Zápis
z jednání komise při Radě města Litoměřice
Zdravotní a sociální komise
konané dne 05.02.2014 od 15:30 v zasedací místnosti (ČNIS) MěÚ Litoměřice
Přítomen:
• Ing.Bc. Renáta Jurková
• Alena Pávková
• Mgr. Marcela Štěrbová
• MUDr. Petr Pinka
• Mgr. Robert Krejčí
• Irena Opočenská
• Iva Pulgretová
• Drahomíra Pražáková
Omluven:
• MUDr. Petr Kubec
• MUDr. Hana Jáchymová
• MUDr. Vladislav Procházka
• MUDr.Libor Pardubický
• Božena Matulová
Nepřítomen:
•
•
Host:
•
•

Mgr. Jan Marek
MUDr. Jan Zbořil
Bc. Jana Hanousková
Bc. Denisa Dobešová

Jednání řídila: sekretářka komise Ivana Aksenowá
Zapisovatel: Ivana Aksenowá
Program:
1. Informace o tvorbě nového Komunitního plánu sociálních služeb na r. 2014-2017
2. Podání k projednání zřízení vyhrazeného parkování
3. Dotace z „Programu podpory nestátních neziskových organizací, zaměřených na činnost občanů
v sociální oblasti pro rok 2014“
4. Příděl bytu v Domě s pečovatelskou službou v Litoměřicích
Konec jednání: 16:15 hod.
Termín příštího jednání: 05.03.2014
Zapsal(a): Ivana Aksenowá

Jeden člen komise byl požádán o hlasování po e-mailu. Hlasování přiloženo u orig. zápisu.
K bodu 1 - Informace o tvorbě nového Komunitního plánu soc.služeb na r. 2014-2017
Bc.Hanousková + Bc Dobešová (pracovnice úseku komunitního plánování) seznámily členy komise s
Akčním plánem procesu komunitního plánování sociálních služeb na rok 2014, který je v příloze orig.zápisu.
Dále byla představena návrhová opatření za systémovou (společnou) oblast komunitního plánu a to
následovně:
Cíl 1:
Zvýšení povědomí veřejnosti o poskytovaných sociálních službách a službách souvisejících a cílových
skupinách KPSS
Opatření cíle 1:
1.1 Propagační kampaň v rámci akce 30 dní pro Nestátní neziskový sektor a propagace NNO v místním
Radničním zpravodaji a dalších médiích
1.2 Pravidelná aktualizace webových stránek ISKP a tištěného katalogu služeb
Cíl 2:
Zajištění koordinace plnění komunitního plánu a jeho vyhodnocování
Opatření cíle 2:
2.1 Udržení organizační struktury KPSS
2.2 Vzdělávání členů KPSS
2.3 Naplňování a vyhodnocování komunitního plánu
2.4 Koordinace poskytování sociálních služeb v návaznosti na potřebnost občanů města
Cíl 3:
Rozšíření spolupráce v rámci KPSS
Opatření cíle 3:
3.1 Spolupráce v rámci ORP Litoměřice
3.2 Spolupráce se Zdravotní a sociální komisí města Litoměřice
Komise bere informace na vědomí.
K bodu 2 - Podání k projednání zřízení vyhrazeného parkování
Dne 30.1.2014 došel dopis od p. P.R., trvale Ústí n.L., t.č. Litoměřice, – nesouhlas s vyjádřením komise ze
dne 8.1.2014, kdy komise nedoporučila zřízení vyhrazeného parkovacího místa. S obsahem dopisu byla
komise seznámena. Komise po projednání trvá na svém původním vyjádření a to z důvodu, že jmenovaný
není občanem města Litoměřice a v blízkosti jeho stávajícího bydliště se nachází další všeobecná parkovací
místa pro handic.občany, která může využívat. Toto vyjádření bude zasláno panu P.R..
Komise trvá na svém vyjádření - nedoporučuje zřízení vyhrazeného parkovacího místa.
(Pro:8+1
Proti:0
Zdržel se: 0)
K bodu 3 - Dotace z „Programu podpory nestátních neziskových organizací, zaměřených na činnost
občanů v sociální oblasti“ – rok 2014
Žadatelé:
Konfederace polit.vězňů Litoměřice – na projekt: „Činnost pobočky KPV č. 32“
Celkové náklady: 49.800,-Kč
Požadují: 30.000,-Kč
Komise schválila dotaci ve výši 20.000,-Kč.
(Pro: 8+1
Proti: 0
Zdržel se: 0)
Klub českých turistů Litoměřice – na projekt: „Turisticko-poznávací zájezd na Strakonicko“
Celkové náklady: 64.000,-Kč
Požadují: 15.000,-Kč
Komise schválila dotaci ve výši 13.000,-Kč.
(Pro: 8+1
Proti: 0
Zdržel se: 0)
Diakonie ČCE – středisko v Praze 5 – na projekt: „ Raná péče pro rodiny s dětmi s mentálním, pohybovým
nebo kombinovaným postižením“
Celkové náklady: 970.000,-Kč
Požadují: 20.000,-Kč
Komise schválila neposkytnut dotaci.
(Pro: 7+1
Proti: 0
Zdržel se:1)
Klub aktivního stáří, Litoměřice – na projekt: „Zájmová činnost – poznávací zájezd“
Celkové náklady: 14.500,-Kč
Požadují: 10.000,-Kč
Komise schválila dotaci ve výši 10.000,-Kč.
(Pro: 8+1
Proti: 0
Zdržel se: 0)

Diakonie ČCE, Litoměřice – na projekt: „ Kurzy společenského chování a tance pro lidi s mentálním
postižením“.
Celkové náklady: 31.300,-Kč
Požadují: 20.000,-Kč
Komise schválila dotaci ve výši 20.000,-Kč.
(Pro: 7+1
Proti: 0
Zdržel se: 1)
Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice – na projekt: „Beřkovické jaro 2014“
Celkové náklady: 142.000,-Kč
Komise schválila dotaci ve výši 5.000,-Kč.
(Pro: 8+1
Proti: 0
Zdržel se: 0)
MO – STP Litoměřice – Sever – na projekt: „ Kulturní poznávací akce v roce 2014“
Celkové náklady: 46.000,-Kč
Požadují: 20.000,-Kč
Komise schválila dotaci ve výši 20.000,-Kč.
(Pro: 8+1
Proti: 0
Zdržel se: 0)
K bodu 4 - Příděl bytu č. 9 (gars.) v DPS Kosmonautů 16
Návrh na umístění R.B., trvale bytem Litoměřice. Žádost podaná od 15.10.2012 a v současné době je na
řadě na umístění do DPS. Podrobnější informace – viz příloha orig. zápisu.
Komise doporučuje radě města schválit příděl bytu.
(Pro: 8+1
Proti: 0
Zdržel se: 0)

