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Zápis z jednání komise pro rodinu a sociální záležitosti 
 

konaného dne 20.04.2016 zařízení Dům Ludmila, Na Návsi 229, Veselá, Mnichovo Hradiště,  
od 15:00 do 17:00 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:  Helena Charvátová, Bc. Kamila Sedláková, Bc. Petr Novák,  MuDr. Dagmar 
Karásková, Bc. Josef Záhora,  Bc. Martina Mařanová 

Omluveni:   Luboš Jíleček, Mgr. Soňa Razáková, Mgr. Vendula Šeflová,  Bc. Jaroslava 
Lochmanová,  Stanislava Picková, pozvaný ředitel Spokojeného domova  Jaromír 
Veselý 

Hosté: předseda správní rady Spokojeného domova Mgr. Harcuba, pracovníci zařízení 
Nedostavili se:   -  
 

PROGRAM: 
 

1.  Představení Domu Ludmila a zdravotnického zařízení Malyra 
   
Bc. Sedláková uvítala členy komise v Domě Ludmila a pozvala přítomné na prohlídku dvou volných 
bezbariérových bytů v přízemí a v 1. patře. Pokoje jsou připravené k nastěhování vlastního 
nábytku klienta, nebo lze zapůjčit např. zdravotní lůžko. Veškeré potřebné služby lze zajistit 
smluvně. Celkem je zde k dispozici 8 bytů, tři jsou již obsazené a další již mají také své zájemce. Bc. 
Sedláková vysvětlila, že ubytování poskytuje coby fyzická osoba, zatímco sociální služby a 
zdravotní služby v tomto zařízení poskytuje Malyra.  Ta dále letos usiluje o registraci další sociální 
služby – denní stacionář pro osoby s demencí. Kapacita služby by mohla být 6 až maximálně 10 
osob, v rozmezí od 7:00 do 19:00 hodin.  
 
Paní Kolarová, vedoucí domácí péče, poté představila fungování domácí zdravotní péče. Jedná se 
o zdravotní službu v terénu, kdy zdravotní sestra dojíždí vykonávat zdravotní úkony (injekce, 
infuze, odběry, ošetřovatelská rehabilitace atd.) do domácností klientů, a to na indikaci lékaře či 
po propuštění nemocnice (na tzv. poukaz, tedy hrazené zdravotní pojišťovnou).  Dlouhodobě 
spolupracují s lékaři v regionu, poskytují jim zpětnou vazbu o zdravotním stavu pacienta. Přiznává 
potíže se stanovením rozsahu indikované péče a úkonů. Nicméně je možné u závažných indikací 
(tzv. „signální kód“ pojišťovny) nasmlouvat návštěvy až 6x denně, toto je vhodné využít např. u 
paliativní péče, kdy pacient zůstává i v závěru svého  života ve známém domácím prostředí.  
MUDr. Karásková potvrzuje důležitost komunikace a konzultace lékařů s pracovníky domácí 
zdravotní péče, vybudování důvěry.  
 
MUDr. Jelínek představil další zdravotní služby - fyzioterapii a rehabilitaci, kterou Malyra provádí 
na dvou pracovištích v Semčicích a v Mnichově Hradišti. Uvádí, že přednost má manuální terapie, 
nabízí ale také elektro, magnety, laser. Nejvíce řeší bolesti zad a pohybového aparátu, potíže po 
zraněních a neurologické potíže. Lze provádět i domácí fyzioterapii u klientů, pokud je předepsána 
obvodním lékařem (poukaz), zde jsou však možnosti rehabilitace omezené často prostorem 
v domácnosti u klienta. Jedná se o nedílnou spolupráci s domácí péčí, zejm. při pooperačních 
stavech. Po dotazu H. Charvátové, zda je tato fyzioterapie dostupná i pro dětské klienty uvedl, že 
v současné době pracují s dětmi od cca 7 let, např. terapeuta na Vojtovu metodu nyní nemají.  
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Závěr: Informace vzaty na vědomí bez usnesení.  
    

