ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE
dne 11. 11. 2019, od 14:30 h v zasedací místnosti OSPOD

č. 5/2019

Přítomni:
PhDr. Sofie Wernerová Dimitrovová, MUDr. Petr Havlík, PhDr. Marek Hošek, Mgr. Jana
Hronová (přes PC), Ing. Bc. Rustam Kokotjucha, Petr Korselt, Mgr. Iva Matějovská, Mgr. Karel
Rajchl, MBA, MBE, Zuzana Turčeková, DiS., Bc. Hana Jašurková, DiS.
Omluveni:

Hosté:
Ing. Ondřej Smíšek, Mgr. Eva Štolbová, JUDr. Hana Kozáková (ADP ANNA)

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Úvodní část, projednání dalších termínů jednání
Řešení pravidel pro přidělování dotací
Specifikace termínu „mimořádná dotace“
Řešení dotací do Kč 20.000,Návrh priorit k řešení do konce roku
Závěr

1. Úvodní část
Předsedkyně komise, paní PhDr. Wernerová Dimitrovová přivítala všechny přítomné,
seznámila s programem jednání.
2. Řešení pravidel pro přidělování dotací
Všichni přítomní obdrželi materiál pro rozdělování dotací pro rok 2020, který je předkládán
do orgánů města odborem sociálních věcí a zdravotnictví. Tento materiál bude předkládán
do RM dne 19. 11. 2019 a ZM dne 12. 12. 2019
Členka komise, paní Mgr. Hronová vysvětlila dotační řízení přes videohovor. Poskytla
komisi materiály dotačního řízení v Chomutově. Vysvětlila potřebné dotazy všem
přítomným.
Byly stanoveny pravidla pro rozdělování dotací:
1. 50% účast na jednáních komunitního plánování.
2. Efektivita poskytované služby.
3. Potřebnost a jedinečnost služby.
4. Spolupráce s Magistrátem města Děčín.
5. Vzájemná vstřícnost mezi organizacemi.
6. Počet klientů dané služby.
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3. Specifikace termínu „mimořádná dotace“
Komise doporučuje radě města, aby se nezabývala žádostmi o mimořádné dotace
a doporučuje, aby všechny organizace uplatnily své žádosti o dotace v řádném dotačním
řízení.
4. Řešení dotací do Kč 20.000,Žádosti organizací mimo Děčín a těch, které nejsou v komunitním plánování města Děčín se
budou řešit individuálně. Komise jednomyslně odhlasovala, že maximální částka pro tyto
žádosti bude Kč 10.000,-.
5. Návrh priorit k řešení do konce roku
Na příštím jednání bude řešena problematika mrazů a osob bez přístřeší. Na jednání bude
přizvána vedoucí Azylového domu v Děčíně, ředitelka organizace Křesťanského
společenství Jonáš a zástupce OSV.
6. Ostatní
Na jednání komise dostavila JUDr. Kozáková, ředitelka Agentury domácí péče, která
hovořila o nutnosti další organizace, která by spolu s ní poskytovala pečovatelské služby
v terénu odpoledne, večer a o víkendech. Paní Kozáková stále navyšuje počet zaměstnanců,
kteří zajišťují tuto službu a kapacitně to již nelze zvládnout, stále přibývají další klienti. Její
služba obstará 60 klientů denně.
Pan Ing. Smíšek přislíbil podniknout jednání v této záležitosti. Podrobnosti budou řešeny na
dalším jednání
7. Závěr
Další jednání je naplánováno na 9. 12. 2019 od 14:00 h.

Stanovisko komise:
1. Sociálně zdravotní komise doporučuje radě města, aby se nezabývala žádostmi
o mimořádné dotace.
2. Sociálně zdravotní komise doporučuje radě města, aby maximální částka dotace pro
organizace z jiných měst byly omezeny částkou do Kč 10.000,-.

Zapsala:

Bc. Hana Jašurková, DiS., v. r.

Předsedkyně komise:

PhDr. Sofie Wernerová Dimitrovová, v. r.
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