Zápis z jednání Komise pro sociální a zdravotní věci ze dne 02.03.2022
Přítomni:
Členové komise - Ivana Dolečková, Jan Franc, Galina Fabíková, Monika Kopecká, Jan Mandys, Lenka
Španihelová, Tomáš Potůček, Jaroslava Shejbalová, Karolína Rumlová, Jana Grossová
Tajemnice komise - Daniela Víznerová
Omluveni:
Marie Hubálková, Petr Krejčí, Štěpánka Rubešová
Hosté:
vedoucí odboru soc. věcí Iva Bartošová, vedoucí oddělení ekonomického a rozvojových koncepcí Jana
Procházková, Nikola Lazaridisová
Program:
1. Individuální žádost CEDR Pardubice o.p.s.
2. Projednání žádostí o sociální byty a byty zvláštního určení
3. Diskuse
Komise byla zahájena předsedkyní I. Dolečkovou v 15:35, program jednání je v souladu s pozvánkou,
předsedkyně dala hlasovat o programu a schválení ověřovatelů zápisu.
U: Komise pro sociální a zdravotní věci při Radě města Pardubic schvaluje program jednání
(7 hlasů pro, 0 hlasů proti), (všichni PRO).
U: Ověřovateli zápisu z komise je Ivana Dolečková a Jan Mandys
(7 hlasů pro, 0 hlasů proti), (všichni PRO).
Jednotlivé body programu byly projednány následovně:
1)

Individuální žádost CEDR Pardubice o.p.s.

Dne 23.01.2022 podala organizace CEDR Pardubice o.p.s. žádost o finanční prostředky na projekt
„Sociální rehabilitace“ ve výši 591 200,- Kč z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti.
Jedná se o nově zaregistrovanou sociální službu pro osoby s chronickým duševním onemocněním,
která vznikla z důvodu inovace služeb, aby odpovídala co nejvíce potřebám osob z cílové skupiny.
Sociální rehabilitace nahradila od roku 2022 dosavadní sociální službu sociálně terapeutické dílny,
která byla podpořena v rámci dvouletého financování v roce 2021 z Programu podpory v sociální a
zdravotní oblasti finanční částkou 591 200 Kč. Z důvodu ukončení registrace této sociální služby ke
konci roku 2021 nebyla již finanční částka na rok 2022 vyplacena. Sociální služba nebyla zařazena do
sítě poskytovatelů sociálních služeb Pardubického kraje.
Sociální služba je poskytována ambulantní a terénní formou pro osoby s chronickým duševním
onemocněním. Služba je určena pro 25 uživatelů ve věku od 16 - 64 let, , z toho pro 20 obyvatel
z Pardubic. Cílem projektu je poskytovat sociální službu, která se zaměřuje především na pomoc
klientům při získání a udržení zaměstnání, pomoc klientům nabýt a rozvinout dovednosti potřebné pro
získání vzdělání a podporu klientů v osvojení schopností vedoucích k samostatnému životu.

U: Komise pro sociální a zdravotní věci doporučuje Radě města Pardubic podpořit žádost o
individuální dotaci organizace CEDR Pardubice o.p.s. na projekt „Sociální rehabilitace“ v celé výši
591 200 Kč z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti.
(7 hlasů pro, 0 hlasů proti), (všichni PRO).
2) Projednání žádostí o sociální byty a byty zvláštního určení
U: Komise pro sociální a zdravotní věci při Radě města Pardubic doporučuje RmP přidělit byt:
doporučuje (7 hlasů pro, 0 hlas proti, 0 hlas se zdržel)
BSD MmP 5073/2022
doporučuje (0 hlasů pro,7 hlasů proti, 0 hlas se zdržel)
BSD MmP 87870/2019
doporučuje (0 hlasů pro,7 hlasů proti, 0 hlas se zdržel)
BSD MmP 95154/2019
doporučuje (0 hlasů pro,7 hlasů proti, 0 hlas se zdržel)
BSD MmP 109387/2019
doporučuje (7 hlasů pro, 0 hlas proti, 0 hlas se zdržel)
BSD MmP 122079/2019
doporučuje (0 hlasů pro,7 hlasů proti, 0 hlas se zdržel)
BSD MmP 122081/2019
doporučuje (7 hlasů pro, 0 hlas proti, 0 hlas se zdržel)
DZU MmP 30836/2021
doporučuje (0 hlasů pro,7 hlasů proti, 0 hlas se zdržel)
DZU MmP 94032/2020
doporučuje (7 hlasů pro, 0 hlas proti, 0 hlas se zdržel)
DZU MmP 110514/2019.
3) Diskuse:
Iva Bartošová:
- Město vyčlenilo 12 bytů v Husově ulici pro rodiny z Ukrajiny, byty jsou vymalované, vybavené
základním nábytkem (postele, skříně, stůl, židle), mají funkční kuchyňku, lednici, sporák
- v nebytovém prostoru v objektu Husova 1119 se připravuje komunitní centrum - internet,
zázemí pro děti a dospělé z Ukrajiny, poradenské centrum OSV
- Pk uvedl do provozu Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU), kde jsou
soustředěny všechny dotčené subjekty: Cizinecká policie, CPIC, Hasičský záchranný sbor Pk,
OAMP, ÚP, VZP
- Za město zajišťuje faktickou pomoc OSV, konkrétní potřeby řeší Robert Marx, koordinátor pro
cizince ve spolupráci s KACPU
- Konkrétní formy pomoci budeme poptávat podle momentální potřebnosti
Jan Mandys:
- ÚP zatím nebude vyplácet lidem z Ukrajiny finanční prostředky (nejdříve musí získat vízum za
účelem strpění)

-

studenti z Ukrajiny hledají brigádu, místa na koleji pro privátně ubytované

Ivana Dolečková a ostatní členové:
- vyjádření podpory Ukrajině
- návrh - vstřícný krok rodinám umístěným v Husově ulici (kytičky, perníčky)
- nabídka humanitární pomoci – bude koordinována přes Ivu Bartošovou
Na jednání se připojila Monika Kopecká, 16:36 hod.
Daniela Víznerová:
- žádosti o dotaci na sociální podnikání 04/2022 (příjem žádostí 03.03. – 13.03.2022),
se zápisem budou komisi zaslány podmínky hodnocení k seznámení

V Pardubicích 02.03.2022, jednání ukončeno v 16:41 h.
Zapsala: Daniela Víznerová
Ověřili: Ivana Dolečková a Jan Mandys.
Jména jsou uvedena bez titulů.

