ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE
dne 10. 05. 2021, které se konalo v zasedací místnosti OSV

č. 5/2021

Přítomni:
Bc. Jana Bohuňková, Aleš Černohous, DiS (on-line), Šárka Zimová Dostálová, MUDr. Petr Havlík,
Mgr. Jana Hronová (on-line), Valerie Machová, Mgr. Ivana Poschová, Ing. Olga Vonková, Bc.
Hana Jašurková, DiS.
Omluveni:
Zuzka Turčeková, DiS.
Hosté:
Mgr. Eva Štolbová

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Úvodní část, seznámení s programem jednání
Informace o pohotovostech zubařů
Komunikační platforma pro sociální záležitosti – výměna informací mezi aktéry
Komunitní plánování / koordinační skupiny – informace z jednání
Dotační řízení 2022 – výzva, hodnotící kritéria
Různé (informace o spolupráci s ASZ)
Závěr (plánování dalších jednání), diskuze

1. Úvodní část
Předsedkyně komise, paní Bc. Jana Bohuňková přivítala všechny přítomné a seznámila
s programem. Program byl schválen všemi přítomnými členy.
Hlasování (pro-proti-zdržel se): 7 – 0 – 0 (Mgr. Hronová nebyla přítomna od začátku jednání)
Bylo hlasováno ohledně přizvaného hosta, Mgr. Evy Štolbové. Host schválen všemi
přítomnými členy.
Hlasování (pro-proti-zdržel se): 7 – 0 – 0 (Mgr. Hronová nebyla přítomna od začátku jednání)
2. Informace o pohotovostech zubařů
Mgr. Eva Štolbová informovala komisi o fungování zubařské pohotovosti i z historického
hlediska. V roce 2003 byla stomatologická pohotovost zrušena, pacienti jezdili do Krajské
zdravotní v Ústí nad Labem na ošetření. Od roku 2007 je domluva s lékaři v Děčíně, střídají
se v pohotovosti o sobotách, nedělí, svátcích a 31.12. V současné době slouží pohotovosti
14 lékařů o sobotách a nedělích v čase od 8:00 do 10:00 h. Tato pohotovost je určena pro
bolesti a akutní ošetření, nikoliv pro pacienty, kteří nemají svého stomatologa, a to převážně
z kapacitních důvodů. Průměrně je ošetřeno každý den pohotovosti 17 pacientů (!).
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Komise vedla diskuzi. Hlavním problémem je nedostatek stomatologů, mladí lékaři nemají
zájem o ordinaci v Děčíně, i když je jim nabízena včetně prostoru a vybavení. Mgr. Štolbová
vedla nesčetně jednání s MUDr. Bolfíkovou. Bc. Bohuňková navrhovala sepsat otevřený dopis
na Ministerstvo zdravotnictví a intenzivně komunikovat s VZP. Další variantou bylo jednání
s MUDr. Bolfíkovou, v čem bychom mohli zubařům pomoci, ulevit. Bylo navrhováno pomoci
zubařům dentálním hygienikem atd. Komise se domluvila, že bude v tématu po zjištění dalších
informací pokračovat na dalším jednání.
3. Komunikační platforma pro sociální záležitosti – výměna informací mezi aktéry
Bc. Bohuňková informovala, že proběhlo jednání s Ing. Lehkou, Mgr. Štolbovou,
Bc. Bohuňkovou a Ing. Vonkovou, jehož tématem bylo propojení aktérů v sociální oblasti,
výměna informací a koordinace společných průřezových aktivit. Gesční náměstkyně paní
Lehká bude v nejbližších dnech iniciovat pravidelná setkání s ředitelem MP panem Horákem,
vedoucími pracovnicemi sociálního odboru, koordinátorky komunitního plánování, lokálního
konzultanta ASZ pana Nikla a s předsedy sociální a zdravotní komise, komise prevence
kriminality a bezpečnosti a školské komise. Na jednání Ing. Lehká rovněž požádala ředitele
MP pana Horáka, aby pokračoval ve společných kontrolách objektů v SVL, které vidí jako
nezbytné.
4. Komunitní plánování/koordinační skupiny – informace z jednání
Bc. Bohuňková a paní Zimová Dostálová navštívily všechny koordinační skupiny kromě osob
v krizi, které je naplánováno na 31.5. Na všech jednáních byly hlavním bodem jednání
