ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE
dne 08. 10. 2020, od 14:30 h v zasedací místnosti OSPOD

č. 5/2020

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,
Bc.Hana Jašurková, DiS.
Omluveni:
Mgr. Jana Hronová, Zuzana Turčeková, DiS.
Hosté:
za MM Děčín: Ing. Smíšek Ondřej

Program jednání:
1.
2.
3.
4.

Úvodní část, seznámení s programem jednání
Harmonogram prací na období září až prosinec
Rekapitulace předchozího období
Závěr (plánování dalších jednání)

1. Úvodní část
Předsedkyně komise, paní PhDr. Wernerová Dimitrovová přivítala všechny přítomné,
seznámila s programem jednání.
2. Harmonogram prací na období září až prosinec
Komise prodiskutovala tabulku hodnocení organizací v dotačním řízení. Členové mohou
do příštího jednání promyslet možné změny (vynechání nějakého bodu, změna procentního
hodnocení atd.)
Stále je aktuální téma oblast zdravotnictví – pohotovosti zubařů, pohotovosti praktických
lékařů.

3. Rekapitulace předchozího období
Rada města schválila na svém jednání dne 06. 10. 2020 dotační výzvu na rok 2021
usnesením č. RM 20183904 s názvem „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny
v roce 2021“.
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Opět proběhla diskuze ohledně problematiky mrazů a bezdomovectví. Téma se řeší každý
rok. Stále jsou k této záležitosti stejně fungující služby jako v předchozím roce. Nic
nového prozatím není aktuální. Nabízelo se téma využít nebytového prostoru v objektu
Krásnostudenecká104A. V tomto objektu však není zajištěna žádná vhodná sociální služba
a další hygienická a bezpečnostní opaření. Do budoucna je počítáno s prostorem v objektu
Benešovská, kde budou všechny splněny bezpečnostní kritéria. Objekt musí být
zrekonstruován do roku 2023.
4. Ostatní
Dne 16. 09. 2020 na OSV přišla žádost Křesťanského společenství Jonáš, z. s.
o dofinancování. Žádost byla předložena komisi k řešení. Komise po dlouhé diskuzi
nedospěla k žádnému závěru. Organizace je pro město velmi potřebná, jedinečná. Město
však nemá žádné finanční prostředky. Závěrem se komise domluvila, že proběhne osobní
jednání s ředitelkou organizace, budou vyžádány ještě další potřebné dokumenty.
Řešila se potřebnost výstavby pobytového zařízení pro osoby s Alzheimerovou nemocí,
financování a rozpočet.
Další
téma
k diskuzi
byla
potřebnost
bezpečnostní
služby
v objektu
Krásnostudenecká104A. Rada města záměr schválila, ale město nemá finanční prostředky
k personálnímu zajištění a rekonstrukci části objektu.
Sociálně zdravotní komise ve spolupráci s Ing. Smíškem a odborem rozvoje doporučuje
organizacím využívat vícezdrojové financování svých služeb. Nabízí pomoc projektového
manažera, který pomůže organizacím se zpracováním projektů. Probíhá 2. vlna covidové
podpory MPSV a komise nabízí zprostředkování pomoci a doporučuje neziskovým
organizacím, který se to týká, zapojení do podpory a tím získání peněz na dofinancování
nákladů v době covidové. Viz příloha.
5. Závěr
Na jednání se nedostavil pozvaný host Mgr. Poschová, která se omluvila z pracovních
důvodů.
Komise dále plánuje návštěvy neziskových organizací, momentálně to ale není možné
vzhledem k opatřením proti šíření Covid 19.
Komise by chtěla o své činnosti více informovat veřejnost formou Zpravodaje.
Další jednání je naplánováno na den 2. 11. 2020 ve 14:30 h a 07. 12. 2020 ve 14:30 h.

Zapsala:

Bc. Hana Jašurková, DiS., v. r.

Předsedkyně komise:

PhDr. Sofie Wernerová Dimitrovová, v. r.
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Příloha č. 1 k zápisu SZK č. 5
Dotace – sociální služby – statutární město Děčín
Stárnutí populace nejen v České republice, ale i v celé Evropě znamená rostoucí poptávku po
sociálních službách a zvýšení jejich finanční náročnosti. Zajištění dostupnosti sociálních služeb pro
občany je významným úkolem veřejné správy. Každá obec je ze zákona o sociálních službách povinna
zjišťovat potřeby poskytování sociálních služeb na svém území, zajišťovat dostupnost informací o
možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území, zpracovávat nebo se podílet
na zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na příslušném území, spolupracovat
s krajem při vytváření krajské sítě sociálních služeb apod. Při poskytování sociálních služeb může obec
vystupovat v několika rolích. Známe řadu případů, kdy sama obec je poskytovatelem sociálních služeb
prostřednictvím své vnitřní organizační složky. Vedle toho je obec často zřizovatelem své příspěvkové
organizace, která poskytování sociálních služeb zajišťuje. Nadto obec často finančně podporuje další
poskytovatele působící na jejím území resp. zajištující sociální služby pro její občanya to formou
dotací, které si tito poskytovatelé žádají na městě.Z důvodu propadu příjmů města je vhodné, začít
využívat vícezdrojové financování a omezit výši dotací od města a tento propad nahradit čerpáním
dotací krajských, národních či evropských.
Pozn.: Například v Chomutově je systém nastavený tak, že je stanovený limit max. 100 tis. Kč ročně, o
které mohou neziskové organizace žádat a další finanční zdroje si shánějí prostřednictvím dotačních titulů
krajských, národních a evropských.

Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV)
Pravidelně
každoročně
jsou
vyhlašovány
https://www.mpsv.cz/web/cz/dotace-na-socialni-praci.

dotační

národní

výzvy

Dotace z Operačního programu zaměstnanost (OP Z)https://www.esfcr.cz/
Výzvy jsou vyhlašovány nepravidelně a je třeba jejich vyhlášení hlídat, několikrát ročně OP
Z zveřejňuje aktualizovaný harmonogram, ve kterém je uvedeno předpokládané vyhlášení výzev.

Dotace Ústeckého krajehttps://www.komunitninadace.cz/zadatel/grantova-kola-a-vyzvy/

Integrovaný regionální operační program (IROP)https://irop.mmr.cz/cs/
Investiční dotace na zázemí sociálních služeb bylo podpořeno ve stávajícím programovacím období a
budou podpořeny i v programovacím období 2021 – 2027, a to v následujícím členění:
Sociální infrastruktura:
•
•
•

Deinstitucionalizace sociálních služeb
Sociální bydlení
Infrastruktura sociálních služeb

Kontaktní osobou, se kterou můžete konzultovat své záměry je Ing. Veronika Takacsová, DiS
(projektový manažer města Děčín, veronika.takacsova@mmdecin.cz, 412 593 285)

