KOMISE BYTOVÁ A SOCIÁLNÍ

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

ZÁPIS
jednání komise Rady města č. 2/2016
Komise bytová a sociální,
které se uskutečnilo
v úterý dne 22. 3. 2016 od 17:00 hodin
v DPS Masarykovo náměstí, Heřmanův Městec.

Přítomni: Mgr. Polanská Helena, Mgr. Kuneš Petr, Bc. Stybalová Radka,
Mgr. Čížková Klára
Omluveni: Pařízková Jana, Pakoš Jan, Volmutová Eliška, Krbcová Ivana
Hosté: PharmDr. Tereza Machová (radní)

1. Přítomní byli seznámeni se Statutem komisí RM Heřmanův Městec
ze dne 9. 3. 2016, schváleným usnesením č. R/2016/059 a dále s přílohou č. 1
ke Statutu komisí RM Heřmanův Městec, týkající se činnosti komisí rady města.
Dle uvedené přílohy patří k náplni bytové a sociální komise:
- navrhuje opatření v oblasti městských bytů a pečovatelské služby
- postupuje dle Pravidel pro přidělování městských bytů
- navrhuje opatření pro zlepšení zdravotní péče pro obyvatele
- sleduje stav a vývoj v oblasti sociálně-patologických jevů (sociálně slabé skupiny,
drogově závislé, apod.), navrhuje možná řešení v daných oblastech
- podílí se na vypracování koncepce péče pro staré a zdravotně handicapované občany
- plní další úkoly dle dispozic rady města

Dle přítomných členů není komise kompetentní navrhovat opatření v oblasti zdravotní
péče (s ohledem na zaměření komise - bytová a sociální). Rovněž nemůže postupovat
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dle Pravidel pro přidělování městských bytů, jelikož tato upravují postup sociálního
odboru.
Po diskuzi bylo dále určeno, že za zápis z jednání komise bude nadále odpovídat
předsedkyně komise.

2. Předsedkyně komise seznámila přítomné s materiálem, který předchozího
dne obdržela e-mailem ze sekretariátu Města Heřmanův Městec. Konkrétně se jednalo
o vyhlášení nového ročníku soutěže „Obec přátelská rodině 2015“. Dle tiskové zprávy
MPSV je cílem soutěže ocenit ty obce, které prostřednictvím svých představitelů
prokazatelným způsobem projeví snahu zlepšit stávající opatření na podporu rodiny.
Primárně se jedná o zjišťování potřeb místních rodin a z toho vyplývající zavedení
koncepčních a dlouhodobých postupů na podporu rodin.
V pravidlech soutěže však oproti minulému ročníku došlo k určitým změnám.
Aktuálně již obce nepředkládají dosud realizovaná opatření, ale návrhy aktivit
do budoucna. Podpora rodin však musí vycházet z relevantních informací
o konkrétních potřebách rodin a na tyto potřeby reagovat. Bonusové body lze získat
za plán rozvoje rodinné politiky schválený zastupitelstvem obce, příp. za doložení
zapojení obyvatel do veřejného života v obci nebo veřejnosti do diskuze k tématům
prorodinné politiky v obci (např. ankety nebo průzkumy).
Podmínkou účasti v soutěži je zaslání přihlášky na předepsaném formuláři žádosti
o dotaci v listinné a elektronické podobě na CD poštou a to v termínu do 31. 3. 2016.
Společně s žádostí lze zaslat také materiály týkající se prorodinné problematiky.
Za bonusový materiál je v letošním ročníku považován samostatný plán rozvoje
rodinné politiky schválený zastupitelstvem obce. Popis plánu rozvoje rodinné politiky
je nutnou součástí žádosti o dotaci rovněž u obcí, které nemají plán schválený
zastupitelstvem obce. Další informace k žádosti o dotaci lze získat na
http://www.mpsv.cz/cs/23936
S ohledem na hraniční termín pro podání žádosti a podmínky účasti v soutěži vzala
komise informace o vyhlášení ročníku soutěže „Obec přátelská rodině 2015“
na vědomí. Konstatováno, že komise není relevantní pro vytváření projektu (může
poskytnout např. doporučení, avšak za podklady by měl odpovídat zaměstnanec
úřadu).

3. V souvislosti s předchozím jednáním komise bylo diskutováno o oceňování
dobrovolníků. Rovněž jednáno o legislativním ukotvení dobrovolnické služby
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a vymezení pojmu dobrovolník (zákon č. 198/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Dle přítomných by tzv. „pravidla“ měla být nastavena poněkud volněji (dle komise
nemusí jít o dobrovolníka registrovaného pod dobrovolnickým centrem). Spíše by
mělo jít o oceňování „pomáhajících“. Z možnosti podávání návrhů prostřednictvím
nominačního formuláře by neměla být vyloučena veřejnost (uveřejnění na webových
stránkách, v místním zpravodaji Leknín). Jako vhodné se jeví následné uveřejnění
„medailonků“ oceněných, do jejichž zpracování by bylo možné zapojit např.
Zastupitelstvo mladých.
Nástin konceptu oceňování pomáhajících zpracuje na základě aktuálních podkladů
předsedkyně komise a následně zašle k dalšímu připomínkování.
V souvislosti s výkonem dobrovolnické služby dále předsedkyně komise zmínila
aktuální nabídku VZP, týkající se speciálního očkovacího programu pro dobrovolníky
(dobrovolnictví ve zdravotnických zařízeních).
Více informací lze získat na: http://www.klubpevnehozdravi.cz/specialni-ockovani/

4. Komise před jednáním obdržela od paní Marie Musilové, vedoucí pečovatelky,
odborný článek k problematickým situacím při poskytování pečovatelských služeb
(časopis Sociální služby - březen/2016). Vedena diskuze s tím, že je možné se
v případě zájmu sociálního odboru a pečovatelské služby k uvedenému tématu vrátit.
Výše uvedené podklady budou členům komise zaslány e-mailem.

5. Paní Klára Čížková dále komisi nabídla možnost, aby některé z dalších jednání
komise proběhlo v DS Masarykovo náměstí (rovněž s nabídkou prohlídky zařízení).
Další jednání komise se uskuteční v úterý dne 19. dubna 2016 od 17. hodin v DPS
Masarykovo náměstí.

6. V průběhu jednání nebyla přijata usnesení komise, nebylo hlasováno.
Jednání skončeno v 18:30 hod.

Zapsala: Mgr. Helena Polanská
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