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Volební období 7 (2014 - 2018) 

Z Á P I S  

z 1. jednání sociální komise rady města konaného dne 24. 2. 2016 

Přítomni: Mgr. Miroslav Bína, MBA, JUDr. Mgr. Jaroslava Hrabětová, Mgr. Bc. et Bc. Jana 

Kilbergerová, Michal Kolář, Ing. Jan Pikous, Marie Simotová, Zbyněk Sýkora, 

Mgr. Petra Zimmelová, PhD. 

Omluveni: Mgr. Michaela Čermáková, doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D., Alexandra Pořádková 

Hosté: doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., Bc. Marie Voštová, Koordinační skupina RPSS ČB 

 

Na jednání se omluvil předseda komise doc. MUDr. Petr Petr, který řízením jednání pověřil 

Mgr. Petru Zimmelovou, Ph.D. 

Mgr. Zimmelová na úvodu doc. Petra omluvila a zeptala se, zdali všichni souhlasí s navrženým 

programem. M. Kolář požádal o zařazení bodu týkající se kontroly podpořených projektu v rámci 

dotačních programů. Bod byl zařazen pod "různé". 

 

Schválený program: 

1. Diskuze s Koordinační skupinou RPSS 

Mgr. Zimmelová přivítala přítomné členy Koordinační skupiny RPSS a předávala jim postupně slovo. 

Členové představili hlavní výstupy ze svých pracovních skupin a informovali o tzv. nosných tématech. 

Bc. František Kaiseršot, vedoucí PS Osoby v krizi (přítomní členové komise obdrželi i tištěný 

materiál): 

 Ve městě chybí azylový dům pro rodiny s dětmi a pobytové zařízení pro osoby se zdravotním 

postižením či seniory, kteří jsou zároveň bez domova a bez přístřeší 

 Ve městě funguje systém vícestupňového bydlení, na kterém participuje více organizací 

formou tzv. síťování. 

 Pro osoby bez domova a bez přístřeší zajišťuje Městská charita ČB ošetřovnu a ordinaci, péče 

je však nedostačující, chybí odborní lékaři (zubař, kožní aj.) 

 Postupně se rozvíjí sociální podnikání, město by mohlo podpořit sociální podniky v rámci 

výběrových řízení města (je to zcela legální možnost) 

 V diskuzi byl pak vznesen dotaz na rozdíl mezi sociálním podnikáním a chráněnou dílnou. 

Chráněné dílny dnes již neexistují, jsou to pouze chráněná pracovní místa. Sociální podnikání 

jako takové se vymezuje několika specifickými znaky (není to jen zaměstnávání osob se ZP) 

jako např. i ekologické chování či vracením min. 30% zisku zpět do podnikání. 

  

Iva Černá, vedoucí PS Osoby se ZP: 

 Velkým tématem pracovní skupiny byla péče o lidi s duševním onemocněním a v souvislosti 

s tím i vznik tzv. multitýmů = síťování 

 Další velké téma je rozvoj dobrovolnictví jak pro samotné uživatele, tak i pro poskytovatele 

 Chybí pobytové služby pro autisty a odlehčovací služby (zde se hledají i jiné alternativy jako 

je rozšíření stávajících služeb či podpora prostřednictvím jiných služeb) 

 Důležitá je i podpora samotných poskytovatelů (vzdělávání aj.) 
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V diskuzi doc. Kozlová upozornila, že město poskytlo Auticentru prostory bývalé MŠ v Plzeňské 

ulici, kterou bude rekonstruovat dle jejich požadavků. Dále hovořila o dobrovolnictví, kdy chybí 

i hodně odborníků, kteří by mohli pravidelně věnovat 2 – 3 hodiny měsíčně nějaké organizaci. 

V zahraničí se jedná o prestižní záležitost, zde ještě stále výrazně nedoceňováno. Mgr. Zimmelová se 

připojila s tím, že rozvoj dobrovolnictví je nezbytný. 

