
Zápis z komise pro sociální oblast a rodinnou politiku

9/2021 zasedání16. 09. 2021

Začátek: 17:00 hod Konec: 18:50 MěÚ Mníšek pod Brdy

Přítomni: Šárka Slavíková Klímová, Lukáš Říha, Marie Janů, Tereza Středová, Monika
Umlášková, Daniela Hrdinová
omluveni: Iva Zemancová, Vanda Prokšíková,

Host: bez hosta

Zapisovatelem byl navržen a zvolen Lukáš Říha.

Pro 6
Proti O
Zdržel se O

MS
096E3./2021'

Ověřovatelkou zápisu byla navržen a zvolena Š. Slavíková Klímová

Pro 6
Proti O
ZdrŽel se O

Schválený program:

1. Žádost o příspěvek Diakonie Českobratrské církve evangelické č.j.: 6450/21 na
poskytování soc. služby rané péče na pro rodinu z Mníšku p. B. ve výši 10 000,- KČ.

2. Podnět pana k zajištění obědů pro seniory, kteří nemohou využívat služby školní
jídelny.

3. Vyhodnocení služby Senior taxi.

4. Různé - Veřejné WC ,,záchodky pro seniory u Billi".

Pro 6
Proti O
Zdržel se O

l. Žádost o jednorázový příspěvek z rozpočtu města Diakonie Českobratrské církve
evangelické č.j.: 6450/21 na poskytování soc. služby rané péče na pro rodinu z Mníšku
p. B. ve výši 10 000. Služba je poskytována dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních
službách terénní formou pro rodiny s dětmi s nestandardníin vývoje ve věku do 7 let.
Probíhá v domácím prostředí rodiny formou konzultací a průběžně další odbornou
poradenskou prací ve prospěch konkrétní rodiny (speciální vývojové, výchovné a
sociální poradenství, pomoc v orientaci v oblasti rehabilitačních pomůcek, speciálních
postupů a terapií, pomoc při zařazení dítěte do předškolního zařízení). Cílem služby je
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podpořit rodinu tak,

aby zvládla náročnou situaci v souvislosti se specifickým vývojem dhěte, žila co
nejběžnějším životeni a byla minimálně závislá na sociálním systému.
Roční náklady na službu raná péče pro l rodinu jsou přibližně 40.000,- KČ. Dle výše
uvedeného zákona je raná péče službou poskytovanou bez finanční úhrady ze strany
uživatele.

Usnesení: Komise se usnesla, že podpoří Žádost o .jednorázový příspěvek z rozpočtu
města Diakonie Českobratrské církve evangelické č.j.: 6450/21 na poskytování soc. služby
rané péče, to ve výši 5 000,- kč.

2. Podnět pana k zajištění obědů pro seniory, kteří nemohou využívat služby školní
jídelny. Na toto téma pí. Středová, ředitelka Domova pod Skalkou, zjistí jaké jsou
možnosti domova prodeje jídel veřejnosti. Upozornila na skutečnost, Že při vaření obědů
pro veřejnost by Domov pro seniory nemohl pokrýt obědy v případě výpadku kuchyní
MŠ a ZŠ tak, jak to bylo např. při lockdownu v době koronaviru (Doniov zajišťoval
obědy pro děti ze ZŠ Komenského 886, poté pro děti rodičů u záchranných složek). P.
Říha sdělil, že pečovatelská služba Charity Starý Knín (pobočka nový Knín) má u nás
jako jediná nyní kapacitu přijmout nové klienty pro rozvoz oběda. Ostatní pečovatelské
služby mají vyčerpanou kapacitu pro rozvor občdů.

Závěr: Pí Středová zjistí, přesnější inľ""ormace poskytování oběda veřejnosti. zájemci o
dovoz oběda prostřednictvím pečovatelskou službu Charita Starý Knín se mohou obrátit
na soc. pracovníka města p Říhu nebo rovnou na pečovatelskou službu. Zprostředkování
této informace se pokouší pan Říha zaiistit ve spolurpáci s panem .

3. Vyhodnocení služby senior taxi, na službu by do projednávání komise uděláno 38
objednávek z toho 17 MpB, 3 Nemocnice na Pleši, 6 Dobříš, 8 Dobřichovice (očkovací
centrum), 2 Řevnice, 2 Klínec. Na Službu máme velmi dobré ohlasy, ale nedokážeme
pokrýt veškeré požadavky. To z důvodu, že do požadovaných lokalit nejezdíme
(Zbraslav, Radotín, Praha, Příbram), nebo nejezdíme každý den. Také nastaly jisté
komplikace kvůli nepružnost v komunikaci způsobené zprostředkováním objednávek

rpře MČU.

Usnesení: Komise se us11esla, že podporuje pokračováni služby i pro rok 2022 s tím, že
by ponechala stávající dny jízdy, ale rozšířila by hodiny na 07:00-15:00, přidala by lokalitu
Zbraslav a předala dispečink objednávek provozovateli služby.

Pro 6
Proti O
Zdržel se O

4. Veřejné WC ,,záchodky pro seniory u Billi". Pí Hrdinová nás seznámiia,s tím, že WC
by mělo být bud' na platební kartu nebo sms a dodala, Že tím se stává valnou část seniorů
nedostupné. Š. Slavíková již na radě města vznesla požadavek na možnost placení
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veřejného WC mincemi, který se má ověřit u dodavatele weřejnCho WC. P Řiha navrhl
doplnit tyto platební metody o možnost zpřístupnění na senior kartu nebo čip, který by
vydával MěÚ po zaplacení ročního poplatku.

Usnesení: V případě, že není možné veřejné WC platit mincemi, tak komise doporučuje
zvážit možnost využití senior karty nebo čipu za roční poplatek pro seniory a lidi
s průkazem ZTP, které by umožnily použití veřejného WC. V budoucnu by mohla senior
karta sloužit i pro jiné služby - např. senior taxi.

Pro 6
Proti O
Zdržel se O

Zapsal: L. Říha

Ověřila: Š. Slavíková Klímová
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Prezentace - 9/2021. Zasedání komise pro sociální oblast a rodinnou politiku

Dne 15.09.2021, MěÚ Mníšek pod Brdy

Mgr. Šárka Slavíková Klímová

Ivana Zemancová, DiS.

Daniela Hrdinová

Marie Janů

Monika Umlášková

Be. Lukáš Říha ,n>

Vanda Prokšíková

l
Tereza Středová ='4w


