Zápis z 8. zasedání komise sociální dne 2. 11. 2015
Místo konání: DPS Černošice, Vrážská 1805, Černošice
Přítomni: M. Řehořová, D, Göttelová, M. Haspeklová, A. Hrudková, J. Martin, M.
Paříková, M. Strejček, N. Švehlová, J. Krčilová
Omluveni: B. Řepová
Podněty k projednání:
1. Sociální bydlení
2. Eurozámky, euroklíče
3. Žádost FCH Neratovice o dotaci na poskytování sociálních služeb (SS)
4. Způsob přidělování dotací pro poskytovatele SS
1. Sociální bydlení
Město obdrželo nabídku od soukromé společnosti na zprostředkování podpory pro výstavbu
sociálních bytů. Podmínkou pro poskytnutí dotace od MMR ČR je, že objekt včetně pozemku
je plně ve vlastnictví města a dále pozemek nesmí být v záplavové zóně. Město takovou
nemovitost nevlastní, a tím tuto podmínku nesplňuje.
2. Eurozámky, euroklíče
Obdrželi jsme nabídku Národní rady pro zdravotně postižené na bezplatnou instalaci
eurozámků na výtahy či WC určené pro vozíčkáře. Tuto možnost město zatím využije pouze
v objektu budované sportovní haly (WC). NRZP informujeme, že tuto službu rádi využijeme
po přestěhování úřadu z Podskalské do vlastních prostor. V souvislosti s tím vyvstala diskuze,
zda by bylo ještě možné zapracovat do projektu nového úřadu veřejné záchodky.
3. Žádost FCH Neratovice o dotaci na poskytování SS
FCH Neratovice podala žádost o dotaci z rozpočtu města na poskytované SS černošickým
občanům, a to ve výši 330 tis. Kč. Žádost nebyla samostatně projednána a bude řešena v
rámci přidělování dotací pro rok 2016 podle nových pravidel, budou-li tato odsouhlasena
Radou města.
4. Způsob přidělování dotací v roce 2016 pro poskytovatele SS a externí
pedagogickou asistenci
Současný způsob se jeví jako složitý a nevyhovující potřebám, proto bylo navrženo změnit
způsob přidělování dotací poskytovatelům SS. Dotaci na SS neřešit formou grantového řízení,
ale v průběhu roku reagovat na jednotlivé žádosti o příspěvek. Byl by vytvořen sociální fond,
který by dlouhodobě tvořilo určité promile z daňových příjmů města s určením minimální
výše. O příspěvek z fondu požádá poskytovatel SS na klienta s trvalým pobytem
v Černošicích (u nezletilého i s trvalým pobytem pečující osoby v Černošicích) nebo v
mimořádných a řádně odůvodněných případech na klienta, u něhož existuje veřejný zájem
města Černošice na péči. Poskytovatel by předložil doklad o registraci SS (u pedagogického
asistenta oprávnění k poskytování asistence), strukturu platby za SS a hodinové vyúčtování
služeb.
Ve věci pedagogické asistence, kterou poskytuje zaměstnanec města (učitel školy/školky),
komise doporučuje hradit adekvátní část nákladů z rozpočtu města s tím, že na
spolufinancování služby se bude podílet také kraj a rodina (ve formě příspěvku na péči).
Komise konstatuje, že ve věci pedagogické asistence v MŠ Barevný ostrov nebyla řádně
informována o všech okolnostech případu.
Termín příštího zasedání sociální komise: 30. 11. 2015 v 18.00 hodin v DPS
Zapsala: J. Krčilová, tajemník komise

