Zápis
z jednání sociální a zdravotní komise
konané dne 17.5.2011
VERZE PRO VEŘEJNOST
Přítomni:

Šlancarová, Mirtes, Kazimourová, Černý, Laštovková ,
Hendlinger, Tondrová, Matysová, Dittrichová
Zapisovatelé: M. Kalinová, M. Šlancarová
Hosté:
Jan Jakob, René Šefr, Stanislav Boloňský, pan Kabát - ředitel o.s. Most k
domovu
Program:
1) Zahájení – přivítání členů komise
2) Prezentace služby tísňového domácí volání
3) Projednání žádostí občanů o jednorázový příspěvek - vdovy a vdovci
4) Návrh na obsazení bytů v DPS
5) Informační blok - veřejná služba, blahopřání seniorům, dětský den
6) Projednání zprávy k akci Revitalizace dětského hřiště
1) Zahájení
Schůzi sociální komise zahájila předsedkyně paní Marie Šlancarová, přivítala přítomné členy.
2) Prezentace služby tísňové domácí volání, mobilního hospice a výuky resustitace
pro ZŠ
Pan Kabát - ředitel o.s. Most k domovu informoval přítomné o možnostech využití služeb
tísňového volání pro roztocké seniory. Tato služba je nejčastěji zavedena v DPS a dále
v soukromých bytech klientů. Jedná se o napojení jednotlivých bytů přes telefon na středisko
ASČR, kde po vyhodnocení konzultace dispečerem je vyslána ke klientovi záchranná služba.
Služba může být realizována přes pevnou linku (náklady na pořízení 6.500,- až 7.000,-) nebo
přes mobilní telefon Aligátor (náklady cca 1.200,- Kč). Napojení - 500,- Kč + paušální
měsíční částka na připojení jednotky na ASČR činí 250,- Kč. V této souvislosti pan Kabát
upozornil na svojí praxi, že senioři nejsou sami o sobě motivováni tyto přístroje + jejich
provoz hradit, neboť se velmi často domnívají, že takovou službu nepotřebují. Praxe ale
ukazuje, že právě tato služba pomůže mnohdy seniorům zachránit život.
Dále pan Kabát informoval o možnosti využít mobilní hospic pro klienty, kteří se nacházejí
v terminálním stádiu svého života. Tato služba, pokud bude uzavřena smlouva se zdravotními
pojišťovnami, bude bezplatně rozšířena i na okres Praha-západ. Jedinou pomoc, kterou by
sdružení od města uvítalo, by byl příspěvek na vybavení nebo levnější pronájem prostor.
Pokud se občanskému sdružení podaří tuto smlouvu získat, může se stát partnerem i pro naše
město. Pojišťovny nehradí pouze návštěvu paliativního lékaře, která se u každého klienta
pohybuje v celkovém rozmezí 3.000 - 3.500,- Kč.
Pan Kabát představil přítomným projekt pro základní školy Pět minut naděje. Jedná se o
názornou výuku resuscitace. Součástí projektu je vyškolení koordinátora - jednoho pedagoga,
který provádí výuku. Dvakrát do roka probíhá školení žáků pod supervizí odborného sdružení
Most k domovu. Náklady na tento projekt činí 1.000,- Kč. V částce je zahrnut model a
vyškolení pedagoga. Z předešlých školení byly velmi pozitivní ohlasy, žákům se projekt líbil
a nyní jsou schopni poskytnout první pomoc. Projekt je určen žákům 7.-9. tříd.
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3) Projednání a schválení jednorázových příspěvků - vdovy, vdovci
4) Návrh na obsazení uvolněných bytů č. 9 a 10 v 1. patře DPS
V DPS byly uvolněny dva byty. Oba byty příbuzní vyklidí v průběhu května, poté malování
zajišťuje SPROM. Byty budou přiděleny dle pořadníku místních obyvatel 15.6.2011
5) Informační blok
 Pí. Kalinová informovala, že od 1.6.2011 bude v provozu veřejná služba pro osoby
v hmotné nouzi provozovaná TS Roztoky. Připraveno oznámení na úřední desku,
uzavřena smlouva o pojištění, protokoly o lékařské prohlídce, proškolení BOZP při
práci, potvrzení o odpracovaných hodinách.
 Blahopřání seniorům - od května je zajištěna jiná forma blahopřání seniorům
k životním jubileím.
SK vyslechla informace místostarosty pana Boloňského o novém způsobu blahopřání
seniorům k životním jubileím – pozvání seniorů na společné posezení v prostorách
MÚ.
SK navrhuje RM ponechat původní způsob gratulace jednotlivým seniorům
s tím, že tuto službu rádi zajistí členové SK v den výročí jubilea s tím, že SK vždy
upřednostní případný zájem starosty a místostarostů jednotlivé seniory osobně
v den výročí navštívit.
Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1
 Dětský den - pí. Šlancarová informovala přítomné o tom, že se dětský den v červnu
nekoná.
6) Projednání zprávy k akci Revitalizace dětského hřiště a realizace multifunkčního
komplexu v ul. Obránců míru
Pan místostarosta Šefr informoval přítomné o záměru města poskytnout obecní pozemky
firmě Babyguard s.r.o. pro vybudování dětského hřiště, restaurace, kavárny a dalšího zázemí
pro rodiče s dětmi.
Po diskusi členů se SK jednomyslně usnesla na následujícím:
1) SK doporučuje RM otevřít širší diskusi o možnostech využití výše diskutovaných
obecních pozemků, poté definovat záměr města a vypsat regulérní výběrové řízení.
Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
2) SK doporučuje RM posuzovat předložený projekt jako ryze komerční, neboť podle
názoru SK dle předložených materiálů kromě bezplatného využití sociálního zázemí
nemá pro občany města jiný sociální charakter.
Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
Zapsala: Kalinová
Ověřila: Šlancarová
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