KOMISE BYTOVÁ A SOCIÁLNÍ

Město Heřmanův Městec
náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec
www.hermanuv-mestec.cz

ZÁPIS
jednání komise Rady města č. 1/2016
Komise bytová a sociální,
které se uskutečnilo
v úterý dne 16. 2. 2016 od 17:00 hodin
v DPS Masarykovo náměstí, Heřmanův Městec.

Přítomni: Mgr. Polanská Helena, Pakoš Jan,
Bc. Stybalová Radka, Volmutová Eliška, Krbcová Ivana

Mgr.

Kuneš

Petr,

Omluveni: Mgr. Čížková Klára, Pařízková Jana
Hosté: Petra Kratochvílová a Mgr. Jana Kopecká (sociální referentky MěÚ Heřmanův
Městec), Marie Musilová (vedoucí pečovatelka), Otakar Volejník (místostarosta),
PharmDr. Tereza Machová (radní)

1. Na základě žádosti předsedkyně komise přiblížil pan místostarosta myšlenku
oceňování dobrovolníků v Heřmanově Městci. Jak uvedl, již v roce 1985 byl
5. prosinec vyhlášen OSN za mezinárodní den dobrovolníků. Pro potřeby bytové
a sociální komise dále předal písemný podnět k zamyšlení (viz příloha č. 1).
Z materiálu vyplývají bližší informace k případnému ocenění těch, kteří dobrovolně
věnují svůj čas, zkušenosti a elán prospěšným činnostem. Mezinárodní den
dobrovolníků by měl také přilákat nové dobrovolníky, otevřít lidem nový prostor pro
seberealizaci.
Vedena diskuze, zda každoročně oceňovat více kategorií (např. kultura, sport, sociální
či jiná oblast), příp. zda má tato aktivita probíhat každoročně. Jak pan místostarosta
uvedl, komise by se měla uvedeným zabývat, a následně předat do RM „pravidla“,
resp. postup, jak by mohla aktivita probíhat. Domluveno, že výše uvedené bude řešeno
na nejbližším jednání komise. Konečný termín pro předání podnětu do RM byl
stanoven na duben 2016. Komise vnímá termín jako hraniční a to především
s ohledem na další organizační záležitosti (samotné navrhování kandidátů, příprava
akce atd.).
V této souvislosti byl dále zmíněn projekt Duhové křídlo 2015, k němuž se bytová
a sociální komise vyjadřovala v řádném termínu již v loňském roce. Pan místostarosta
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přítomným tlumočil úskalí, která projekt následně provázela a dále důvody, proč se již
nepodařilo nominaci zařadit (zmeškání uzávěrky nominací). Přítomní se však shodli,
že nadále trvají na nominaci paní Marie Musilové, vedoucí pečovatelky, a navrhli ji
jako kandidátku na Duhové křídlo 2016 v kategorii profesionál. Pan místostarosta
přislíbil v této záležitosti osobní aktivitu (včasné předání nominace na příslušné
místo). Paní Musilová, která byla jednání komise přítomna, s nominací na Duhové
křídlo pro rok 2016 souhlasila.
2. Jednání se dále účastnily pracovnice sociální odboru, Mgr. Jana Kopecká a paní
Petra Kratochvílová. Přítomní byli seznámeni se současným zázemím sociálního
odboru. Zmíněn problém s dveřmi do kanceláří, kdy se jedná o dveře protipožární,
hůře ovladatelné pro určitou skupinu klientů sociálního odboru (např. klienti se
zdravotním postižením). Uvedený problém se snaží pracovnice řešit s ohledem na
individuální potřeby návštěvníků sociálního odboru.
Sociální odbor vykonává v současné době opatrovnictví u 17 dospělých osob, což je
v porovnání s jinými obcemi vysoký počet. Jsou v kontaktu s osobami bez přístřeší
(rovněž lokalita za halou). Jedná se cca o 10 osob, které zde nejsou přihlášeny
k trvalému pobytu. Ze strany sociálního odboru proběhl monitoring, navázání
kontaktu a nabídka služeb. Dle pracovnic není aktuálně třeba situaci
ve zvýšené míře řešit.
V rámci výkonu sociální práce na obci dále sociální odbor spolupracuje
