Zápis
z 3. zasedání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní
ze dne 13. 3. 2019 ve Žďáru nad Sázavou, která se konala v budově Městského úřadu
ve Žďáře nad Sázavou, v kanceláři č.70

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. Michaela Šinkorová,
Ing. Věra Stočková, Mgr. Kristýna Junková
Ing. Josef Klement, Mgr. Josef Soukal
Ing. Petr Krábek, Ing. Jana Zelená, Mgr. Václav Šerák, Mgr. Tomáš
Augustýn, PhD.

Program jednání:
1. Kontrola usnesení
2. Rozšíření pečovatelské služby (Mgr. Václav Šerák, Ing. Jana Zelená)
3. Vyhodnocení dotačního programu pro podporu spolkové činnosti v sociální
a zdravotní oblasti 2019
4. Rozdělení dotačního programu pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb na
území města Žďáru nad Sázavou 2019 mezi členy komise
5. Různé

1. Zahájení a kontrola usnesení
Předseda komise David Filip, DiS. přivítal všechny přítomné. Seznámil přítomné
s programem jednání. Seznámení s přítomnými hosty na jednání komise. Proběhla kontrola
usnesení z minulého jednání komise.
Usnesení:
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní schvaluje program jednání a současně
schvaluje přítomnost Ing. Jany Zelené, Mgr. Václava Šeráka, Mgr. Tomáše Augustýna, PhD.
a Ing. Petra Krábka na jednání komise.
Hlasování:

pro: 8,

zdržel se: 0,

proti: 0

2. Rozšíření pečovatelské služby (Mgr. Václav Šerák, Ing. Jana Zelená)
Prezentace paní Ing. Zelené o potřebnosti rozšíření pečovatelské služby. V současné době
nejsou schopni obsloužit žádného nového žadatele o poskytování pečovatelské služby.
Charita má v současné době 13 odmítnutých zájemců, kteří by využili plnohodnotnou péči
pečovatelské služby.
Pan Mgr. Šerák k problematice uvádí, že navýšení pečovatelské služby není možné
z personálních důvodů, je problém sehnat pečovatelky, což uvádí ze zkušeností
z výběrových řízení na sociálních službách. Zároveň uvádí, že pečovatelská služba
sociálních služeb města má v současné době mimo jiné 112 klientů, kteří využívají pouze
dovážku oběda. Poté není kapacita pro ty, kteří by využili komplexnější péči pečovatelek.
Řešení vidí ve vzniku konkurence v dovážce obědů, která by se specializovala pouze na
rozvoz obědů. Dovážku obědů by pečovatelky poté zajišťovaly jako doplněk k poskytovaným
jiným úkonům pečovatelské služby. To by byla změna pravidel, která by se musela se
zřizovatelem projednat. U původních klientů by to muselo zůstat, jak je to dnes nastaveno.

Upozornil na to, že poskytování úkonů pečovatelské služby v domácnostech klientů je
podstatně náročnější, než jenom rozvoz obědů.
Diskuse členů:
Návrh paní Ing. Stočkové na zřízení služby, kdy by jeden zaměstnanec pouze rozvážel
obědy, aby měly pečovatelky více prostoru pro ty, kteří potřebují využít péči jako takovou.
Negativem je, že by se nejednalo o jednoho ale o 4 zaměstnance z důvodu zástupů
a speciálně autorizované auto pro rozvoz obědů. Mgr. Šinkorová navrhuje zapojení lidí z ÚP.
Problém je, že z uchazečů o zaměstnání by bylo složité vybrat někoho, kdo by se na tuto
práci hodil.
Obědy rozváží také Agro Měřín (p. Dobrovolný) a restaurace v Bohdalově cca 70 Kč (p. Ing.
Stočková). Návrh na zajištění školními jídelnami, negativem je vysoká cena a zajištění
rozvozu obědů.
Návrh, že by komise telefonicky zjistila další možnosti rozvozu obědů od firem.
Ing. Zelená vidí zajištění obědů jako přechodné řešení, navýšení pečovatelské služby je
třeba řešit naléhavě. Dotaz p. Nováka, jaké jsou roční finanční náklady na jednoho
zaměstnance – cca 450 tisíc.
Ing. Krábek – potřeba pečovatelské služby je, při sestavování plánu péče nemůžeme jako
sociální pracovníci s pečovatelskou službou počítat. Každý týden se na nás obrací nejeden
zájemce o tuto službu.
Pro vydání usnesení bude komise potřebovat hlubší analýzu toho, co je v pečovatelské
službě potřeba, přesné počty toho, kolik lidí potřebuje, která služba, kolik financí je na službu
vynakládáno, jak přispívá město, kraj a samotní klienti, jaké jsou další možnosti financování
služby.
Hlasování o usnesení proběhne na příštím jednání komise.
Pozvání od p. Ing. Zelené do prostor Charity na další jednání komise, kde proběhne
představení dalších služeb Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

