Město Černošice
Riegrova 1209
252 28 Černošice

Vyřizuje: Monika Lípová, DiS.
Telefon: 251177564
E-mail: monika.lipova@mestocernosice.cz

Zápis ze sociální komise
Zápis z 27. zasedání komise sociální dne 16.4. 2018
Místo konání: DPS Černošice, Vrážská 1805, Černošice
Přítomni: A. Boušková, M. Haspeklová, J. Martin, M. Paříková, M. Strejček, M. Lípová, A. Hrudková, N. Švehlová,
Omluveni: M. Řehořová, D. Göttelová
Podněty k projednání:
1. Uvolněné byty v DPS Černošice
2. Změna pomocných kritérií k přijetí klienta do DPS
3. Tísňová tlačítka
4. Organizace Dementia

1. V DPS se uvolnily byty č.12, č.109, č.208 do kterých komise vybrala v tomto pořadí žadatele z Černošic v ID
pana R.K nar.1957 do bezbariérového bytu, žadatelku z Třebotova paní M.H. nar.:1935 (náhradnice
z předchozího výběru) a pana K.D. nar.: 1931 z Dobřichovic. Jako náhradník je paní R.Z. v ID z Černošic.
2. Vzhledem k tomu, že Terénní pečovatelská služba je povinna vykazovat práci pečovatelek v přímé péči
s klientem, na základě které poskytuje Středočeský kraj dotace na platy, rozhodli jsme se přijímat do DPS
klienty, kteří v první řadě potřebují péči a neřeší pouze svou bytovou situaci. Zároveň nebudeme
upřednostňovat klienty z Černošic, pokud nebudou pravidelně odebírat naše služby a úkony požadované
v žádosti o byt. Nájemní smlouva k bytu se zvláštním určením (DPS) se s klientem uzavírá až na základě
uzavřené smlouvy o Terénní pečovatelskou službu, která podléhá Standardům o Sociálních službách
108/2006 Sb., Návrh pomocných kritérií bude projednán na dalším zasedání sociální komise.
3. V Černošicích není v současné době zavedena služba v tísni pro seniory, proto bylo na žádost paní
z Černošic projednáváno možnost zajištění této služby. Komise se shodla, že vyslechne prezentaci o
zařízeních nabízející Život 90. Schůze bude v brzké době dojednána.
4. Město Černošice přijalo nabídku organizace Dementia-pomoc rodinám pečujícím o osoby s demencí a
Alzheimerovou chorobou, každé 3. úterý od 17h-19h ve středisku MaNa, kdy budou prostory částečně
dofinancovány Městem. Sociální komise navrhuje bezplatné využití prostorů ve společenské místnosti DPS
pro tyto účely.

Návrh usnesení: Rada bere na vědomí zápis z 27. zasedání sociální komise.
Termín příštího zasedání sociální komise: Klubovna DPS Černošice.
Zapsala: M. Lípová, tajemník sociální komise

