohou dovolit nákup vlastní
nemovitosti ani klasický komerční nájem. Nájemné je zvýhodněné, niţší. Organizace má
sepsanou smlouvu s Charitním sdruţením Děčín, které případně doporučí spolupracující
klienty k moţnosti bydlení a zároveň s nimi nadále bude vykonávat sociální práci.
Udrţitelnost projektu je 20 let. Organizace ţádá souhlasné stanovisko obce s realizací
projektu předkládaným do 80. výzvy IROP „Sociální bydlení pro sociálně vyloučené
lokality II“.
Komise diskutovala o projektu, zváţila moţná rizika i výhody.
Komise hlasovala o podpoře projektu, 4 členové hlasovali pro podporu projektu, 1 člen se
hlasování zdrţel a 2 členové hlasovali o nepodpoření projektu.
4. Posouzení žádosti Společnosti Parkinson, z. s. o mimořádnou dotaci, zástupce
Jaromír Šmahel
Pan Šmahel pohovořil o záměru opět vybudovat v Děčíně kancelář pro setkávání osob
s Parkinsonovou chorobou. Dříve organizace v Děčíně fungovala. Osob s tímto
onemocněním přibývá a nemají se kam obracet se svými problémy. Kancelář by
zajišťovala mimo jiné plavání, cvičení a rekondiční pobyty.
PhDr. Hošek nabídl moţnost pronájmu v kanceláře např. na 1-2 hodiny týdně v Klubu
senioru v Bezručově ulici. Byly by zde nízké náklady na pronájem. Pan Šmahel projevil
zájem o prohlídku těchto prostor.
Organizace má předjednané prostory v budově České spořitelny, v ul. Pohraniční. Ţádá
o přidělení mimořádné dotace ve výši Kč 80.000,- na otevření kanceláře Klubu Děčín.
Komise hlasovala o přidělení dotace. Jednohlasně doporučuje poskytnutí dotace ve výši Kč
20.000,- s tím, ţe organizaci bude nabídnut k pronájmu prostor v Klubu seniorů
v Bezručově ulici.
5. Závěr
Další jednání komise nebylo naplánováno.

Stanovisko komise:
1.

Sociálně zdravotní komise doporučuje radě města schválit záměr přestěhování Azylové
sluţby a noclehárny do objektu bývalého internátu v ul. Benešovská.
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2.

Sociálně zdravotní komise doporučuje radě města vydat souhlasné stanovisko obce
s realizací projektu „Sociální bydlení 3S z. s. realizovaný nestátní neziskovou organizací
3S z. s. na adrese Kamenická 501/13, Děčín II – Nové Město.

3.

Sociálně zdravotní komise doporučuje radě města přidělení mimořádné dotace pro
organizaci Společnost Parkinson, z. s. ve výši Kč 20.000,- s podmínkou nabídky prostor
k provozování klubu v Klubu seniorů v Bezručově ulici.

Zapsala:

Hana Jašurková, DiS., v. r.

Předseda komise:

PhDr. Marek Hošek, v. r.

3

