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Zápis ze 4. jednání Sociální a zdravotní komise 

dne 24.4.2019 

 

Přítomni: I. Minaříková, Š. Horynová, D. Kynclová, P. Čermáková, Š. Velká, 

Omluveni: V. Schurzová, L. Vinohradník 

Hosté: - 

Program:  

- kritéria sociálního fondu 

- jednání na KUSK  

- informace o změnách v činnosti PS 

- dotazník na využitelnost bývalého OU ve V. Chvalovicích 

- tísňová péče 

- žádosti o dotaci 

 

Zápis z jednání 

Bc. I. Minaříková představila kritéria sociálního fondu pro děti a mladé lidi ve věku do 26 let 

se zdravotním či sociálním znevýhodněním. Finální podobu SF schvaluje Rada města Pečky 

Informovala o jednání na Krajském úřadu Středočeského kraje ohledně zavedení soc. sl. 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Pečkách. Kraj nepodporuje ambulantní formu 

poskytování služby, veškeré náklady by hradilo město. Variantním řešením je Sociálně 

aktivizační služby pro rodiny. Bude dále řešeno. 

Dále informovala o poradně pro oběti trestných činů v Kolíně – bude zveřejněno v Pečeckých 

novinách.  

 

Mgr. Čermáková informuje o chystaných změnách v PS – v jednání poskytování PS pro 

občany Plaňan, podoba péče bude součástí jednání s vedením městyse Plaňany v pátek 

3.5.2019. 

Do doplňkové činnosti bude zařazeno poskytování úklidu, předpokládaná cena je 180 

Kč/hodinu.     

Informace o Domově pro seniory Clementas v Mlékovicích – jsou ochotné vzít i klienty 

s nízkým příjmem a klienty s psychiatrickou diagnózou. 
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Š. Hornová příprava podkladů pro dotazník ohledně využitelnosti bývalého OÚ ve Velkých 

Chvalovicích 

Představila návrh kritérií pro službu Tísňová péče. Poskytovatel služby si bude volit sám 

uživatel. Žádosti bude evidovat soc. pracovnice. Alokovaná částka pro příští rok bude 

pravděpodobně 50.tis. Kč. 

 

Projednání žádosti o dotaci Modré dveře – krizová pomoc poskytnuta 3 klientům z Peček 

(jedno až vícerázově), komise navrhuje RM podporu ve výši 4500 Kč.  

Projednání žádosti o dotaci Handicapcentrum Srdce – celoročně pečuje o jednoho občana 

Peček – doloženy vyčíslené náklady na péči, komise navrhuje RM podpořit organizaci dotací 

ve výši 10 tis. Kč 

 

Mgr. Kynclová nabízí psychodiagnostické služby. Mgr. Čermáková má zájem o případné 

konzultace psychologa pro klienty PS. 

 

Další setkání ZS komise bude ve 3.6.2019 ve 13.30 hodin. 

 

Zápis vytvořil: Šárka Velká. 

 

Bc. Iveta Minaříková, předseda komise  
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