ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE
dne 04. 10. 2021, které se konalo v zasedací místnosti OSPOD

č. 9/2021

Přítomni:
Ing. Olga Vonková, Aleš Černohous, DiS., MUDr. Petr Havlík, Mgr. Jana Hronová (on-line), Šárka
Zimová Dostálová, Bc. Hana Jašurková, DiS.
Omluveni:
Valerie Machová, Mgr. Ivana Poschová, Zuzana Turčeková, DiS., PhDr. Sofie Wernerová
Dimitrovová
Hosté:
Ing. Anna Lehká, Mgr. Eva Štolbová, Bc. Šárka Pavlíková, Bc. Jana Bohuňková, Šárka Kašková
Program jednání:
1. Úvodní část, seznámení s programem a změnách ve složení komise
2. Hodnotící kritéria a dotační výzva pro rok 2022 – formulace požadavků do žádosti
3. Shrnutí událostí za uplynulé období, vývoj a změny předchozích řešených témat:
- týden pro seniory,
- systém dostupného bydlení,
- zajištění noclehu při mrazech,
- stěhování K centra,
- návštěvy sociálních služeb,
- žádost o výměnu bytu,
- očkování,
- zubní pohotovosti aj.
4. Různé – nové podněty členů a hostů, diskuze
5. Závěr (plánování dalších jednání)
1. Úvodní část
Ing. Vonková, předsedkyně komise, přivítala přítomné a informovala o omluvách členů,
pí Machová se omluvila z osobních důvodů, pí Poschová z pracovních důvodů a paní Wernerová
Dimitrovová a paní Turčeková požádali o ukončení členství v komisi.
Proběhla diskuze ohledně nových členů, případně ponechání stávající komise a oprava „Statutu
komise“ na 7 členů. Komise se domluvila, že pokud rada města nenavrhne jiné personální
obsazení, ponechá komisi 7člennou.
Hlasování: (pro-proti-zdržel se): 5 – 0 – 0
Ing. Vonková dále seznámila přítomné s programem jednání, který byl schválen všemi
přítomnými členy.
Hlasování: (pro-proti-zdržel se): 5 – 0 – 0
2. Hodnotící kritéria a dotační výzva pro rok 2022 – formulace požadavků do žádosti
Proběhla diskuze ohledně jednotlivých bodů a následné vysvětlení. Ing. Vonková uskuteční
jednání s Ing. Mocem, vedoucím oddělení informačních technologií, se kterým budou
prodiskutovány změny ve formulářích žádostí o dotace. Bc. Bohuňková zpracuje metodiku
k žádostem.
Nyní je projednávána v ZM výzva ke schválení.
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3. Shrnutí událostí za uplynulé období, vývoj a změny předchozích řešených témat:
- Týden nejen pro seniory – pí Kašková zhodnotila akci „Týden nejen pro seniory“, sdělila, že
velký zájem byl o kulturní akce (plavba lodí, vzpomínky na Děčín, ples, koncert apod.), které
byly zcela vyprodány. Taktéž byl velký zájem o sportovní akce, rekordní účast byla v ZOO
Děčín. Velmi se povedli akce v Českém červeném kříži, Rákosníčku. Malá účast naopak byla
v Klubu seniorů Zlatý podzim. Ze strany komise byl vznesen dotaz na financování akce, které
hradí Magistrát města Děčín, rozpočet OSV.
- Systém dostupného bydlení – Bc. Bohuňková informovala, že studuje analýzu z roku 2018,
která je velmi podrobná, nyní probíhá zpracování údajů, potřebnost, návaznost sociálních
služeb, potřebnost OSV atd. Bude komisi informovat na každém dalším jednání.
- Řešení mrazů (osob bez domova) - V letošním roce je provizorně přislíbena pomoc
Křesťanského sdružení Jonáš, z. s. Dále Ing. Lehká informovala o několika možných řešeních
v budoucnu. V první řadě je plánována rekonstrukce objektu na Benešovské ul., kde je
v projektu počítáno s jednou místností pro tento účel. Další možností je částečná úprava obj.
Krásnostudenecká 104A, a nebo větší kompletnější úprava, kde by bylo počítáno nejen
s místností pro osoby bez domova v době mrazů, ale i s tzv. krizovým bytem. Komise vedla
dlouhou diskuzi, řešila personální záležitosti, finanční záležitosti i čas, kdy by byly možné
jednotlivé projekty uskutečnit. Proběhlo hlasování. Komise se jednomyslně shodla, že
nejvhodnějším řešením je rekonstrukce obj. Benešovská (předpokládané dokončení v roce
2024), a jako dočasné a nouzové řešení připadá v úvahu částečná (minimalistická) rekonstrukce
potřebného prostoru v obj. Krásnostudenecká 104A.
Hlasování: (pro-proti-zdržel se): 5 – 0 – 0
- Stěhování K-centra – stále beze změn, není vhodný objekt.
- Návštěvy sociálních služeb – některé byly uskutečněny v rámci týdne pro seniory, plánování
dalších návštěv bude prováděno průběžně při následných jednáních komise, případně offline do
vytvořeného sdíleného souboru.
- Žádost o výměnu bytu – stávající nájemci ještě byt neopustili, situace beze změny.
- Covid-19, očkování – Poptávka po očkování ve městě je pokryta a komise nezaznamenala
žádné problémy, na které by komise, potažmo město, mělo reagovat. Informace o trase
o očkobusu jsou na webových stránkách města.
- Zubní pohotovosti – stav beze změn. Nadále trvá úkol monitoringu a detekce možné pomoci
při stabilizaci a udržení zubní pohotovosti ve městě.
4. Různé
Komise byla v krátkosti informována o problémech výstavby Domova pro osoby se zdravotním
postižením, Spojenců 214, Děčín XXXII a rozhodla se, tuto problematiku dále sledovat.
Z časových důvodů žádná další témata diskutována nebyla.
5. Závěr
Jednání komise bylo ukončeno v 17:00 h.
Další jednání je naplánováno na 08. 11. 2021 ve 14:00 h.
Zapsala:
Bc. Hana Jašurková, DiS., v. r.
Předsedkyně komise:

Ing. Olga Vonková, v. r.
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