výsledky dotačního řízení 2021. Bc. Bohuňková zmínila problémy některých poskytovatelů
sociálních služeb v povinném dofinancování (související s registrovanou kapacitou služby),
kterými by se měla komise zabývat při revizi hodnotících kritérií pro rok 2022.
Rovněž upozornila na potřebu zjistit skutečnou potřebnost služby na základě kvalitativních
i kvantitativních dat, která zatím město nemá k dispozici. Dále nevrhla sestavit dotazník pro
organizace zapojené do komunitního plánování, kterým by mohla být zmapována situace
z pohledu poskytovatelů služeb. Bc. Bohuňková vytvoří nástřel dotazníků, který dostanou
členové komise k připomínkám, hotový k rozeslání manažerům koordinačních skupin
a následně organizacím by měl být zhruba v ½ června.
5. Dotační řízení 2022 – výzva, hodnotící kritéria
Ing. Vonková, která vede pracovní skupinu pro dotační řízení v roce 2022, zaslala členům
komise podklady pro revizi dotačního řízení resp. hodnotících kritérií, nad kterým byla vedena
diskuze. Mgr. Štolbová upozornila na časové konsekvence procesu schvalování upraveného
znění výzvy a pravidel, které musí projít připomínkami právníků, rady a zastupitelstva.
V úvahu je třeba vzít také případné úpravy elektronického formuláře.
Dle předběžných návrhů se znění výzvy bude měnit jen velmi málo, komise však bude dále
diskutovat o změně „žádosti“ (elektronický formulář) a nových hodnotících kritériích.
Podmínky dotačního řízení by se měly co nejvíce provázat s podmínkami dotačního řízení
Ústeckého kraje, a to zejména z důvodu usnadnění administrace žádosti jak pro žadatele, tak
pro úředníky a hodnotící komisi. Pracovní skupina se k tomuto tématu sejde opět dne
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21.5.2021 od 10:00 h v zasedací místnosti OSV ve složení Bc Bohuňková, pí Zimová
Dostálová, Ing. Vonková a Mgr. Hronová (on-line).
Paní Zimová Dostálová rozešle členům komise na ukázku žádost o dotaci, která je vytvořena
v Ok systému ve formátu PDF.
6. Různé
a) Bc. Bohuňková informovala o očkovacím centru, které v současné době naočkuje 500 osob
denně, očekává se zvýšení na 800 – 1000 osob denně. Mgr. Pošta organizuje vznik
mobilního očkovacího týmu pro imobilní klienty.
b) V rámci spolupráce s ASZ se uskutečnila první tři setkání pracovních skupin Zaměstnanost
a dluhy (19.4. a 10.5.) a Bydlení, bezpečnost, sociální služby, terénní práce a dluhová
problematika (27.4.), jichž se zúčastnili klíčoví aktéři v dané problematice. V této chvíli se
pracovní skupiny věnují analýze problémů, jejich prioritizaci a formulaci potřeb města.
c) Agentura pro sociální začleňování dokončila evaluační zprávu za uplynulé období
spolupráce (2016 – 2020), které hodnotí velmi kladně. Dobrá praxe Děčína je sdílena
i v jiných městech.
d) Bc. Bohuňková znovu zmínila potřebu spolupráce s dalšími komisemi a informovala
o tom, že oslovila Mgr. Šmída s žádostí o schůzku.
e) ASZ nabízí zajímavé semináře k sociální problematice, může se jich zúčastnit, kdo má
zájem. Bc. Bohuňková zašle nabídku.
f) Komise hlasovala o přizvání paní Vackové na další jednání sociálně zdravotní komise.
Bc. Bohuňková osobně pozve paní Vackovou na červnové jednání. Všichni přítomní
členové hlasovali pro přizvání hosta na komisi.
Hlasování (pro-proti-zdržel se): 7 – 0 – 0. (p. Černohous opustil jednání v 15:00 h)

7. Závěr
Další jednání je naplánováno na 09. 06. 2021 ve 14:00 h.

Zapsala:

Bc. Hana Jašurková, DiS., v. r.

Předsedkyně komise:

Bc. Jana Bohuňková, v. r.
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