M Ě ST O T I Š N O V
Komise pro komunitní plánování sociálních služeb
Rady města Tišnova

Z á p i s č. 1/2019
z jednání dne 3. 1. 2019
Termín
Místo
Zapisovatel
Ověřovatel
Přítomni

Omluveni

3. 1. 2019, 16:30 zahájení – 18:00 závěr
Velká zasedací místnost budovy č.p. 346
Mgr. Michal Kudláček, DiS.
Ing. Jiřina Frýbová
Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá, Ing. Mgr. Jana Wildová, Mgr. Tomáš Laušman,
B.Th., p. Ludmila Cvrkalová, p. Ing. Jiřina Frýbová, PhDr. Michaela
Hofštetrová Knotková, p. Jarmila Ondrová, Ing. Jaroslava Klapalová, Mgr.
Marie Brázdová, Mgr. Jolana Novotná, p. Štěpán Špaček (celkem 11)
p. Eduard Seidl, Ing. Mgr. Marie Sendlerová, Mgr. Bc. Jaroslav Koudelka, Ing.
Marta Troppová (celkem 4)

Hosté:
Ing Václav Horák

Nový ředitel Domova sv. Alžběty

Úvodní slovo předsedkyně (Ing. Bc. Brzobohatá) – Předsedkyně komise konstatovala, že
jednání komise bylo řádně svoláno. Všem členům byl doručen navržený program jednání.
Jako zapisovatel navrhnut Mgr. Kudláček. Jako ověřovatel zápisu navrhnuta paní Ing.
Frýbová.
Přistoupeno k hlasování o navrženém programu, zapisovateli a ověřovateli:
Pro 11, proti 0, zdržel se 0.

