Zápis z 26. jednání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní
ze dne 16. 03. 2022, která se konala v prostorách zasedací místnosti Rady města, v
budově Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou,
Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou
Garant komise:

p. Rostislav Dvořák,
místostarosta města Žďár nad Sázavou

Předseda komise:

Bc. David Filip, DiS.

Přítomni:

Mgr. Veronika Dobrovolná, p. Václav Dobrovolný, Bc. David Filip, DiS.,
Mgr. Tomáš Mahel, Ing. Věra Stočková, Mgr. Michaela Šinkorová,
Mgr. Michal Šimo, Bc. Karel Březina

Omluveni:

Mgr. Ivona Králová, p. Pavel Novák

Hosté:

Mgr. Iveta Klusáková, Mgr. Petra Štohanzlová

Program jednání:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení (Bc. D. Filip, DiS.)
3. Zřízení fondu na podporu dětí docházejících do MŠ z rodin, které se ocitly v mimořádné
finanční
tísni
–
projednáno
na
minulém
zasedání
komise.
(Mgr. I. Klusáková – ředitelka PO Mateřská škola)
4. Podání žádosti do
(Mgr. P. Štohanzlová)

soutěže

„Obec

přátelská

rodině

a

seniorům

2022“

5. Vyhodnocení žádostí podaných do DP Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a
zdravotní oblasti 2022 (Bc. D. Filip, Dis.)
6. Losování žádostí podaných do DP Dotace pro poskytovatele sociálních služeb na území
města Žďáru nad Sázavou 2022 (Bc. D. Filip, Dis.)
7. Různé:

A) Informace o pomoci válkou zasažené Ukrajině na území města Žďár nad Sázavou

1.

Zahájení

Předseda komise, pan Bc. David Filip, DiS. přivítal všechny přítomné. Následně přítomné
seznámil s programem jednání a navrhl změnu v programu jednání a schválení přítomnosti
hostů na daném jednání.
Usnesení:
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní schvaluje program jednání a současně
schvaluje přítomnost na jednání komise pro jednotlivé zástupce poskytovatelů sociálních
služeb.
Hlasování:

pro:

7

zdržel se:

0

proti:

0
1

2.

Kontrola usnesení

Předseda komise, pan David Filip, Dis. přednesl členům komise usnesení z minulého
jednání komise. Daný bod se obešel bez připomínek.
Hlasování:
3.

pro: 7

zdržel se:

0

proti:

0

Zřízení fondu na podporu dětí docházejících do MŠ z rodin, které se ocitly
v mimořádné finanční tísni (Mgr. I. Klusáková – ředitelka PO Mateřská škola)

Vzhledem ke skutečnosti, že daný bod byl projednán na minulém jednání komise (viz zápis
z 25. jednání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní, které proběhlo
dne 16. 02. 2022), bylo přistoupeno k diskuzi.
Diskuze:


Mgr. Mahel: Dá se předpokládat, že bude dětí, které budou potřebovat
finanční pomoc, přibývat?
 Mgr. Klusáková: Za aktuálních podmínek, musíme počkat, jak bude
situace pokračovat, jelikož návrh byl tvořen ještě před válkou
na Ukrajině. Ovšem i tak byla suma 20.000,- Kč stanovena s určitou
rezervou.



Mgr. Šinkorová: Dá se odhadnout, o kolik dětí se bude přibližně jednat?
 Mgr. Klusáková: V loňském roce se jednalo o 3 děti, v roce 2020
takových dětí bylo více. Pomoc byla řešena skrze sponzory.



Bc. Filip, Dis.: Jak je aktuálně naplněna kapacita MŠ?
 Mgr. Klusáková: Kapacita je zcela naplněna. V září byl převis 58 dětí.
Z tohoto důvodu bychom uvítali otevřít alespoň 2 třídy na víc, ale toto
je již v jednání.

