Zápis
z 2. zasedání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní
ze dne 6. 2. 2019 ve Žďáru nad Sázavou, která se konala v budově Městského úřadu ve
Žďáře nad Sázavou, v zasedací místnosti zastupitelstva města

Garant komise:
Předseda komise:
Přítomni:

Omluveni:
Hosté:

Ing. Josef Klement, místostarosta města Žďár nad Sázavou
David Filip, DiS.
David Filip, DiS., Veronika Dobrovolná, Václav Dobrovolný, Mgr. Ivona
Králová, Mgr. Tomáš Mahel, Pavel Novák, Mgr. Josef Soukal,
Mgr. Michaela Šinkorová, Ing. Věra Stočková, Mgr. Kristýna Junková
Ing. Petr Krábek, Ing. Kateřina Navrátilová

Program jednání:
1. Zahájení
2. Představení dokumentů Strategického plánu sociálního začleňování a Komunitního
plánu sociálních služeb
3. Navýšení úvazku adiktologické ambulance
4. Plán činnosti komise na rok 2019
5. Rozdělení dotačních programů spolkové činnosti 2019 mezi členy komise
6. Různé
1. Zahájení
Předseda komise David Filip, DiS. přivítal všechny přítomné. Seznámil přítomné se změnami
v programu jednání. Bod 1 přeložen z důvodu nemoci na další jednání. Seznámení
s přítomnými hosty na jednání komise.
Usnesení:
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní schvaluje upravený program jednání a
současně schvaluje přítomnost Ing. Petra Krábka a Ing. Kateřiny Navrátilové na jednání
komise.
Hlasování:

pro: 9,

zdržel se: 0,

proti: 0

2. Představení dokumentů Strategického plánu sociálního začleňování a Komunitního
plánu sociálních služeb
Paní Ing. Navrátilová představila Strategický plán sociálního začleňování pro období 20162019 a Komuniní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2018-2020.
V diskuzi na dotaz Mgr. Mahela, zda vybudování Azylového domu pro muže, a jeho přesun
na Dvořákovu ulici, nezhorší situaci v dané lokalitě. Podány informace o fungování
azylového domu, kdy personál obchází celý objekt, dochází k zapojování klientů azylového
domu do úklidu v lokalitě. Součástí stavby domu by samozřejmě bylo i veřejné osvětlení
lokality a zbudování kamerového bodu MP.
Dotaz p. Dobrovolného, zda oblast kolem prodejny Albert Supermarket v nákupním centru
Konvent, vedena v seznamu lokalit se zákazem konzumace alkoholu. Upozornění na další
lokality, kde je zvýšený výskyt lidí bez domova.

Diskuse ohledně monitoringu lidí bez domova adiktologickým centrem Spektrum.
V současné době běží terénní program při Kontaktním nízkoprahovém centru Spektrum.
Dotaz p. Nováka, zda je dostupná podrobněji rozpracovaná finanční stránka věcí ze SPSZ
a KPSS. Některé aktivity jsou finančně vyčísleny, jiné ne. V případě možnosti čerpání dotace
se jednotlivé aktivity zpracovávají pro projektovou žádost.
Dále byly podány informace o připravované prostupnosti zaměstnání, kdy lidé zařazeni do
veřejně prospěšných prací by před nástupem do pracovních míst na volném trhu práce
mohli pracovat v sociálním podniku, který by byl jakýmsi mezičlánkem.
3. Navýšení úvazku adiktologické ambulance
Mgr. Soukal představil adiktologickou ambulanci, seznámil přítomné s nabídkou služeb, s
cílovou skupinou, typickým klientem ambulance a průběhem spolupráce klienta a ambulancí.
K žádosti o navýšení o 0,5 úvazku adiktologické ambulance uvedl, že navýšení by bylo
financováno z evropského sociálního fondu v rámci projektu „Mozaika 2.0.: Žďár nad
Sázavou“. Navýšení úvazku by nebylo žádnou finanční zátěží město, naopak by z toho mělo
výhodu větší dostupnosti péče pro potřebné osoby.
Dotaz ohledně jakého navýšení se to týká, bylo odpovězeno,navýšení je větší než10%, je
nutné žádat o nyvýšení úvazku v síti služeb a poté budou žádat o dotaci. Byly poskytnuty
podrobnější informace o projektu Káčko 3D. Jedná se o práci s lidmi bez domova.
Porovnání situace ve Žďáře nad Sázavou s jinými městy. V Havlíčkově Brodě probíhá
terénní služba, počet klientů je podobný, liší se však větší migrací těchto lidí. Ve Velké Bíteši
je naopak patrný vliv dálnice. Řeší se zde jiné problémy.
Řešila se problematika psychiatrické péče, zejména nedostatečné kapacity lékařů. Většina z
nich odmítá tuto klientelu.
Do budoucna chtějí zavést program pro vybodované řidiče, který by spočíval v tom, že by
vybodovaný řidič musel projít programem, než by mu bylo vráceno řidičské oprávnění.
Otázkou však je, kdo by tyto programy financoval. Nutné dále rozpracovat.
Usnesení:
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní doporučuje radě města schválit personální
rozšíření adiktologické ambulance o 0,5 úvazku. Financování bude zajištěno z evropského
sociálního fondu v rámci projektu „Mozaika 2.0.: Žďár nad Sázavou“. Pro město Žďár nad
Sázavou s navýšením úvazku nevyplývají žádné finanční nároky.
Hlasování:

