MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Palackého nám. 260, PSČ: 684 01, tel: 544 121 150, fax: 544 121 174

Setkání pracovní skupiny „senioři a zdravotně postižení“ v rámci procesu komunitního plánování
sociálních služeb
Termín konání: 17.12.2012
Přítomni: dle presenční listiny (viz příloha)
Program setkání:
1. Žádost společnosti B. Braun Avitum Austerlitz s.r.o. o zařazení do komunitního plánu soc.služeb -Domov
pro seniory s úsměvem
2. Diskuze

Mgr. Šárka Morongová (ved. odboru SV) a Bc. Petra Kopecká, DiS.(koordinátorka KPSS) přivítaly přítomné
na 4. setkání pracovní skupiny v roce 2012 v rámci KPSS města Slavkov u Brna.

1. Žádost o zařazení do komunitního plánu sociálních služeb – domov pro seniory
Členové pracovní skupiny byli seznámeni se zaslanou žádostí společností B. Braun Avitum Austerlitz s.r.o.
(dále jen B.Braun) o zařazení do komunitního plánu sociálních služeb a vystavení „Prohlášení o potřebnosti
služby“.
Vedoucí odboru soc.věcí sdělila členům pracovní skupiny dosud zjištěné informace odborem sociálních věcí:
Jedná se o projekt Dům pro seniory s úsměvem SeniorPoint, který vznikne transformací současné hotelové
kapacity Lázeňského domu B.Braun Austerlitz. Společnost chce službu poskytovat jako registrovaný
poskytovatel sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a v roce 2013 bude žádat
o dotace. Při aktuálním vyřizování registrace na Krajském úřadu JmK v Brně byla společnost odkázána na
obec s rozšířenou působností Slavkov u Brna s žádostí o vystavení Prohlášení o potřebnosti služby. Na
odboru sociálních věcí nejsou k dispozici žádné konkrétní informace o potřebnosti pobytové sociální služby
pro místní občany a ani tato potřeba nevyplynula z dotazníkového šetření prováděného odborem soc.věcí
v září 2012 pro celý správní obvod. Odbor sociálních věcí zatím pouze zjistil dotazem na domovy pro
seniory v nejbližším okolí, že občané Slavkovska mají podáno celkem 52 žádostí o umístění do domů pro
seniory v okolí (Nové Hvězdlice, Chvalkovice na Hané, Vyškov, Sokolnice). Vzhledem k ochraně osobních
údajů však nelze zjistit, o které občany se jedná a dotázat se jich na případný zájem o umístění do Domu pro
seniory s úsměvem SeniorPoint ve Slavkově u Brna. Sama společnost B.Braun potřebnost služby v
našem regionu zjištěnu nemá.
Deklarace potřebnosti nové sociální služby je úzce spjata s jejím financováním. Pokud by ORP Slavkov u
Brna potřebnost domu pro seniory deklarovala jako svou prioritu a zahrnula ji do KPSS i do Akčního plánu
Jmk, bylo by to považováno za příslib spolufinancování ze strany ORP. Systém financování nových
sociálních služeb je nastaven tak, že poskytovatel nedosáhne na dotace z kraje a MPSV, pokud není dotován
ze strany ORP. Podle pravidel JmK se u nové pobytové služby požaduje minimální spoluúčast ORP na
pokrytí provozních nákladů ve výši 20%. Podíl jednotlivých obcí správního obvodu si pak vyjednává sama
ORP.

Z výše uvedeného je patrné, že potřebnost nové sociální služby - domu pro seniory přímo ve Slavkově u
Brna není zatím jednoznačně prokázána, tudíž prohlášení ze strany ORP zatím nelze vydat. O tomto bude
informována rada města dne 19.12.2012. O projektu žadatele byli informováni rovněž starostové okolních
obcí na setkání starostů dne 14.12.2012 s požadavkem zjistit zájem jejich občanů a tuto službu.
Odbor SV proto členům pracovní skupiny navrhuje pozvat do pracovní skupiny zástupce společnosti
B.Braun, aby zodpověděl dotazy členů pracovní skupiny a dále vyzvat B. Braun o představení této nové
služby veřejnosti formou prezentace pro občany.

2. Diskuze
Mgr. Kuchyňková (vedoucí pracovní skupiny) navrhla vyzvat společnost B. Braun, aby doložila svůj tzv.
veřejný závazek (jasné písemné formulování základních prohlášení - poslání, cílů, cílové skupiny uživatelů
a principů poskytovaných služeb)
Každý poskytovatel sociální služby je povinen nabízenou službu jasně popsat:
CO poskytuje - jakou má nabídku služeb,
KDY a KDE lze služby čerpat,
PRO KOHO - jaké cílové skupině osob je určena,
JAK - za jakých podmínek a pravidel je poskytována,
a PROČ - s jakým cílem.
Své prohlášení „veřejný závazek“ písemně zveřejňuje a zavazuje se ho plnit.
Paní Kožíková uvedla, že v okolí Slavkova u Brna jsou dostupné domovy pro seniory, takže nabídka
pobytových sociálních služeb pro občany v blízkém okolí je. Poté upozornila, že z celkového počtu 52
podaných žádostí o umístění v domovech pro seniory v nejbližším okolí není známa doba vyřízení žádosti.
Dále uvedla, že ze zaslané žádosti o zařazení do komunitního plánu sociálních služeb není známo na jakou
skupinu seniorů se bude společnost B.Braun zaměřovat a nelze říci, zda bude poskytovatel služby
upřednostňovat občany ze spádového území Slavkova u Brna nebo nemocné občany.
Mgr. Kubaláková potvrdila slova paní Kožíkové, že problém s umístěním občanů do domovů pro seniory
v nejbližším okolí není a domovů pro seniory je v okolí dostatek.
Paní Miškolczyová uvedla, že Lázeňský dům navštěvuje mnoho lidí, kteří do zařízení dojíždí na dialýzu. V
zaslané žádosti o zařazení do komunitního plánu sociálních služeb není uvedeno, kolik bude služba občana
stát a dále pro koho bude služba určena, jestli obecně pro seniory nebo pro seniory navštěvující dialýzu.
Navrhla, aby město sdělilo žadateli, co všechno má ještě doložit. Co se týče potřebnosti sociální služby, tak
si společnost B. Braun může během měsíce udělat svůj vlastní průzkum s klienty navštěvující Lázeňský dům.

Po diskuzi se všichni členové pracovní skupiny shodli, že doložení potřebnosti po službě musí vzejít přímo
od společnosti B. Braun, a to v podobě seznamu zájemců, a teprve poté by měla se všemi podklady (tzv.
veřejným závazkem) vč. plánu finančního zajištění služby žádat o zařazení do komunitního plánu sociálních
služeb na pracovní skupině.

Bylo přijato toto usnesení:
Pracovní skupina „senioři a zdravotně postižení“ doporučuje městu vyzvat společnost B.Braun
Avitum Austerlitz s.r.o., aby doložila písemný seznam konkrétních zájemců o umístění do Domova pro
seniory s úsměvem SeniorPoint a svůj veřejný závazek.

Zapsala: Bc. Petra Kopecká, DiS.
Ověřila: Mgr. Šárka Morongová

