
 

Zápis ze schůzky sociální komise dne 12.12.2018 ve 14.30 

Přítomni: L. Vinohradník, MUDr. V. Schurzová, Mgr. P. Čermáková, Mgr. D. Kynclová, Š. Horynová, 

Bc. I. Minaříková, Mgr. Š. Velká. 

Příští setkání bude 28.1.2019 ve 14.00. Š.V. všechny obešle emailem, prosí o potvrzení účasti. 

Komise se bude scházet 1x měsíčně, časem se doladí četnost. 

Představení členů komise. 

L. Vinohradník: pracoval v OS Život 90, námět tísňové linky. 

P. Čermáková: ředitelka PS města Pečky, vstupuje do diskuze tím, že v Nbce se jednalo o spolupráci 

s městem, kdy by bylo třeba tuto službu dotovat v řádu stovek  korun na klienta za měsíční provoz. 

V současné době mezi klienty PS města Pečky cca 2 – 3 klienti, kteří by o tuto službu měli zájem. 

Aktuálně řeší akutní péči v rámci této linky, konkrétně navýšení platů pracovníkům v případě 

pohotovosti.  

Š. Horynová zjistí pro jednu z klientek DPS zjistit službu přes Mediclinic. 

P. Čermáková se představuje: za 5 let svého působení v Pečkách se snaží vyjít lidem vstříc, aby mohli 

zůstat doma, v rámci DPS zřídili stacionář. Představuje vícezdrojový model financování jejich služeb 

seniorům a prosí o zamyšlení nad modelem spolufinancování ve větším regionu respektive v obcích, 

kteří čerpají služby PS města Pečky. Limitováni vyhláškou o úhradách za soc. služby – 130 Kč/hod. 

p. Vinohradník navrhuje oslovit paní starostku A. Švejnohovou a DSO. 

I. Minaříková navrhuje, aby PS města Pečky zřídila FB stránky. 

P. Čermáková přichází s návrhem sociálního podniku. Také dodává, že PS může poskytovat službu i 

rodinám s trojčaty nebo rodinám ve velmi nepříznivé sociální situaci, účtuje 110 Kč za hodinu. 

MUDr. Schurzová působí  zde v Pečkách jako pediatr. 

D. Kynclová představuje svou práci ve školním poradenském centru, kde působí spolu s manželem,  

na poli zdravotnické péče navrhuje zvážit dostupnost psychiatrické péče. 

Dotaz D. Kynclové, jak PS získává psychiatrické konzultace, P. Čermáková oslovila FOKUS, ale s klienty 

využívá služeb psychiatrů v Nymburce. Š. Horynová: geriatrie v Městci Králové, objednací doba až 3 

měsíce.  

P. Čermáková: v Poděbradech ordinuje MUDr. Petrová . 

D.Kynclová navrhuje zvážit možnost zřízení dětského klubu. 

Š.Horynová se představuje a navrhuje oslovit Oblastní nemocnici Kolín o ordinaci některých lékařů – 

specialistů…otázka Senior taxi… 

12.12.2018 zapsala Mgr. Šárka Velká. 