s nejrůznějšími neziskovými organizacemi (Šance pro Tebe, Péče o duševní zdraví,
Romodrom, Křižovatka handicap centrum, Hewer). V RC Radovánek také pracovnice
odboru poskytuje pravidelné sociální poradenství.
3. V souvislosti se současnou aktualizací a novou podobou žádosti o přidělení
bytu v DPS (viz zápis č. 9/2015) byly projednávány další souvislosti s obsazováním
bytů (zájem občanů, cílová skupina). Diskutováno o možnosti upravit pravidla pro
přidělování bytů v DPS tak, aby cílovou skupinou mohl být např. rodič s dítětem,
které má specifické potřeby (např. autismus či jiné zdravotní postižení). Bylo by také
vhodné oslovit s nabídkou domov pro seniory, resp. zda nemají uživatele, pro které by
byla službu DPS vhodná (např. při zlepšení zdravotního stavu). Stejně tak byla
zmíněna možnost využití DPS osobami s mentálním postižením, které žijí na území
Města Heřmanův Městec, a na jejichž straně je předpoklad, že by s dopomocí
pečovatelské služby, pobyt v DPS zvládly.
Rovněž hovořeno o aktuálním využívání pečovatelské služby ze strany stávajících
obyvatel DPS. Zjištěno, že všichni mají uzavřenou nájemní smlouvu na dobu
neurčitou. Využívání služeb však není podmínkou (ne všichni tedy službu čerpají).
Projednávána možnost zavedení změny a to v souladu s legislativou.
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Jak bylo pracovnicemi sociálního odboru sděleno, do nové podoby žádosti byly
zapracovány připomínky členů komise, zvláště pak pana Petra Kuneše. Komisí bylo
dále doporučeno, aby došlo ke změně vzhledu písma na bezpatkové, Arial, velikost 12,
řádkování odstavců 1,15. Toto doporučení předal komisi již v minulém volebním
období pan Pakoš a to z důvodu lepší čitelnosti a orientace v textu (zaměstnanec
organizace nevidomých a slabozrakých).
Domluveno, že sociální odbor může po zahrnutí podnětů zaslat komisi k dalšímu
připomínkování. Důležité je, aby formulář vyhovoval také potřebám sociálního
odboru, zvláště při orientaci v žádosti.
4. K plánu činnosti pro rok 2016 (viz příloha č. 2 zápisu) již nebyly vzneseny žádné
návrhy ani připomínky. V této souvislosti byli přítomní seznámeni s oficiálním
odstoupením Mgr. Marty Pleskotové z funkce člena bytové a sociální komise a komise
pro výchovu a vzdělávání (usnesení č. R/2016/007 ze dne 20.1.2016). S ohledem na
poslední bod plánu činnosti bytové a sociální komise ( - ve spolupráci s komisí pro
výchovu a vzdělávání se zabývá prevencí sociálně patologického chování dětí
a mládeže na území H.M.) jednala předsedkyně, po skončení jednání, ještě s novým
předsedou komise pro výchovu a vzdělávání, Mgr. Markem Výborným, který vzal
uvedené na vědomí a neměl proti případné spolupráci námitky.
Na základě domluvy s tajemnicí Městského úřadu, Ing. Ivanou Jankovskou, lze
připojit plán činnosti komise pro rok 2016 formou přílohy k zápisu (na vědomí RM).
Paní Kopecká ze sociálního odboru dále doplnila, že pana starostu již navštívila
ředitelka Šance pro Tebe, paní S. Dvořáková, a seznámila ho s nabídkou služeb.
Otevřena problematika a příp. potřebnost nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
5. Aktuální změny v sociální oblasti, platné od 1.1.2016, obdrží členové
od předsedkyně komise e-mailem.
6. Další jednání komise se uskuteční v úterý dne 22. března 2016 od 17. hodin v DPS
Masarykovo náměstí (pozvánka již nebude rozesílána). Předmětem jednání bude
tvorba „pravidel, postupu“… pro oceňování dobrovolníků (viz bod č. 1 zápisu).
Jednání skončeno v 18:45 hod.

Zapsala: Mgr. Helena Polanská, v.r.
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