3. Vyhodnocení dotačního programu pro podporu spolkové činnosti v sociální
a zdravotní oblasti 2019
Jednotliví členové komise seznámili ostatní členy s žádostmi a jejich hodnocením. Jednotlivá
hodnocení základních i specifických kritérií byla zaznamenána do vypracované tabulky, kde
se na základě průměru hodnocení hodnotitelů vypočetla přepočtená výše požadované
dotace. Všechny žádosti splnily požadované náležitosti.
Členové komise poté schválili konečný návrh příspěvků jednotlivým žadatelům a schválili
toto usnesení:
Usnesení:
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní doporučuje radě města schválit návrh
vyhodnocení dotačního programu „Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální
a zdravotní oblasti 2019“.
Hlasováni: pro: 8 zdržel se: 0, proti: 0

4. Rozdělení dotačního programu pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb
na území města Žďáru nad Sázavou 2019 mezi členy komise
Mgr. Junková členy komise informovala, že v řádném termínu došlo celkem 11 žádosti do
dotačního programu Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb na území
města 2019. Jedna žádost byla vyřazena. Jednalo se o žádost FOKUS Vysočina, z.ú. a
důvodem pro vyřazení bylo nesplnění lokalizace projektu. Poskytování služeb bylo sice
občanům našeho města, ale ne na území Žďáru nad Sázavou. Zbývající žádosti byly
rozděleny mezi členy komise k hodnocení. Členové si vylosovali čísla jednotlivých žádostí
dle následující tabulky.
Žadatel
Oblastní spolek ČČK Žďár nad Sázavou
Jimedis, z.s.
Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina,
o.p.s.
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
Občanská poradna Žďár nad Sázavou, z.s.
Domácí hospic Vysočina, o.p.s.
Ječmínek, o.p.s.
Kolpingovo dílo České republiky z.s.
Středisko rané péče SPRP, pobočka Brno
Portimo, o.p.s.

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

5. Různé
a) Informace od p. Ing. Krábka z jednání s organizací SeneCura. Informace o stavbě
nového domova se zvláštním režimem. V jednání jsou dvě varianty výstavby, a to
novostavba nebo rekonstrukce stávajícího objektu. V květnu by mělo být jasno, který
způsob se bude realizovat.
b) V radě města byl projednán bod, který se minule v komisi neprojednal. Jednalo se o
uzavření smlouvy o partnerství bez finančního příspěvku mezi městem Žďár nad
Sázavou a Kolpingovým dílem České republiky z.s. Bylo to třeba na jednání rady v
únoru předložit, aby mohla být doložena na MPSV ČR, kterým byla smlouva
k projektu požadována.
c) Do konce března by měl být zveřejněn sociální portál na webu.

Do 27. 3. 2019 poslat
(kristyna.junkova@zdarns.cz)

vyhodnocení

dotačních

programů

tajemnici

komise.

Příští jednání komise proběhne 3. 4. 2019. Místo jednání bude upřesněno v pozvánce.

Zapsala: Mgr. Kristýna Junková