Usnesení:
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní doporučuje radě města zřízení fondu
na podporu dětí docházejících do MŠ z rodin, které se ocitly v mimořádné finanční tísni
v rámci příspěvkové organizace Mateřská škola.
Hlasování:

4.

pro: 7

zdržel se:

0

proti:

0

Podání žádosti do soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2022“
(Mgr. P. Štohanzlová)

Město Žďár nad Sázavou aktivně připravuje žádost k zapojení se do soutěže obec… Žádost
byla koncipována jak pro oblast rodinné tak seniorské politiky. Došlo k oslovení neziskových
organizací poskytující služby pro uvedené cílové skupiny. V oblasti rodiny jsou aktivity
zaměřeny jak na přípravu porodu dítěte, až po aktivity pro děti předškolního věku.
Pro širokou veřejnost je určena půjčovna sportovních potřeb. Jelikož je žádost zpracovávána
v časovém presu nebyl prostor k tomu rozšířit ji i na další věkové skupiny. Prozatímní
rozpočet pro seniorskou oblast je stanoven cca na 100. 000,- Kč a pro oblast rodiny pak činí
cca 500. 000,- Kč. Zvažujeme, jestli nakonec podat přihlášky do obou kategorií, nebo pouze
do oblasti rodiny.
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Diskuze:


Bc. Filip, Dis.: Doufali jsme, že se z této výzvy bude moci pořídit např.
kompletní hřiště (tedy tzv. tvrdé projekty), ale výzva byla vypsána pouze na
organizaci a podporu aktivit.



Mgr. Mahel: Dle Vašich informací tedy nemáte zahrnuty žádné aktivity např.
pro teenagery? Navrhoval bych např. rozmístění betonových stolů na pingpong, nebo zřízení půjčovny sportovního vybavení
 Mgr. Štohanzlová: Uvažujeme o zahrnutí příměstského tábora. Ano,
o zřízení půjčovny sportovního vybavení jsme uvažovali jako
o doplňkové službě pro hřiště na Farčatech.



Ing. Stočková: Přikláněla bych se k tomu, aby při případném pořízení
zmiňovaných betonových stolů, došlo k jejich umístění ve více lokalitách, kde
se mladí lidé scházejí.



p. Dobrovolný: Děkuji za podnět Mgr. Mahela, nedala by se např. využít
půjčovna sportovního vybavení na Piláku a např. ji nějakým způsobem
dovybavit?
 Mgr. Štohanzlová: Ano, to by mohla být také jedna z možností.



Mgr. Šinkorová: Navrhuji, aby byl podpořen vznik obdobných půjčoven
sportovního vybavení u dalších základních škol – jako je tomu u 5. ZŠ.

Usnesení:
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní doporučuje radě města podání přihlášky do
soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2022“.

Hlasování:

5.

pro:

7

zdržel se:

0

proti:

0

Vyhodnocení žádostí podaných do DP Dotace pro podporu spolkové činnosti
v sociální a zdravotní oblasti 2022 (Bc. D. Filip, Dis.)

Diskuze:


Mgr. Mahel: Navrhuji vyřadit žádost podanou Sjednocenou organizací
nevidomých a slabozrakých ČR, z. s., jelikož podali svoji žádost po řádně
stanoveném termínu,
 p. místostarosta Dvořák: Také bych se k tomu přikláněl. A doporučil
bych, aby si uvedená organizace podala žádost o poskytnutí daru
přímo Radu města.



Bc. Filip, Dis.: Člen komise, p. Novák, dnes na jednání nemůže být přítomen,
ale zaslal nám několik podnětů k zamyšlení:
 (v nepřítomnosti) p. Novák: V hodnocení bych se přikláněl nejen
k tomu, kolik má spolek členů, ale třeba i k návaznosti činnosti, na
práci s mládeží a mladými členy, aby byla spolupráce a nějaká
budoucnost spolku. V podpoře bych dával velký důraz na rozdíl mezi
celoroční činností a jednotlivými akcemi. Vím, že je náročné
rozklíčovat rozpočty a udělat správný kompromis, ale byl bych rád,
abychom podporovali jednotlivé členy a jejich aktivity než jakýkoliv
pracovní úvazek k tomu potřebný. Byl bych rád, abychom jako členové
komise opravdu podpořili organizaci, která má celoroční činnost, je
aktivní a ideálně také pracuje s mládeží. Také bych se zamyslel, zda
raději nevytvořit nějaký rezervní fond k okamžité podpoře například
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pro zasaženou Ukrajinu, školky, školy a možná i jednotlivce, na které
dopadá aktuální situace.


Mgr. Mahel: Souhlasím, že současná specifická kritéria by měla být zařazena
do základních a souhlasím také s tím, že by měla být podporována především
dlouhodobá činnost spolků, nikoli jednorázové akce. K zamyšlení také je, zda
podporovat pouze „holý nájem“ nebo se opravdu raději zaměřit na aktivity.



