Zápis
z jednání komise při Radě města Litoměřice
Zdravotní a sociální komise
konané dne 04.09.2013 od 15:30 v zasedací místnosti (ČNIS) MěÚ Litoměřice
Přítomni:
• MUDr. Petr Kubec
• Ing.Bc. Renáta Jurková
• MUDr. Hana Jáchymová
• MUDr. Vladislav Procházka
• MUDr.Libor Pardubický
• Alena Pávková
• Mgr. Robert Krejčí
• Mgr. Marcela Štěrbová
• Iva Pulgretová
• Drahomíra Pražáková
Omluveni:
• Irena Opočenská
• Božena Matulová
• Mgr. Jan Marek
Nepřítomni:
•
•
•

Bc. Zdenka Broumská
MUDr. Jan Zbořil
MUDr. Petr Pinka

Jednání řídil: MUDr. Petr Kubec, předseda komise
Zapisovatel: Ivana Aksenowá
Program:
1. Setkání zdravotní a sociální komise a manažerské skupiny komunitního plánování
2. Dotace z „Programu podpory nestátních neziskových organizací, zaměřených na činnost občanů
v sociální oblasti“
3. Příděly bytů v domech s pečovatelskou službou
4. Různé

Konec jednání: 16:30
Termín příštího jednání: 02.10.2013
Zapsal(a): Ivana Aksenowá

K bodu 1 – Setkání zdravotní a sociální komise a manažerské skupiny komunitního plánování
Přítomni pracovnice úseku komunitního plánování Bc. Hanousková a Bc.Dobešová, dále členové
manažerské skupiny KP a metodik KP pan Polesný. Zástupci manažerské skupiny KP představili své
pracovní skupiny:
Skupinu pro rodinu, děti a mládež
Skupinu pro zdravotně postižené
Skupinu pro osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické menšiny
Skupinu pro seniory
Metodik KP informoval, jak vypadá spolupráce komunit.plánování a sociální komise v jiných městech. Bylo
by vhodné propojit všechny informace z KP se soc.a zdrav.komisí.
Členům komise byl předem zaslán materiál :
- Situační analýza sociálně slabých rodin ohrožených sociální exkluzí
- Sociodemografická analýza a výzkum potřeb veřejnosti, osob pečujících o osobu blízkou a uživatelů
v oblasti sociálních služeb v Litoměřicích
- Analýza potřeb dětí a mládeže ve městě Litoměřice
Závěr:
V lednu 2014 budou již rozpracovaná návrhová opatření KP a dojde k dalšímu setkání manažerské skupiny
se zdrav. a soc.komisí.
K bodu 2– Dotace z „Programu podpory nestátních neziskových organizací, zaměřených na činnost
občanů v sociální oblasti“ – pro rok 2013
Diakonie ČCE – SKP Litoměřice - na projekt: „Klienti Diakonie na hradě v Litoměřicích“
Celkové náklady: 35.000,-Kč
Požadují: 20.000,-Kč
Komise schválila poskytnout dotaci ve výši 20.000,-Kč
(pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0)
K bodu 3 – Příděl bytu v domě s pečovatelskou službou
DPS Švermova 16, byt č. 5 (1+1) – návrh na umístění P.J., bytem Litoměřice, žádost od 19.10.2011
(podrobnější informace – viz příloha orig.zápisu)
Komise doporučila RM tento příděl bytu v DPS schválit
(pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0)
K bodu 4 – Různé
- Ing.Bc. Jurková informovala, že zastupitelstvo 6.6.2013 schválilo od 1.9.2013 navýšení kapacity
Domova seniorů v Zahradnické ulici o 10 míst a snížení kapacity týdenního stacionáře na 4 místa.