 

 Tomáš Brejcha, vedoucí PS Drogy: 

 Důležité je zachovat stávající služby 

 V loňském roce se hodně řešila závislost na automatech a prevence infekčních chorob, která 

v posledních letech byla zanedbávána (je nárůst HIV pozitivních osob); v letošním roce bude 

kladen důraz na prevenci (např. na Majálesu, kdy poskytovatelé budou mít společný stánek, 

kde budou s účastníky o prevenci hovořit) 

 V loňském roce se ověřil společný terén protidrogových služeb a nízkoprahových center pro 

děti a mládež, který bude pokračovat i v tomto roce 

 

Zuzana Mikešová, vedoucí PS Děti a mládež: 

 Prioritou je zachování stávajících služeb 

 V roce 2015 ukončil svou činnost Fond ohrožených dětí 

 Velkým tématem bylo zaměstnávání mladistvých, bylo řešeno i ve spolupráci s místním 

Úřadem práce 

 

Zdeněk Říha, metodik plánování: 

 Velkým a přetrvávajícím problémem je financování sociálních služeb, letos poprvé bude větší 

spolupráce s krajem (připojování se k vyrovnávací platbě) 

 Zdůraznil nutný rozvoj dobrovolnictví, které může být i spolufinancováním projektů, kdy se 

velmi obtížně shánějí další finanční prostředky na spoluúčast 

 

 

2. Diskuze a různé  

 Mgr. Zimmelová přednesla žádost Mateřské školy, základní školy a střední školy pro sluchově 

postižené v Českých Budějovicích o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 48.500 Kč na 

zajištění vybavení pro děti v rámci celorepublikových her neslyšících dětí, které se uskuteční 

v červnu 2016 v Českých Budějovicích. Komise žádost projednala a doporučila radě města jí 

podpořit. (přijato usnesení č. 1/2016 (8 - 8,0,0)) 

 M. Kolář vznesl požadavek na kontrolu podpořených projektů během jejich realizace, a jakým 

způsobem by se měly provádět? 

 Š. Kovárnová upozornila, že ke kontrole poskytování sociálních služeb nemá komise 

oprávnění, může tak ze zákona činit jen inspekce sociálních služeb. Komise může kontrolovat 

jen účetnictví (je uvedeno i ne smlouvě) nebo jen třeba jednorázové akce. Případně může 

inspekci sociálních služeb podat podnět na tu organizaci, o které jsou pochybnosti týkající se 

kvality poskytovaných služeb. 

 Mgr. Zimmelová informovala komisi na žádost doc. Petra o tom, že v Pardubicích byla zřízena 

ordinace pro osoby bez domova. Navrhuje schůzku se zástupci Pardubic. 

 Doc. Kozlová informovala o jednání s obyvateli domu s pečovatelskou službou Experiment 

ohledně záměru umisťovat do volných bytových jednotek i osoby s různým sociálním 
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znevýhodněním. Tento záměr vzbudil u seniorů velkou nevoli a požadovali, aby bytové 

jednotky obývali výhradně senioři. 

 Š. Kovárnová krátce informovala, že v současné době probíhá 1. výzva dotačního programu, 

kdy cca týden před uzávěrkou (16.3.) mohou členové již nahlížet do aplikace a prohlížet si 

přijaté žádosti. Po uzávěrce budou žádosti zpracovány do tabulek a zaslány členům 

k hodnocení. Zároveň budou zaslány i termíny, kdy bude třeba zaslat své hodnocení zpět. 

 

Další jednání soc. komise se uskuteční dne 23. března od 16:30 hodin. Místo jednání bude 

upřesněno. 

1. jednání sociální komise rady města bylo ukončeno v 18:30 hod. 

 

Soubor usnesení: 

K bodu:  Diskuze a různé 

 

sociální komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 1/2016: 

sociální komise rady města 

d o p o r u č u j e  
radě města poskytnout neinvestiční dotaci pro Mateřskou školu, základní školu a střední školu pro 

sluchově postižené ve výši 48.500 Kč 

 

V Českých Budějovicích dne 24. 2. 2016 

 

Zapsala: Mgr. Šárka Kovárnová, sekretářka komise 

Ověřil: Mgr. Miroslav Bína, MBA, v.r. 

Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D. 

zatupující předsedu komise, v.r. 