Ing. Stočková: Mohu zde hovořit na klub kardiaků, kdy cvičíme celoročně
a to 3x týdně v bazénu. A pro členy, kteří se účastní tohoto cvičení pravidelně,
je to, dle jejich slov, velmi přínosné.



p. Dobrovolný: Souhlasím s tím, co zaznívá, ale je třeba si říci: „Poškodili
jsme teď naším hodnocením někoho?“ Myslím, že ne… Čím více k hodnocení
určíme, tím je větší prostor ke srážkám bodů a každý bod dolů znamená nižší
finanční podporu pro jednotlivé spolky.



Bc. Filip, Dis.: Navrhuji tedy, aby p. Novák a Mgr. Mahel na některé z příštích
jednání komise připravili konkrétní body kritérií pro hodnocení podpory
spolkové činnosti.

Usnesení č. 1:
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní doporučuje Radě města Žďár nad Sázavou
schválení navržené výše přidělených finančních prostředků z dotačního programu Dotace
pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti 2022.
Hlasování:

pro:

7

zdržel se:

0

proti: 0

Usnesení č. 2:
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní doporučuje Radě města Žďár nad Sázavou
využít finanční zůstatek po vyhodnocení dotační programu Dotace pro podporu spolkové
činnosti v sociální a zdravotní oblasti 2022 ve výši 38.400,- Kč pro potřeby postižených osob
válkou na Ukrajině nacházejících se na území města Žďáru nad Sázavou.
Hlasování:

6.

pro:

7

zdržel se:

0

proti: 0

Losování žádostí podaných do DP Dotace pro poskytovatele sociálních služeb
na území města Žďáru nad Sázavou 2022 (Bc. D. Filip, Dis.)

01 - Osobní asistence …………………………………….

Mgr. Králová, Mgr. Šimo

02 - Poradenství…………………………………………….

Mgr. Dobrovolná, Mgr. Mahel,
p. Novák, Mgr. Šimo

03 - Raná péče…………………………………………….

p. Dobrovolný, Ing. Stočková

04 - Pečovatelská služba…………………………………

p. Dobrovolný, Mgr. Šinkorová

05 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež…………

Mgr. Králová, p. Novák

06 - Hospicová péče………………………………………

Ing. Stočková, Mgr. Šinkorová

07 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi……

Mgr. Dobrovolná, p. Dobrovolný

08 - Terénní program………………………………………

Bc. Filip,Dis., Ing. Stočková

09 - Kontaktní centra………………………………………

Bc. Filip,Dis., Mgr. Šinkorová

10 - Krizová intervence……………………………………

Bc. Filip, Dis., Mgr. Mahel
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Po vylosování obdrží jednotlivý členové komise e-mail, který bude obsahovat hodnotící
tabulku, jednotlivé žádosti spadající do dané skupiny soc. služeb (viz čísla přiřazená
k jednotlivým skupinám), dále pak výzvu DP DOTACE PRO POSKYTOVATELE
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU 2022 a metodiku
hodnocení. Závěrem budou požádáni, aby vyhodnocené tituly zaslali zpět
do pondělí 11. 04. 2022 (před Velikonocemi).
7.

Různé:

A) Informace o pomoci válkou zasažené Ukrajině na území města Žďár
nad Sázavou (p. místostarosta Dvořák)
K dnešnímu dni (tj. 16. 03. 2022) je ve městě registrováno 238 osob.
Je třeba zmínit skvělou spolupráci s místní Oblastní charitou ZR –
od pondělí 14. 03. 2022 je otevřena garáž za městským úřadem, o jejíž
obsluhu se starají pracovníci a dobrovolníci OCH ZR, a kam lidé mohou
přinášet materiální pomoc. Je nutné řešit pobyt uprchlíků, jelikož nejspíše
bude dlouhodobý, musí být důstojný. Řeší se otázka zabezpečení
vyučování – zatím převážně v ukrajinštině. Snažíme se o dálkovou výuku
ve spolupráci s partnerským městem Chust. Domlouváme s organizacemi
zajišťujícími rozvoz humanitární pomoci, aby cestou zpět přiváželi vhodné
ukrajinské učebnice.
Diskuze:




Mgr. Mahel: Může občan nějakým způsobem zjistit, jak a kde pomoci?
o p. místostarosta Dvořák: Na webu OCH ZR, následně je
obsah těchto stránek sdílen na web města.

Mgr. Dobrovolná: Bylo by dobré uveřejňovat aktuální informace
na Facebook a používat např. také městský rozhlas.

Příští jednání komise proběhne: 20. 04. 2022

Zapsal: Bc. Karel Březina
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