 
 2. Představení poskytovatele sociálních služeb Spokojený domov 
     

Mgr. Novák představil předsedu správní rady Spokojeného domova, Mgr. Harcubu. Uvedl, že Bc. 
Kamila Sedláková je sice zakladatelkou této organizace, nyní v ní však již nepůsobí, a zároveň že 
Spokojený domov neposkytuje sociální služby zde v Domě Ludmila.  Ten poskytuje své služby dle 
zákona č. 108 o sociálních službách, a to ve 3 krajích (Středočeský, Liberecký, Královéhradecký), 
celkem se jedná o cca 30 obcí, ve kterých mají 112 klientů. Na poskytování svých služeb čerpá 
finance z MPSV, potažmo krajů,  dále z prostředků nadací (např. Nadace Taťány Kuchařové, 
nadace Agrofert) a od individuálních dárců (např. Siemens). U jednotlivých služeb jsou zavedeny 
ceníky,  kdy klient se podílí na úhradě. Terénní sociální služby, které má Spokojený domov ve 
zdejším kraji zaregistrované, jsou pečovatelská služba (dostupnost v čase 6 – 22h, jsou 
prováděny konkrétní nasmlouvané úkony ze sazebníku, především pro cílovou skupinu seniorů), 
osobní asistence (lze poskytovat 24 h denně, individuální nastavení dle požadavků klienta, 
žádané jsou i noční služby) a odlehčovací služba (péče o osoby trvale upoutané na lůžko 
v domácím prostředí, není nutná pobytová služba, časově flexibilní). Také sdělil, že v Libereckém 
kraji resp. v Turnově poskytují službu osobního sociálního asistenta pro 6 dětí (od září 9 dětí) se 
zdravotním postižením, pokud by byl zájem o tuto službu i zde, lze rozšířit registraci na KÚ. Na 
tohoto asistenta má rodina smlouvu s poskytovatelem a náklady může hradit z příspěvku na péči, 
případně lze úhradu snížit (dobrá zkušenost s přispíváním nadací na tento typ služby).   
 

Závěr: Informace vzaty na vědomí bez usnesení.  
 

  
3. Akční plán na rok 2016-2017 
     

Bc. Záhora informoval přítomné, že všem členům komise zaslal již na počátku měsíce 
aktualizovaný akční plán KPSS.  Uvedl, že na schůzce na krajském úřadě tuto záležitost diskutoval 
s Mgr. Fryčem a Ing. Melechovskou, ani oni nejsou bez výhrad vůči CPKP a z jejich pohledu není 
nutná další spolupráce s touto organizací na tvorbě zmíněného akčního plánu. Jedno ze 
stanovisek KÚ je, že se v následujících letech bude mírně zužovat síť poskytovatelů, neplánuje se 
vstup nových do této sítě, finance na nové by se musely ubrat stávajícím subjektům. Zejména se 
jedná o služby, které poskytují služby zdarma (např. příliš mnoho poradenství).  Dále Bc. Záhora 
sdělil, že komunitní plány jiných měst jsou přehlednější, jednodušší, více zaměřené na reálnost 
dosažených cílů a zahrnují i finanční ohodnocení plánů.  Zde nebylo doposud dosaženo spojení 
KPSS s rozpočtem města, při jeho realizaci se musí vycházet z daného rozpočtu na sociální oblast 
na celý rok, tento je podhodnocen.  

 
 
Závěr: Tato agenda přijata bez usnesení. 

 
 4. Financování sociálních služeb v letošním roce  
     

Bc. Záhora sdělil, že Rada města a dále i zastupitelstvo města schválilo všechna doporučení 
komise na rozdělení prostředků z rozpočtu města na sociální oblast, pouze byl  snížen příspěvek 
organizaci Domov pod skalami Kurovodice a to na 25000,- Kč. 
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Dále se vedla diskuse s Bc. Sedlákovou nad zněním smlouvy, zda lze či nelze použít uvedené 
prostředky na mzdové náklady. Bc. Záhora upřesnil, že tato věta byla ze znění smlouvy 
vypuštěna.  

 
 
Závěr: Tato agenda přijata bez usnesení. 

 
5. Různé 

 
Předsedkyně komise uvedla příspěvek k tématu dobrovolnictví, předala dokument Diecézní 
charity jak je řešeno dobrovolnictví v jejich organizaci. Podklady předsedkyni dodala S. Picková. 
Bc. Sedláková podotkla, že dobrovolnictví je vhodné, nicméně využití je komplikované zejména 
z důvodu, že určité úkony smí provádět pouze vyškolený sociální pracovník (např. při využití 
dobrovolníka pro nepohyblivé klienty na vozíku je sice možné, aby je tento dobrovolník vzal na 
vycházku např. na vozíku, nicméně nesmí s klientem manipulovat, tj. jej na vozík přemístit apod., 
to by musel již zmíněný sociální pracovník či osobní asistent). Mgr. Novák sdělil, že by mohlo být 
vhodné využít poradenství ohledně dobrovolnictví např. u manželů Tošnerových ve Veselé, kteří 
mají s danou oblastí značné zkušenosti.  

 
Závěr: Informace vzaty na vědomí bez usnesení. 

 
 
______________________________________________________________________________ 
Zapsal: Bc. Mařanová Martina 
Dne: 03.05.2016 
Schválil: Charvátová Helena 
Dne: 03.05.2016 
Rozesláno dne: 04.05.2016 
Obdrží dle e-mailového rozdělovníku: členové komise, asistentka odboru Kanceláře vedoucího 
úřadu. 
       


