Zápis ze zasedání výběrové komise pro výběr
poskytovatele „Domov pro seniory a domov se
zvláštním režimem“
Datum a čas konání: 13. 12. 2012 v 13.00 hod.
Místo konání: Help-in, o.p.s., Bruntál
Přítomní:

Mgr. Jana Hančilová, Zuzana Hazan, Ing. Jitka Hanusová, Ing. Hana Rousová,
Ing. Rostislav Kocián, Bc. Jarmila Šíblová

Omluveni:

Jarmila Helienková, Lucie Zavadilová

Jednání zahájila Ing. Hana Rousová
Proběhlo zasedání výběrové komise pro výběr poskytovatele poptávkového řízení pro zájemce
o provozování registrované sociální služby „Domov pro seniory a domov se zvláštním
režimem.“
Složení komise:
- Bc. Jarmila Šíblová
- Ing. Hana Rousová
- Ing. Jitka Hanusová
- Mgr. Jana Hančilová
- Ing. Rostislav Kocián
- Zuzana Hazan
Členové komise rozhodli následovně:
1. Komise doporučuje podporu v rámci střednědobého plánování Albrechticka organizaci
Charita Krnov na provozování služby „domov pro seniory“
Odůvodnění: Charita Krnov akceptuje výhrady komise. Samotná realizace celého záměru
proběhne v případě, že Charita Krnov zajistí potřebné finanční prostředky na přebudování
prostorů v roce 2013.

2. Komise nedoporučuje podporu v rámci střednědobého plánování sociálních služeb
Albrechticka organizaci Manemi, o.p.s. na službu „domov se zvláštním režimem“
Odůvodnění:
- žadatel neakceptuje požadavek vyhlašovatele na max. dvoulůžkové pokoje
- žadatel není svou nabídkou zcela v souladu s cílem SPRSS tj. zřízení služby DZR
s kapacitou do 18 míst pro území Albrechticka. Žadatel provozuje zařízení s kapacitou 29
míst většině klientům pocházejícím mimo území Albrechticka. Působnost pro přijímání
klientů významně přesahuje území Albrechticka. Není možné všechny obce zapojené
do SPRSS Albrechticka zavázat kolektivně deklarací podpory k budoucímu povinnému
spolufinancování této služby. Výše určení dané podpory je nyní předmětem jednání jak
MPSV tak i kraje.
Související opatření
Komise d o p o r u č u j e
-

jednotlivým obcím zapojených do SPRSS Albrechticka, aby zvážili poskytnutí
příspěvku na provoz služby na občany své obce, kteří využívají službu Domov
se zvláštním režimem poskytovatele MANEMI o.p.s. a kteří měli prokazatelně trvalý
pobyt v obci nejméně 3 roky před nástupem do zařízení

-

pracovní skupině Senioři a OZP provést revizi cíle domova se zvláštním režimem
na základě aktualizace potřeb cílové skupiny v regionu

Příloha: Protokol z posouzení nabídek poptávkového řízení DSDZR
Zapsala: Ing. Hana Rousová

