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Zápis z mimořádného jednání komise pro rodinu a sociální záležitosti 
 

konaného dne 11.05.2016 ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou, Družstevní 
1451, Mnichovo Hradiště, od 15:00 do 16:00 hodin. 

 

Upozornění: 
Následující text může obsahovat důvěrné informace osobního, obchodního či pracovního charakteru. Je určen pouze 
pro členy komise, členy obecních orgánů, příslušné zaměstnance městského úřadu a popř. pro přizvané odborníky. 
Informace z jednání by neměly být zveřejněny před konečným usnesením příslušného obecního orgánu. 
 

 

Přítomni:  Bc. Petr Novák,  MuDr. Dagmar Karásková, Stanislava Picková,  Mgr. Vendula 
Šeflová, Bc. Josef Záhora,  Bc. Martina Mařanová 

Omluveni:   Helena Charvátová, Bc. Kamila Sedláková, Luboš Jíleček, Mgr. Soňa Razáková,  Bc. 
Jaroslava Lochmanová 

Hosté: vedoucí pracovnic přímé obslužné péče Mgr. Irena Škopánová 
Nedostavili se:   -  
 

PROGRAM: 
 

1.  Představení Diecézní Charity Litoměřice a jejích služeb 
   
Paní Soňa Picková  přestavila strukturu Diecézní charity Litoměřice (DCHLTM), která má právní 
subjektivitu, stejně jako dalších 7 (arci)diecézních charit, které celostátně sdružuje Charita Česká 
republika. Ta dále spolupracuje i s nadnárodními celky, jako je Caritas Europa a Caritas 
Internationalis.   
 
DCHLTM působí ve čtyřech krajích (Liberecký, Ústecký, Středočeský, Královéhradecký), zastřešuje 
11 profesionálních a 12 dobrovolných charit,  celkem má 71 zaměstnanců a 13 pracovníků na DPP. 
Také využívají institutu dobrovolnictví, za rok 2015 evidovali 62 dlouhodobých dobrovolníků (ti 
pomáhají v charitních službách se seniory, dětmi, v charitním šatníku atd.), a 154 krátkodobých 
dobrovolníků (pro nárazovou činnost při prezentacích, sbírkách, kulturních akcích).  Realizují 
humanitární a rozvojovou spolupráci a pomoc v Mongolsku, pomáhají při přírodních katastrofách, 
podílí se na pořádání Tříkrálové sbírky a pomoci lidem v nouzi.   
 
Celkově má DCHLTM registrových 9 sociálních služeb (a 3 zdravotnické):   
- Charitní pečovatelská služba (Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Liberec, Chomutov) 
- Charitní ošetřovatelská služba (Mladá Boleslav, Liberec, Chomutov) 
- Osobní asistence (Mnichovo Hradiště, Bakov n. Jiz., Mladá Boleslav) 
- Charitní šatník 
- Domov Sv. Máří Magdalény Jiřetín pod Jedlovou (pro mentálně hendikepované matky s dětmi) 
- Terénní služba Sv. Vincent (pro osoby v sociálně vyloučených lokalitách) 
- Terénní služba Magdala (s ženami a pro ženy, které se živí prostitucí) 
- Poradenské centrum Litoměřice (pro cizince, dluhové poradenství) 
- Domovy pro seniory (Libošovice, Chrastava) 
 
 
Středisko CHPS Mnichovo Hradiště má v pronájmu kancelář v DPS (Dům s pečovatelskou službou), 
ne všichni obyvatelé DPS jsou však klienti Charity. Poskytují pečovatelskou službu (časový rozsah 
poskytování služby je od 7 do 15h, večerní služby od 17 do 19h a o víkendu možnost služeb 3x 
denně), a osobní asistenci (služba je časově neomezená), a to v domácnostech klientů. V budově 
DPS je dále k dispozici bezbariérová koupelna s hydraulickou sedačkou do vany, sem mohou 
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dovézt klienty, kteří ve své domácnosti z důvodu pohybového omezení nemohou vlastní koupelnu 
využít.  Dále nabízí zapůjčování kompenzačních pomůcek (zájem je především o polohovatelné 
postele, hole, chodítka, přenosná toaleta).  
 
