ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE
dne 13. 03. 2019 v zasedací místnosti OSV

č. 1/2019

Přítomni:
Mgr. Marie Blažková, MUDr. Petr Havlík, PhDr. Marek Hošek, Mgr. Iva Matějovská, Zuzana
Turčeková, DiS., PhDr. Sofie Wernerová Dimitrovová, Hana Jašurková, DiS.
Jednání komise trvalo od 14:30 do 16:00 h
Omluveni:
Mgr. Kateřina Fiedlerová
Hosté:
Ing. Ondřej Smíšek

Program jednání:
1. Úvodní část – seznámení s programem jednání, organizace jednání
2. Schválení „Statutu sociálně zdravotní komise“, seznámení s „Jednacím řádem“ (schválený
RM)
3. Seznámení členů s úkoly, povinnostmi komise atd.
1. Úvodní část
Mgr. Marie Blažková, předsedkyně komise, přivítala všechny přítomné a seznámila
s programem jednání. Program jednání byl schválen všemi přítomnými členy.
Každý člen komise se představil a promluvil o svých pracovních zkušenostech.
2. Schválení „Statutu sociálně zdravotní komise a seznámení s „Jednacím řádem“
Komise schválila jednomyslně návrh Statutu sociálně zdravotní komise. Bude předložen
primátorovi k podpisu.
Členové komise byli seznámeni s Jednacím řádem komise, který vzali na vědomí.
3. Seznámení členů s úkoly, povinnostmi komise atd.
Mgr. Marie Blažková informovala členy, co je v kompetenci komise. Jedná se zejména o
doporučení při rozdělování dotací, darů. Dále projednávání změn v sociální oblasti, přesun
organizací, vznik nových zařízení, dle potřebnosti apod.
Problematika přidělování bytů v Domech zvláštního určení bude ponechána v kompetenci OSV,
výjimky v přidělování těchto bytů jsou řešeny radou města. Komise bude případně řešit pouze
sporné žádosti, u kterých OSV požádá o spolupráci.
Ing. Ondřej Smíšek informoval o různých záměrech v sociální a zdravotní oblasti města.
Účastnil se jednání koordinačních skupin, kde byly představovány jednotlivé projekty, které
žádají statutární město Děčín o finanční dotaci.
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Z diskuse byl vznesen požadavek na OSV, aby zjistilo na Krajském úřadu Ústeckého kraje, jaký
má záměr s vybudováním záchytky v kraji, systém financování apod. Dále si komise žádá o
statistické údaje, pro kolik osob je toto zařízení potřebné týdně, případně měsíčně. Tyto
informace poskytne Městská policie a dále by bylo vhodné požádat o spolupráci Krajskou
zdravotní, a. s., Nemocnici Děčín, o. z. Termín podání zprávy je 03. 04. 2019.
Ing. Smíšek hovořil o Agentuře pro sociální začleňování. Problematika byla vysvětlena i Mgr.
Blažkovou o významu agentury ve městě a důvodu vzniku projektu.
4. Závěr
Další jednání komise je naplánováno na 21. 03. 2019, ve čtvrtek, kde budou projednávány
dotace. Materiály poskytne OSV v co nejbližší době, dne 14. 03. 2019. Na jednání bude
přizvána Mgr. Kateřina Štěpánková a manažeři koordinačních skupin, kteří budou zodpovídat
dotazy ohledně jednotlivých projektů.

Zapsala:

Hana Jašurková, DiS., v. r.

Předseda komise:

Mgr. Marie Blažková, v. r.
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