ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE
dne 09. 12. 2019, od 14:00 h v zasedací místnosti OSPOD

č. 6/2019

Přítomni:
PhDr. Sofie Wernerová Dimitrovová, MUDr. Petr Havlík, PhDr. Marek Hošek, Ing. Bc. Rustam
Kokotjucha, Petr Korselt, Mgr. Iva Matějovská, Mgr. Karel Rajchl, MBA, MBE, Zuzana
Turčeková, DiS., Bc. Hana Jašurková, DiS.
Omluveni:
Mgr. Jana Hronová (nepodařilo se připojit Skype k videohovoru)
Hosté:
Ing. Ondřej Smíšek, Mgr. Eva Štolbová, Bc. Vladimíra Andrássy, Mgr. Lenka Plicková, Šárka
Malevičová, Mgr. Pávová
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Úvodní část, seznámení s programem jednání
Dořešení hodnocení jednotlivých organizací žádající o dotaci
Rozdělení návštěv v organizacích
Řešení problematiky bezdomovců a mrazů (s hosty)
Závěr

1. Úvodní část
Předsedkyně komise, paní PhDr. Wernerová Dimitrovová přivítala všechny přítomné,
seznámila s programem jednání.
2. Dořešení hodnocení jednotlivých organizací žádajících o dotaci
Komise řešila hodnocení jednotlivých organizací, které žádají o dotaci. Byla stanovena
předběžná pravidla, na kterých se členové domluvili. Na pravidlech se ještě průběžně bude
pracovat dle návrhů komise atd.
3. Rozdělení návštěv v organizacích
Komise diskutovala ohledně návštěv v organizacích. Členové budou průběžně hlásit
zapisovatelce, pí Jašurkové, kterou organizaci navštíví. Mohou samostatně, případně se
domluví více členů najednou.
4. Řešení problematiky bezdomovců a mrazů
Předsedkyně komise promluvila o širokém tématu bezdomovců a dalším řešení pobytu
těchto osob při velkém ochlazení (cca – 10 ºC). Předsedkyně řešila tuto téma podrobně i na
základě zkušeností z jiných měst. Byla diskutována stránka hygieny, bezpečnosti personálu
i technického zabezpečení prostor pro tyto klienty.
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CSS, p. o. Intervenční služby, Azylový dům Bc. Andrássy a Mgr. Plicková mluvily
o službách v Azylovém domě na Letné, který nabízí 29 lůžek (4 muži, 1 otec s dětmi a 7
matek s dětmi) a 8 lůžek noclehárny. Azylový dům je umístěn dál od centra, pro klienty bez
domova je to poměrně daleko, mnoho z nich ani do zařízení nedojede. V loňském roce
kapacita noclehárny i při mrazivých dnech a nocích dostačovala. Navíc Azylový dům
spolupracuje s potravinovou bankou, poskytují klientům teplý čaj apod., nabízí spolupráci
v této oblasti i jiným organizacím. Organizace bude i nadále řešit potřebné klienty s ohledem
na počasí individuálně, bude reagovat v zájmu ochrany zdraví a života osob bez domova,
nicméně nemůže svévolně překračovat pověření k výkonu sociální služby z KÚ Ústeckého
kraje, kde jsou jasně nastavené kapacity sociální služby. V opačném případě hrozí službě
sankce.
o. s. Křesťanské společenství Jonáš, paní Šárka Malevičová a Mgr. Pávová hovořily
o službách poskytovaných v tomto zařízení. Organizace je službou sociální prevence, jde
o službu ambulantní, poskytovanou v čase od 08:00 do 15:00 hodin. Nabízí klientům
možnost osprchovat se, dále polévku, případně si mohou uvařit za např. 1 hodinu lehké
práce. Kapacita zařízení je 7 osob (okamžitá kapacita obsluhy v danou chvíli), dále 16 osob
(maximální počet osob současně využívajících prostory zařízení) a 30 osob je denní počet
klientů. Pracovníci organizace hlídají u klientů alkohol (nulová tolerance), mají přísná
pravidla pro agresivní klienty a pro klienty, kteří vykazují známky infekce. Nemohou
poskytovat klientům nadstandartní služby nebo služby mimo registrovaný čas, hrozí jim
sankce za porušení.
Ing. Ondřej Smíšek hovořil o možnosti, že se bude Azylový dům stěhovat na Benešovskou
ulici, kde by se do budoucna zřídila místnost, kam by osoby bez domova mohly jít v případě
vysokých mrazů. Tato místnost bude technicky zabezpečena i po stránce hygieny, dohledu
apod. Mluvil i o možnosti sbírky, aby dobrovolníci přispěly na provoz této místnosti a další
vícenáklady. Na tuto zimu budou fungovat stávající zařízení, nic nového není možné
v současné době realizovat.
5. Závěr
Další jednání je naplánováno na den 20. 01. 2020 od 14:00 hodin.

Zapsala:

Bc. Hana Jašurková, DiS., v. r.

Předsedkyně komise:

PhDr. Sofie Wernerová Dimitrovová, v. r.
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