pro: 7,

zdržel se: 2,

proti: 0

4. Plán činnosti komise na rok 2019
Členům komise byl předložen návrh plánu činnosti, který vznikl podněty, které zaslali členové
komise.
Připomínka pana Dobrovolného o přesunu odrážky „příprava koncepce prorodinné politiky“
z bodu 5 do bodu 4 navrhovaného plánu činnosti.
Dotaz pana Nováka na možnost úpravy sportovní haly u zimního stadiónu tak, aby byla
bezbariérová a mohl se zde pořádat turnaj pro vozíčkáře. Informace o tom, koho oslovit.
Sportovní hala není v majetku města, je nutné jednat s tělovýchovnou jednotou. Do dvou let
by měla být postavena tělocvična za střední průmyslovou školou, která bude bezbariérová.

Žádné další připomínky a návrhy k Plánu činnosti komise na rok 2019 nebyly nadneseny.
Členové komise poté schválili toto usnesení.
Usnesení:
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní schvaluje Plán činnosti komise na rok 2019
s úpravou, která je uvedená výše.
Hlasování:

pro: 9,

zdržel se: 0,

proti: 0

5. Rozdělení dotačních programů mezi členy komise
Dotační žádosti spolkové činnosti byly rozděleny mezi členy komise. Členové si vylosovali
čísla jednotlivých žádostí.
Žadatel
Senioři ČR, z.s.
Parkinson klub
Svaz tělesně postižených ČR, z.s. místní organizace
Klub Bechtěreviků ČR, z.s.
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
v ČR, z.s. Klub "Úsměv", Žďár nad Sázavou
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.
Základní organizace Žďár nad Sázavou, p.s.
Unie ROSKA reg.org. ROSKA Žďár nad Sázavou,
z.p.s.
SPCCH v ČR - základní organizace Žďár nad
Sázavou Klub Kardiaků
SPCCH v ČR, z.s. základní organizace, Klub
diabetiků
ONKA, z.s.
Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Žďár nad
Sázavou

Hodnotitelé
Dobrovolná; Filip, DiS.
Ing. Stočková; Dobrovolný
Mgr. Králová; Mgr. Šinkorová
Mgr. Králová; Filip, DiS.
Mgr. Králová; Filip, DiS.
Ing. Stočková; Mgr. Mahel
Ing. Stočková; Mgr. Soukal
Dobrovolná; Mgr. Soukal
Mgr. Šinkorová; Novák
Novák; Mgr. Mahel
Mgr. Šinkorová; Dobrovolný

6. Různé
a) Žádost o vyjádření potřebnosti služby od organizace Domov Seniorů Seč, s.r.o. Domov
seniorů Seč žádá krajský úřad o zařazení do sítě sociálních služeb Kraje Vysočina.
Ing. Krábek informoval o dlouhých čekacích dobách jak na Domov klidného stáří, tak na
Seniorpenzion FIT.
Usnesení:
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní schvaluje potřebnost zajištění domova pro
seniory a odlehčovací služby. Z tohoto důvodu doporučuje podporu společnosti Domov
seniorů Seč, s.r.o. a její zařazení do sítě služeb kraje Vysočina.
Hlasování:

pro: 8,

zdržel se: 0,

proti: 0

b) Kolpingovo dílo ČR, z.s. žádá komisi o schválení bezplatného partnerství. Pro město by to
znamenalo připomínkování a hodnocení výstupu z projektu, spolupráce na definování potřeb
cílové skupiny, spolupráce na návrhu a doplnění projektu a vzájemné poskytování
konzultací.

Hlasování bylo odloženo na příští jednání komise.

Do 6. 3. 2019 poslat
(kristyna.junkova@zdarns.cz)

vyhodnocení

dotačních

programů

tajemnici

komise.

Příští jednání komise proběhne 13. 3. 2019. Místo jednání bude upřesněno v pozvánce.

Zapsala: Mgr. Kristýna Junková

