ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE
dne 29. 05. 2020, od 13:00 h v zasedací místnosti OSPOD

č. 3/2020

Přítomni:
PhDr. Sofie Wernerová Dimitrovová, MUDr. Petr Havlík, PhDr. Marek Hošek, Mgr. Jana
Hronová (telefonicky), Ing. Bc. Rustam Kokotjucha, Petr Korselt, Mgr. Iva Matějovská, Zuzana
Turčeková, DiS., Bc. Hana Jašurková, DiS.
Omluveni:
Mgr. Karel Rajchl, MBA, MBE
Hosté:
za MM Děčín: Ing. Smíšek Ondřej, Mgr. Štolbová Eva, Mgr. Lenka Galambová
ostatní: Mgr. Kateřina Fiedlerová (Krizová poradna), Ivana Šimánková, DiS. (Poradna pro
občanství a lidská práva), Šárka Zimová Dostálová, Doubravka Dostálová (Dobrovolnické
centrum Slunečnice)
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Úvodní část, seznámení s programem jednání
Informace o průběhu karanténního stavu, hodnocení rozdělování dotací
Host – Mgr. Kateřina Fiedlerová (ředitelka Krizové poradny)
Host – Ivana Šimánková, DiS. (vedoucí Poradny pro občanství a lidská práva)
Host – Šárka Zimová Dostálová, Doubravka Dostálová (Dobrovolnické centrum Slunečnice)
Naplánování dalších jednání, harmonogram prací.
Závěr

1. Úvodní část
Předsedkyně komise, paní PhDr. Wernerová Dimitrovová přivítala všechny přítomné,
seznámila s programem jednání.
2. Informace o průběhu karanténního stavu, hodnocení rozdělování dotací
Předsedkyně komise informovala komisi o dotačním řízení. Systém hodnocení organizací
byl přednesen v radě města, která bez dalších dotazů schválila rozdělení financí. Stejným
způsobem byly dotace schváleny i zastupitelstvem města.
Ing. Smíšek a předsedkyně komise navštívili osobně organizace, které obdržely výrazně
nižší částku na dotacích než v minulém roce. Jednalo se o Charitní sdružení Děčín a o. s.
Křesťanské společenství Jonáš. Vzhledem k tomu, že komisi na organizacích záleží, zajímal
ji jejich názor na výši dotace. Informovali se, zda pro ně tato částka není likvidační.
Ing. Smíšek informoval o problémech v pohotovostech zubařů a dále o pohotovostech
praktických lékařů.
Ing. Smíšek dále informoval, že město Děčín muší ušetřit 30 % svých nákladů.
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3. Host – Mgr. Fiedlerová Kateřina
4. Host – Ivana Šimánková, DiS.
5. Host – Šárka Zimová Dostálová, Doubravka Dostálová
Organizace řešily výši přidělených finančních prostředků. Představily své organizace,
popsaly systém fungování a výši svých nákladů. Komise je seznámila se systémem
hodnocení, který je podrobně popsán v přechozím zápisu z jednání. Doporučila i hledaní
dalších zdrojů financování. Komise dále doporučila organizacím případné další jednání
s městem, aby se zlepšila spolupráce.
Podané žádosti o dofinancování byly v komisi projednány ústně. Organizace byly
vyslechnuty. Vzhledem k tomu, že organizacím bylo podáno vysvětlení, další jednání
ohledně dotací již probíhat nebudou. Komise bere dotační řízení za uzavřené.
6. Naplánování dalších jednání, harmonogram prací
Na dalším jednání se budou řešit pohotovosti lékařů praktických a stomatologických.
7. Závěr
Termín dalšího jednání je červen 2020

Stanovisko komise:
Sociálně zdravotní komise doporučuje radě města podpořit organizace, které pracovaly (nebyly
uzavřené) a měly zvýšené náklady v době vyhlášení nouzového stavu.
Zapsala:

Bc. Hana Jašurková, DiS., v. r.

Předsedkyně komise:

PhDr. Sofie Wernerová Dimitrovová, v. r.
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