Zápis
z jednání sociální a zdravotní komise
konané dne 06.10.2011
VERZE PRO VEŘEJNOST
Přítomni :

Šlancarová, Mirtes, Kazimourová, Dittrichová, Matysová,Tondrová,
Laštovková,
Omluveni:
Hendlinger, Černý
Zapisovatelé: M. Kalinová, M. Šlancarová
Program :

1) Zahájení – kontrola zápisů z 15.9.2011
2) Projednání ţádostí roztockých občanů o jednorázové příspěvky
3) Návrh koncepce Zdravotní a sociální sluţby pro roztocké seniory
4) Různé - informační blok

K bodu 1) - zahájení
Schůzi sociální komise zahájila předsedkyně paní Marie Šlancarová, přivítala přítomné členy.
Přítomní členové schválili zápis z 15.9.2011.
K bodu 2) - projednání žádostí roztockých občanů o jednorázové příspěvky
Projednání žádostí o příspěvek na činnost diakonie CČSH v Roztokách
CČSH v Roztokách poskytuje sociální a charitativní sluţby jak roztockým seniorům, tak
rodičům s dětmi. Od r. 2001 prošlo touto diakonickou sluţbou více neţ 60 občanů Roztok.
Ţádost o příspěvek se vztahuje k pokrytí nákladů na provoz automobilu, kterým pastorační
asistentka přepravuje klienty k lékařům v Roztokách i v Praze. Rozváţení a doprovázení
klientů provádí denně od pondělí do pátku. Náklady spojené s provozem vozidla
činí 20.000,- Kč ročně.
SK doporučuje RM schválit příspěvek na provoz vozidla pro převoz klientů
ve výši 20.000,- Kč.
Pro: 7
proti:0
zdržel se: 0
K bodu 3) - návrh koncepce Zdravotní a sociální služby pro roztocké seniory
Předsedkyně komise seznámila přítomné s vývojem přípravy konceptu pro roztocké seniory.
Představila seznam sociálně-zdravotních sluţeb, které budeme našim seniorům nabízet.
Zdůraznila potřebu spolupráce s ostatními organizacemi, které v Roztokách pracují. Vyzvala
členy, aby se aktivně účastnili programů těchto organizací (APCCH, CČSH, Klub důchodců,
DPS atd.).
Nouzové volání pro seniory
Součástí koncepce je moţnost zajištění nouzového volání pro seniory a lidi se zdravotními
problémy. Tento systém úspěšně funguje v mnoha českých městech a zachraňuje lidské
ţivoty.
SK doporučuje RM zabývat se možností nákupu přístrojů nouzového volání pro
roztocké seniory. Náklady na pořízení přístroje činí cca 6.500,- Kč, náklady na provoz
cca 400,- Kč měsíčně. Na základě zkušeností oslovených měst (Černošice, Radotín,
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Pardubice) je moţné uspořit náklady na provoz napojením přístrojů na Městskou policii.
Podle zjištěné praxe ve výše uvedených městech SK doporučuje RM pořídit tyto přístroje
do všech bytů v DPS z rozpočtu města. Dále pak nabídnout přístroje všem roztockým
občanům s tím, že nákup přístroje si budou hradit sami. V případě sociální nouze, po
vyhodnocení v SK, přispět či uhradit z rozpočtu města.
Odhadovaný počet uţivatelů je 30 - 40.
Pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
K bodu 4) - různé, informační blok
Městské byty Na Staré Poště
Předsedkyně komise informovala přítomné, ţe v bytech jsou dokončovány poslední úpravy a
budou pronajaty obálkovou metodou na začátku příštího roku.
Jubilanti - senioři
SK projednala situaci ohledně blahopřání jubilantům. Zářijového slavnostního setkání se
zúčastnilo 15 občanů, 17 se nedostavilo (jeden zemřel, jeden v praţské nemocnici). Ze
společné diskuse vyplynul jednotný názor, aby gratulace s dárkem byla dopřána kaţdému
roztockému jubilantovi. Skutečnost, ţe se z jakéhokoliv důvodu senior nechce zúčastnit
společné oslavy není důvodem pro to, aby zůstal opomenut.
SK proto doporučuje RM, aby jubilanty, kteří se nezúčastní slavnostního setkání,
navštívili zástupci města osobně s přáním a malým dárkem.
Pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0

Zapsala: Kalinová

Ověřila: Šlancarová
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