Zápis řídící skupiny č. 27/2013
Datum a čas: 21. 10. 2013 v 08.00 hod.
Místo:

MANEMI, o.p.s., Žáry

Přítomní:

Mgr. Jana Hančilová, Lucie Zavadilová, Mgr. Miroslava Fofová, Ing. Jitka
Hanusová, Ondřej Vella

Omluveni:

Ing. Hana Rousová, Jarmila Helienková, Zuzana Hazan

Jednání bylo zahájeno v zařízení MANEMI, o.p.s., Žáry
Na základě žádosti paní PhDr. Beáty Bakošové z Manemi, o.p.s. o morální podporu ve SPRSS
Albrechticka, byla řídící skupině umožněna návštěva tohoto zařízení na Žárech. Ze strany
členů řídící skupiny vzešly tyto dotazy:
kapacita služby dle registrace Krajského úřadu MSK - 29 míst
počet pokojů – 3 jednolůžkové, 4 dvoulůžkové, 6 třílůžkových, všechny pokoje mají samostatné
sociální zařízení (umyvadlo, sprchový kout, toaleta), jsou vybaveny kuchyňským koutem se
zabudovanými spotřebiči (lednice, mikrovlná trouba, rychlovarná konvice) a TV.
zda uživatelé, kteří jsou umístění v zařízení z Albrechticka splňují danou cílovou skupinu
„osoby se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí. Osoby, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu a z důvodu těchto
onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Věkové vymezení
cílové skupiny je od 55 let věku s přiznaným invalidním nebo starobním důchodem. Režim
v našem zařízení při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám
těchto osob” – ano splňují
jaká je výše rozpočtu na rok 2013 – 9,5 mil. Kč
dostupnost výročních zpráv na webových stránkách justice.cz – zatím nejsou dostupné
kolika pracovníky je zajištěna noční směna – 2 pracovníky

kolika pracovníky je zajištěna ekonomická a mzdová agenda v zařízení?– 1 pracovníkem
provádí se v rámci jednání se zájemcem o službu šetření v jeho domácnosti? – pouze u klientů
z blízkého okolí
Ostatní členové řídící skupiny budou s průběhem jednání seznámeni a další postup bude
probíhat dle Jednacího řádu SPRSS Albrechticka.
Návrh pro usnesení Řídící skupiny:
1. Poskytovatel Manemi, o.p.s. nadále neplní podmínku max. dvoulůžkových pokojů
požadovaných v poptávkovém řízení.
2. Potřebnost služby na území Albrechticka je zřejmě výrazně nižší než bylo plánováno
(18 osob kapacita x 3 umístěné osoby) = doporučujeme PS provést aktuální analýzu
potřebnosti cílové skupiny, na základě výsledku zpracovat návrh na aktualizaci cíle
SPRSS: zřídit domov pro osoby se zvláštním režimem (DZR) a předat ke schválení
zastupitelstvům.
3. Výraz „morální podpora“ je v kontextu komunitního plánování nerelevantní, jelikož
smyslem tohoto procesu je, aby zadavatelé deklarovali potřebnost určité konkrétní
služby ve svém území ve formě schváleného plánu sociálních služeb a v tom případě se
zavazují u vybraného poskytovatele také k jejímu spolufinancování, k čemuž se přihlíží
v rámci dotačních řízení z ostatních veřejných zdrojů.
Závěr: V současné době není důvod měnit výsledek poptávkového řízení předmětné služby.
Nové poptávkové řízení bude mít opodstatnění v případě, že po realizaci doporučení v bodu 2.
bude cíl zachován.
Termín příští řídící skupiny: bude upřesněn
Zapsala: Lucie Zavadilová
Schválila: Ing. Hana Rousová

