Datum: 06.11.2019

Zápis z jednání Komise zdravotní a sociálni

Účast: dle prezenční listiny
omluven/nepřitomen: paní Adamová, DiS., paní Vaňousová - Pešková, MUDr. Doležal
Přítomno 5 členů komise z celkového počtu 8 členů.
Komise byla usnášeníschopná.

Hosté: Bc. Bohumila Mudrová (OSVZ)
Jitka Vacková (OSVZ)
Koordinátor: PhOr. Luděk Fára (vedoucí OSVZ)
Program:
l) Úvod, schváleni programu.
2) Zařazeni žádosti do seznamu žadatelů o byt v DPS Příbram.
3) Návrhy na přiděleni bytů v DPS.
4) Informace o průběhu sociálni práce u ubytovaného na městské ubytovně.
5) Informace o návrhu na změnu postupu při a kritérii pro přidělování bytů zvláštního určení
v Domech s pečovatelskou službou (DPS).
6) Různé, diskuse.
ad l)
Úvod a zahájeni jednání předsedou komise. Seznámeni a projednání programu jednání.
Schváleni programu.
(pro/proti/zdržel se): 5/0/0
ad 2)
Na základě ,,Směrnice č. 1/2018/MěÚ Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města
Příbram" projednána žádost o zařazeni do seznamu uchazečů o byt v Domě s pečovatelskou službou
(DPS) KZS (Hlava VI, či. 4, bod 2).
Komisi byl předložen návrh týkajíci se 3 žádosti. V obecné rovině byla popsána zdravotní
a sociálni naléhavost žadatelů vzhledem k umístěni do bytu v DPS.
Komise doporučuje zařazení předložených žádostí do seznamu žadatelů o byt v DPS.
(pro/proti/zdržel se): 5/0/0
ad 3)
Komisi byly předloženy návrhy na přiděleni bytu v DPS. Komise byla seznámena s konkrétním
postupem výběru uvedených žadatelů a jejich aktuálni sociálni a zdravotní naléhavosti.
přidělení bytu
Komise doporučuje uzavřeni nájemní smlouvy podle ,,Směrnice č. 1/2018/MěÚ Pravidla pro pronájem
a směnu bytů ve v/astnictv/ města Příbram", ti. na dobu 2 roků.
(pro/proti/zdržel se): 5/0/0
přiděleni bytu
Komise doporučuje uzavření nájemní smlouvy podle ,,Směrnice č. 1/2018/MěÚ Pravidla pro pronájem
a směnu bytů ve vlastnictví města Př/bram': tj. na dobu 2 roků.
(pro/proti/zdržel se): 5/0/0
přiděleni bytu
Komise doporučuje uzavření nájemní smlouvy podle ,,Směrnice č. 1/2018/MěÚ Pravidla pro pronájem
a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram", tj. na dobu 2 roků.
(pro/proti/zdržel se): 5/0/0
ad 4) Komise byla informována, na základě její žádosti z jednání dne 07.08.2019, o průběhu sociálni
práce s
od 01.10.2019 ubytovaným v městské ubytovně. Přiděleni
tzv, ubytovací buňky bylo projednáno a schváleno jako výjimka z Pravidel č. 1/2018 MěÚ.
ad 5) Koordinátorem komise byly představeny návrhy na změnu Směrnice č. 1/2018/MěÚ Pravidla
pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram, v souvislosti se zahájením procesu revize
tohoto dokumentu. Ze strany OSVZ byl vypracován návrh na změnu postupu a kritérii při přidělováni
bytů zvláštního určeni v Domech s pečovatelskou službou (DPS).
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Tento návrh souvisí s probihajÍcÍ transformací Pečovatelské služby CSZS, s jejím obsahem a průběhem
byla KZS seznámena na posledních jednáních. Poskytováni pečovatelské služby již nyní není vázáno
na bydlení v DPS, ale služba je poskytována osobám na základě sníženi jejich soběstačnosti.
Podkladem pro vznik návrhu bylo též dlouhodobé vyhodnocování potřeb osob žádajÍcÍch o bydlení
v DPS, z nichž jednoznačně vyplývá pokles zájmu o tento typ bydlení u žadatelů s vyšším stupněm
zdravotní naléhavosti. a tím pádem se sníženou soběstačnosti. OSVZ naopak eviduje stoupajici zájem
u žadatelů, kteří v seniorském věku žádají o cenově dostupné bydlení s garanci dostupné péče formou
Pečovatelské služby a bezbariérového prostředí do budoucna, ačkoliv prozatím je jejich soběstačnost
zachována.
Po podrobném popisu navrhovaných změn od současného stavu proběhla diskuse mezi členy komise,
hosty a koordinátorem diskuse na dané téma. V rámci diskuse zazněly vhodné podněty na doplněni
(upřesněni) návrhu na změnu kritérii výběru nájemníků v bytech zvláštního určení v DPS.
Podněty budou zapracovány do další verze návrhu, která bude projednávána s vedením města a MěRK,
ad 6) Různé, diskuse:
a. Členům komise byly sděleny informace z měsíčnÍho monitoringu projektu Systém
prostupného bydlení (sociální bydlení) ke dni 31.10.2019. Informace byly předány
na základě žádosti členů KZS z minulého setkání, kdy se projednávala výjimka uděleni
sociálního bytu. Dále členové komise souhlasili s nabídkou bližšího seznámeni s projektem
formou prezentace pracovníků na některém z přištich jednání.
b. Členové komise začali projednávat návrh na navštěvováni registrovaných sociálních služeb
působících na území města Příbram ze strany členů KZS. Projednáni tématu bude
pokračovat na dalším jednání komise.
c. Byl stanoven termín prvního jednání KZS v roce 2020, a to na středu 8. 1. 2020.

Další jednání Komise zdravotní a sociální se uskuteční ve středu 09.12.2019 od 15:30
v ,,PovIdárně" budovy OSVZ (nám. T. G. M. 107, Příbram l).

Datum:

28.11.2019

Zapsal:

PhDr. Luděk Fára - koordinátor komise

Podpis:
Předseda komise:

MUDr. František Hauser

Podpis:
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