ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE
dne 10. 02. 2021, od 14:00 h v zasedací místnosti tajemníka

č. 1/2021

Přítomni:
Bc. Jana Bohuňková, Aleš Černohous, DiS. (on-line), Šárka Zimová Dostálová, MUDr. Petr
Havlík, Mgr. Jana Hronová (on-line), Mgr. Bc. Ivana Poschová, Ing. Olga Vonková, Bc.
Hana Jašurková, DiS.
Omluveni:
Valerie Machová, Zuzana Turčeková, DiS.
Hosté:
Mgr. Eva Štolbová (on-line), Ing. Anna Lehká (on-line), Jitka Flachsová (on-line), Ing. Jan
Palička (on-line)
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Úvodní část, seznámení s programem jednání
Vzájemné představení členů komise
Dotační řízení (harmonogram, postup, kritéria)
Různé (témata k projednání v komisi)
Závěr (plánování dalších jednání), diskuze

1. Úvodní část
Předsedkyně komise, paní Bc. Jana Bohuňková přivítala všechny přítomné, seznámila
přítomné s programem jednání.
2. Vzájemné představení členů komise
Komise se vzájemně přestavila, sdělila své zkušenosti v sociálně zdravotní oblasti a nastínila
priority a témata jednotlivých členů v oblasti působnosti komise.
3. Dotační řízení (harmonogram, postup, kritéria)
Komise se seznámila s formálním postupem administrace dotačního řízení. Hodnocení
projektů (např. váhy kritérií, počet bodů apod.) a klíč k určení výše dotací bude stanoven na
dalším jednání komise. Každý projekt však bude hodnocen v intencích platné výzvy
a pravidel dotačního programu pro rok 2021.
a) Přínos pro město (potřebnost služby, jedinečnost, efektivita)
b) Přínos pro cílovou skupinu (pro kolik osob, přínos)
c) Hodnocení žadatele (historie, zkušenosti, typ poskytované služby, příspěvky klientů)
d) Reálnost rozpočtu
e) Zdroje financování žadatele
f) Soulad s cíli komunitního plánu, účast na jednání KP (min. 50 %)
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g) Spolupráce s MM Děčín
K rozdělení je určena částka Kč 3.500.000,-.
Členové komise se dle svých možností budou účastnit jednání komunitních skupin, na nichž budou
prezentovány projekty. Členové komise byli seznámeni s možností doptat se organizací na
informace potřebné k zodpovědnému rozhodování. Termíny jednání KS jsou následující:
16.02.2021 – Rodiny s dětmi – úterý 14:15 h,
18.02.2021 – Senioři – čtvrtek 13:00 h,
22.02.2021 – Osoby v krizi – pondělí 9:00 h,
24.02.2021 – Osoby se zdravotním postižením – středa 15:15 h.
Na dalším jednání SZK, kde budou členové navrhovat výši dotace, budou přítomni manažeři KS,
aby zodpověděli případné dotazy členů komise, kteří se nemohli prezentací zúčastnit.
4. Různé
Mgr. Bc. Poschová vznesla dotaz na odbor sociálních věcí a zdravotnictví v rámci vratky
z minulého dotačního řízení. Jednalo se o tři vratky: Senioři ČR, z. s. ve výši Kč 11.072-,
dále Svaz Diabetiků ve výši Kč 37.500,- a Svaz Diabetiků ve výši Kč 402,-. Celkem vratka
ve výši Kč 48.974, -. Vratky byly součástí roku 2020, v tomto roce byly vráceny do rozpočtu
a spadly do výsledku hospodaření.
Ing. Lehká mluvila o očkování proti Covid – 19, informace byly poskytnuty na základě
jednání s KÚ ÚK. V současné době nejsou prostory pro očkovací centrum, vytipované
prostory byly nevyhovující. Nyní se hledají nové prostory. Bohužel však trvá, že není
dostatek vakcín. V Děčíně je zhruba 3500 seniorů nad 80 let. Situace se bude nadále
monitorovat.
Na podnět Ing. Vonkové by měly webové stránky města poskytovat informace o testovacích
místech na onemocnění Covid – 19.
Oddělení informatiky MM Děčín řeší komunitní web, který nebyl funkční. Do budoucna se
budou řešit připomínky k webu a případné doplnění.
Projednávala se žádost Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice, která žádá o účast na
projektech volnočasových aktivit svých klientů. Tyto projekty jsou finančně náročné a
nemocnice žádá o příspěvek na financování. Komise rozhodla po hlasování, že tato žádost
spadá do oblasti školství a kultury, a proto doporučuje žádost předat tomuto odboru a její
komisi. Proběhlo hlasování PRO 7?
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Předsedkyně komise dále hovořila o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování, která
bude vyhotovovat rozsáhlou analýzu sociální oblasti města Děčín. O spolupráci s Agenturou
pro sociální začleňování se vedla diskuze ……
Mgr. Bc. Ivana Poschová informovala komisi o tématu k budoucímu projednání v komisi.
Jedná se o každoroční povinnost vzdělávání zaměstnanců dle zákona č. 108/2006 Sb.
o sociálních službách v rozsahu 24 hodin ročně. Uvedla příklad u CSS, p. o. Děčín –
povinnost musí plnit u 136 zaměstnanců a roční náklad na vzdělávání činí cca 425 tis. Kč.
Nevidí důvod, proč nakupovat tyto služby u jiných subjektů, když naše město má dostatek
odborníků, kteří jsou schopni sestavit a akreditovat vzdělávací programy a proškolit své
zaměstnance a následovně tyto AP nabídnout ostatním krajům, tím si zvýšit rozpočet a za
tyto služby ušetřit.
Na závěr předsedkyně zdůraznila potřebu dobré komunikace, sdílení informací a poznatků
z terénu a propojení všech stakeholderů v sociálně-zdravotní oblasti. Dále požádala všechny
členy komise, aby se seznámili s relevantními koncepčními a strategickými dokumenty
města a kraje
•

https://www.mmdecin.cz/ostatni-dokumenty/rozvoj-strategie-mesta/strategickyplan-rozvoje-mesta-decin-2021-2027/strategicka-analyza-vybranych-rozvojovychoblasti-mesta-a-komplexni-socioekonomicka-analyza
• https://www.mmdecin.cz/ostatni-dokumenty/rozvoj-strategie-mesta/strategickyplan-rozvoje-mesta-decin-2021-2027,
• https://www.krustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1729357,
• https://www.krustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1747456)
a zejména pak s nově schváleným komunitním plánem, s nímž bude komise intenzivně pracovat.
• https://www.mmdecin.cz/ostatni-dokumenty/komunitni-portal/komunitni-plany

5. Závěr
Další jednání je naplánováno na 03. 03. 2021, ve středu od 13:00 hod, kdy budou
rozdělovány dotace. Bude zařízena opět zasedací místnost s on-line přenosem.

Zapsala:

Bc. Hana Jašurková, DiS., v. r.

Předsedkyně komise:

Bc. Jana Bohuňková, v. r.

3