 V Mnichově Hradišti je aktuálně 65 uživatelů pečovatelské služby  a 4 uživatele osobní asistence, 
personální zajištění – 5 pečovatelek.  V Mladé Boleslavi má Charita 21 uživatelů (3 pečovatelky na 
zkrácený úvazek) a v Bakově 38 uživatelů (2 pečovatelky).  Snaží se uspokojit všechny zájemce o 
službu, pouze nyní v Mladé Boleslavi je kapacita naplněna.  
Vedoucí pečovatelek, paní Irena Škopánová uvedla, že se snaží navýšit počet pracovníků, ale je 
velmi nízký zájem o tuto pracovní pozici, resp. požadavky na mzdu jsou vyšší (pečovatelky 
očekávají průměrnou mzdu, reálná mzda je nižší).  
 
Dále paní Picková uvádí, že u veřejnosti často dochází k zaměňování pojmů DPS a domov pro 
seniory. Upozorňuje, že DPS je forma nájemního bydlení (jedná se o byty zvláštního určení 
v majetku města), kde jednotliví obyvatelé uzavírají smlouvu o nájmu s městem, byt si vybaví 
vlastním nábytkem a v DPS se mohou chovat jako v jakémkoli jiném nájemním bytě v bytovém 
domě. Obyvatelé mají vlastní klíče od bytu a je pouze na nich, zda je někomu svěří, a je také na 
nich jakou službu, v jakém rozsahu a u koho si ji sjednají.  V DPS tedy žádná centrální recepce, 
není zřízena „noční služba“ či stálý dohled – toto funguje v domovech pro seniory.  
 
Dále měl slovo domovník v DPS, pan Kroužel. Podotkl, že co s týče zabezpečení drobných oprav 
v bytech a budově DPS, vnímá novou spolupráci se správcem městských nemovitostí RK Kouba 
jako horší, než s předchozím správcem DOMOS, hlavně kvůli nedostatečnému personálnímu a 
časovému zajištění (kancelář RK funguje jen 3 dny v týdnu). Z jeho zkušeností by také nájemníci 
bytů v DPS uvítali jasnější mantinely na opravy – co hradí majitel (Město) a co nájemník 
(vodovodní baterie, dvířka vodovodních šachet atd.).  Bc. Záhora přislíbil, že se na toto blíže 
zaměří.  
 
MUDr. Karásková měla dotaz, kde jsou uvedeny ceny za služby. Paní Picková uvedla, že ceníky 
nejsou na webu, informace sdělují zájemcům přímo, vycházejí z tabulkových cen služeb, nicméně 
stále nejsou na stropu těchto cen.  Další dotaz směřoval na to, zda se na financování služeb podílí 
mimo Mnichova Hradiště i okolní obce, ve kterých má poskytovatel své klienty. Paní Picková 
uvedla, že město Bakov finančně podporuje služby v Bakově, a dále Kosmonosy, Mladá Boleslav a 
Luštěnice službu v Mladé Boleslavi. V okolních obcích, které nejsou městskými částmi (Loukov – 
Hubálov, Jivina) zatím tyto obce nepřispívají.  
 
Dále měli účastníci setkání možnost nahlédnout do domácnosti jednopokojového bytu č. 1, kterou 
svým svolením laskavě umožnila jeho obyvatelka.  

 
 

 
Závěr: Informace vzaty na vědomí bez usnesení.  
    

 
 2. Představení dobrovolnictví v DCH Litoměřice 
     

Diskutován materiál o dobrovolnictví, který předložila S. Picková v průběhu měsíce dubna a M. 
Mařanová v předstihu zaslala členům komise. Paní Picková upřesnila, že koordinátorkou 
dobrovolníků je paní Vedeyová, sídlí v Litoměřicích, většina těchto služeb se poskytuje tam. 
Především je zájem o předčitatelské služby, procházky, práci v charitním šatníku. Podotkla, že 
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zde v Mnichově Hradišti občas také dostanou darem oblečení pro další charitní využití, to buď 
někdy použijí pro klienty zde (při akutní potřebě převléknutí atd.), nebo odvážejí právě do 
Litoměřic. Sami zde služeb dobrovolníků prozatím nevyužívají.  
 
Diskutována potřebnost dobrovolnictví v Mnichově Hradišti, určitá omezení z právního pohledu. 
M. Mařanová přislíbila zjistit podrobnější informace v dobrovolnickém centru v Mladé Boleslavi.  
 

Závěr: Informace vzaty na vědomí bez usnesení.  
 

  
 
 
______________________________________________________________________________ 
Zapsal: Bc. Mařanová Martina 
Dne: 30.05.2016 
Schválil: Charvátová Helena 
Dne: 15.06.2016 
Rozesláno dne: 15.06.2016 
Obdrží dle e-mailového rozdělovníku: členové komise, asistentka odboru Kanceláře vedoucího 
úřadu. 
       


