ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE
dne 28. 06. 2021, které se konalo v zasedací místnosti OSV

č. 7/2021

Přítomni:
Ing. Olga Vonková, Aleš Černohous, DiS., MUDr. Petr Havlík, PhDr. Sofie Wernerová Dimitrovová,
Šárka Zimová Dostálová, Bc. Hana Jašurková, DiS.
Omluveni:
Mgr. Jana Hronová, Valerie Machová, Mgr. Ivana Poschová, Zuzana Turčeková, DiS.
Hosté:
Bc. Jana Bohuňková, Ing. Anna Lehká, Mgr. Lenka Galambová

Program jednání:
Úvodní část, seznámení s programem jednání
Nedostatek sociálních pracovníků na OSPOD (pozvána Mgr. Lenka Galambová)
Hodnotící kritéria a dotační výzva pro rok 2022 – pokračování
Žádost klientky o přidělení bezbariérového bytu – podnět od Ing. Lehké
Různé (informace o návštěvě v ubytovně v Jílovém), podněty členů, zubařské pohotovosti,
diskuze
6. Závěr (plánování dalších jednání)
1.
2.
3.
4.
5.

1. Úvodní část
Ing. Vonková, předsedkyně komise přivítala přítomné, seznámila s programem jednání, který byl
schválen všemi přítomnými členy.
Hlasování: (pro-proti-zdržel se): 5 – 0 – 0
Ing. Vonková informovala o omluvách členů, Mgr. Hronová, Mgr. Poschová, pí Turčeková, DiS.
se omluvily z pracovních důvodů, paní Machová z osobních důvodů.
Proběhlo hlasování ohledně schválení přítomnosti stálého hosta, Bc. Bohuňkové na jednáních
komise. Přítomnost byla schválena všemi přítomnými členy.
Hlasování: (pro-proti-zdržel se): 5 – 0 – 0

2. Nedostatek sociálních pracovníků na OSPOD (pozvána Mgr. Galambová)
Podruhé se řešila problematika nedostatku sociálních pracovníků na oddělení sociálně právní
ochrany dětí (dále jen OSPOD) při Magistrátu města Děčín. Bc. Bohuňková poskytla doplňující
informace, které předal komisi Mgr. Michálek, vedoucí oddělení personálního a platového.
Pracovníci OSPOD musí splnit vzdělání dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů, dále dle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí,
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ve znění pozdějších přepisů, ale i nutnost plnění nařízení vlády 222/2010 Sb., katalog prací
ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších přepisů.
Dle všech těchto platných předpisů musí mít pracovník OSPOD na Magistrátu města Děčín
vysokoškolské vzdělání (min. Bc.). Je možné mít vyšší odborné vzdělání s odborným zaměřením
na sociální práci, které je doplněno i jiným bakalářským programem.
Přítomný host, Mgr. Galambová doplnila diskuzi, že je i vhodné přijímat na oddělení pracovníky
s praxí v sociální oblasti, protože zaškolení nově příchozích bez praxe je velmi časově náročné
a trvá delší dobu. Dle paní Galambové by pomohla osvěta práce na OSPOD.
Proběhla diskuze, ze které vyplynulo:
• Přijímání pracovníků bez vzdělání dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů, na oddělení SPOD není možné, zákon to nepřipouští.
Nicméně možnost, že vysokoškolské vzdělání na tuto práci nemusí být v sociálním oboru
zatím není v Děčíně praktikována (s podmínkou, že je splněno vyšší odborné vzdělání
sociálního oboru).
• Prováděnou práci není výkonově možné rozdělit mezi více lidí. Situaci nelze řešit
přijetím pracovníků s nižším vzděláním na méně odbornou práci.
• Spolupráce s neziskovým sektorem probíhá, v rodinách pomáhá Charitní sdružení,
mateřská centra, nízkoprahová zařízení i oddělení sociální práce a služeb při MM Děčín.
Závěry a doporučení: V současné době magistrát pracuje na nové motivaci pro nově příchozí
pracovníky na OSPOD. Situaci by mohla pomoci i možnost zaměstnat na OSPOD pracovníky
s jiným vysokoškolským vzděláním než v sociálním oboru. Rezervy je možné hledat i v další,
cílenější spolupráci s neziskovým sektorem. V oblasti legislativy by byl žádoucí alespoň apel na
změnu, umožnit pracovníkům, doplnit si část požadovaného vzdělání až po nástupu. Úkolem
k dalšímu zamyšlení je také forma propagace sociální práce na OSPOD.

3. Hodnotící kritéria a dotační výzva pro rok 2022 - pokračování
Ing. Vonková zaslala komisi nový materiál k dotačnímu programu, a to nastavení indikátorů
hodnotících kritérií. Materiál zpracovala pracovní skupina. Tento materiál je možné stále
doplňovat, nebo měnit dle námětů ostatních členů.
Jedná se o hodnocení těchto základních kritérií:
1. Přínos/potřebnost sociální služby pro město Děčín.
2. Mechanismy poskytovatele k zajištění kvality poskytovaných sociálních služeb.
3. Management organizace v kontextu dlouhodobého rozvoje.
4. Spolupráce a komunikace s městem a dalšími poskytovateli.
5. Vytíženost a využití kapacit služby, nákladovost služby.
6. Aktivita při získávání dalších zdrojů financování.
Upravenou výzvu pro rok 2022 má nyní odbor sociálních věcí a zdravotnictví k připomínkování.
Náměty a připomínky budou řešeny s komisí během měsíce července, pak by byl materiál
předložen právnímu oddělení.
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Závěr: Práce na indikátorech hodnocení navržených kritérií bude probíhat až do konce srpna.
Dne 26. 08. 2021, ve 14:30 h ve velké zasedací místnosti B1 je plánováno společné jednání všech
koordinačních skupin s dotazy k nové výzvě.
V průběhu září budou výstupy dále projednávány v komisi tak, aby do vyhlášení výzvy byla
dokončena metodika pro vyplnění žádostí i metodika k hodnocení dotační výzvy.

4. Žádost klientky o přidělení bezbariérového bytu – podnět od Ing. Lehké
Již několik let řeší paní J.D. problémy se současným bytem, který má od města v nájmu.
Problémy jsou technické i ve zdravotně hygienickém rázu. Paní je nemocná, zdravotní stav se
zhoršuje, potřebovala by byt s výtahem, nebo v přízemí, případně bezbariérový, a vzhledem její
finanční situaci mimo bezdoplatkovu zónu. Ing. Lehká komisi informovala o podrobnostech
požadavku, i o zjištěných skutečnostech stavu současného pronájmu. Paní Jašurková
informovala komisi o dlouhodobé sociální situaci paní J.D. Proběhla diskuze.
Závěr: Komise v tuto chvíli nemá dostatek informací o zdravotním stavu paní J.D., aby mohla
vyslovit konkrétní závěr. Nicméně výměna městského bytu je závislá zejména na skutečnosti,
zda město vyhovujícími byty pro potřeby paní J.D. disponuje. Komise se domluvila na
následujícím postupu; odbor místního hospodářství sdělí Ing. Lehké, zda město má k dispozici
nějaké byty splňující požadovaná kritéria, a poté se situace bude dále řešit.

5. Různé
V návaznosti na minulá jednání komise proběhla další diskuze ohledně zubařské pohotovosti,
vyvolané na základě podnětu občanské kritiky (fb) na její kvalitu. MUDr. Havlík podal
informace na základě jednání s MUDr. Bolfíkovou. Potvrdil enormní vytíženost zubní
pohotovosti a informaci, že mnoho pacientů, kteří pohotovost využívají, nemá svého
stomatologa, a to včetně pacientů z jiných obcí, které zubní pohotovostí nedisponují. Současní
sloužící lékaři tak již přestávají mít zájem o tyto pohotovosti z důvodu přetížení této služby. Také
tím, že je slouží stále méně zubařů, musí pohotovosti sloužit stále častěji a motivace klesá.
Závěr: Komise dále navrhuje oslovit MUDr. Bártla (PhDr. Sofie Wernerová Dimitrovová), který
je předseda stomatologů v Děčíně, a prověřit možné způsoby, jak do pohotovostí zapojit více
lékařů, případně i jiné obce. Město by v této skutečnosti mělo opakovaně apelovat na VZP
ohledně řešení této zhoršující se situace. Reálně hrozí, že město Děčín v dohledné době nebude
mít lékaře k výkonu zubní pohotovosti, případně její kapacita bude zcela nedostačující.
6. Závěr
Další jednání je naplánováno na 08. 09. 2021 ve 14:00 h.
Zapsala:

Bc. Hana Jašurková, DiS., v. r.

Předsedkyně komise:

Ing. Olga Vonková, v. r.
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