Schváleno

1) Úvodní personální záležitosti (Mgr. Kudláček) – Tajemník komise převzal od

přítomných členů prohlášení o zdravotním pojištění a dotazník. Předal přítomným
členům komise jmenování proti podpisu. U chybějících členů bude personální
agenda vyřešena individuálně.
2) Představení členů komise – Jednotliví přítomní členové komise se představili
z hlediska své profese a vztahu k sociálním službám.
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Důležitou personální změnu ohlásil Ing. Václav Horák, který je novým ředitelem
Domova sv. Alžběty. Na komisi je po předcházející dohodě s tajemníkem přítomen
jako host. Požádal o jmenování svojí osoby členem komise a odvolání
předcházejících zástupců Domova sv. Alžběty v orgánu, tj. bývalého ředitele Mgr.
Koudelky a statutární zástupkyně Ing. Troppové.
Úkol: Mgr. Kudláček zajistí odvolání Mgr. Koudelky a Ing. Troppové z členství v komisi
a zajistí jmenování Ing. Horáka členem komise.
3) Seznámení se s jednacím řádem (Ing. Bc. Brzobohatá) - Ing. Bc. Brzobohatá
seznámila členy komise s jednacím řádem. Členům komise zdůraznila především
potřebu deklarovat do zápisu před příslušným hlasováním případný střet zájmů,
který je v případě zastoupení řady poskytovatelů sociálních služeb v orgánu
pravděpodobný.
PhDr. Hofštetrová – Knotková: Upozornila na textové překlepy v textu předložené
verze jednacího řádu.
Ing. Bc. Brzobohatá: Požádala tajemníka komise, aby inicioval korekturu textu.
Úkol: Ing. Bc. Brzobohatá požádala tajemníka komise o zajištění jazykové kontroly
jednacího řádu.
4) Základní seznámení se s dokumenty plánování sociálních služeb (Mgr. Kudláček) –
Mgr. Kudláček konstatoval, že komise je složena z 8 členů, kteří zasedali již
v předcházejícím výboru pro plánování sociálních služeb a ze 7 nových členů. Cílem
tohoto bodu není detailně procházet jednotlivé dokumenty Jihomoravského kraje,
které ovlivňují praktickou podobu a harmonogram plánování sociálních služeb v 21
obcích s rozšířenou působností na území kraje (tj. včetně ORP Tišnov = Tišnov + 58
obcí I. typu nacházejících se ve správním obvodu). Cílem tohoto bodu je na tyto
dokumenty upozornit, doporučit je pozornosti členů.
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2018
– 2020 – obsahuje analýzu sociálních služeb v JMK a určuje priority na příslušné
období, tj. které služby a kde bude možné nově zřizovat či rozšiřovat a které nikoliv
(jednoduše řečeno).
Akční plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2019 – jde o
prováděcí dokument výše uvedeného střednědobého plánu na příslušný kalendářní
rok. Tento dokument je schvalován většinou v září předcházejícího roku na základě
dokumentů zaslaných ze všech ORP v JMK, obsahuje stručnou analýzu naplnění
plánu za rok 2018, uvádí záměry na rozvoj stávajících sociálních služeb a záměry na
zřízení nových sociálních služeb v JMK, u nichž je podmínkou garance příslušného %
finanční spoluúčasti na celkových nákladech dané služby ze strany obcí. Dále akční
plán obsahuje tabulku představující výčet všech sociálních služeb zařazených pro rok
2019 do základní sítě sociálních služeb JMK, tj. služeb, které obdrží pověření
k výkonu služby v obecném hospodářském zájmu a získají tak možnost žádat o
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dotace z rozpočtu MPSV, JMK a obcí na základě daného pověření. U služeb
v základní síti je závazně určen poskytovatel, druh služby, počet úvazků přímé péče
či počet lůžek, maximální možné náklady.
Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro
léta 2019-2020 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb ve znění Dodatku
č. 1 – Jedná se o dokument rozdělující sociální služby do 4 skupin, stanovuje
maximální možné náklady na 1 úvazek přímé péče (u terénních a ambulantních
sociálních služeb) nebo 1 lůžkoden (u pobytových sociálních služeb), stanovuje
vzorec výpočtu maximální možné vyrovnávací platby za službu v obecném
hospodářském zájmu u daného druhu služby, dále pak pro obce velmi důležité
procento spolufinancování služby z úrovně Jihomoravského kraje a obcí. Procenta
spolufinancování jsou doporučená, avšak JMK při výpočtu dotací počítá s tím, že
daná sociální služba tyto prostředky z obcí skutečně má.
Pravidla pro tvorbu sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2019 – jde
o dokument, podle kterého postupoval v roce 2018 pro rok 2019 JMK při zařazování
sociálních služeb do základní sítě (u sociálních služeb, jejichž parametry se nemění, u
rozvojových záměrů sociálních služeb a u záměrů na zřízení nových sociálních
služeb). Z úrovně obce je především zapotřebí pro nové a rozšiřující záměry
garantovat příslušnou finanční spoluúčast. Tak např. na základě posledního zasedání
výboru orgány města Tišnova garantovaly pro rok 2019 22% nákladů na
pečovatelskou službu Centra sociálních služeb Tišnov, příspěvkové organizace, aby
mohla služba pro rok 2019 disponovat o 2 úvazky více v základní síti (a čerpat na
tyto úvazky dotaci), čímž reaguje na podmínky JMK pro rok 2019 a 2020 na rozšíření
cílové skupiny u pečovatelské služby a rozšíření provozní doby.
Návrh sítě sociálních služeb ORP Tišnov pro rok 2019 – Mgr. Kudláček odkázal členy
komise na materiál, který staronoví členové velmi dobře znají, a to je Základní síť
sociálních služeb ORP Tišnov pro rok 2019 (se sídlem v ORP Tišnov), která byla
schválena v předcházejícím výboru a také ze strany RM Tišnova (dle pravidel JMK) a
zaslána na JMK. Jde o sociální služby se sídlem v ORP Tišnov, s jejichž
spolufinancováním se pro rok 2019 počítá. Deklarace potřebnosti A znamená
garanci celého doporučeného % spolufinancování (jak zmíněno výše objevuje se
pouze u pečovatelské služby CSS Tišnov, příspěvkové organizace města Tišnova, kde
má Město Tišnov maximální kontrolu), u ostatních sociálních služeb kategorie C, tj.
spolufinancování nikoliv v plné míře % spoluúčasti, neboť se jedná o
spolufinancování nejen Tišnova, ale také obcí I. typu v ORP Tišnov, ale také, a to je
důležité, i obcí mimo ORP Tišnov, tj. např. Veverská Bítýška, Čebín, Chudčice, ale i
jiné vzdálenější obce, u nichž kontrolu a vliv na to, že zaplatí za práci odvedenou za
své občany nemáme. Toto bude např. problematika, kterou bude nutné řešit nyní
v roce 2019 pro rok 2020 v otázce garance % spolufinancování při záměru na
rozšíření také pečovatelské služby Oblastních charity Tišnov, která působí nejen
v obcích ORP Tišnov, ale také v obcích ORP Kuřim.
Úkol: Mgr. Kudláček zašle členům komise e-mailem odkazy na jednotlivé dokumenty
a další informační zdroje z oblasti plánování sociálních služeb.
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Dotační program na podporu základních činnosti sociálních služeb města Tišnova
pro rok 2018 – Mgr. Kudláček sdělil, že jde o praktický nástroj, na základě kterého
jsou sociálním službám zařazeným do základní sítě ORP Tišnov, přidělovány dotace.
Dotační program je samostatný a oddělený od dotačního programu města Tišnova
v jiných oblastech pro svoji složitost a specifika oblasti sociálních služeb. Dotační
program je dvoukolový. V prvním kole zaplatí Město Tišnov za práci odvedenou pro
svoje občany, v druhém kole jsou rozděleny finanční prostředky nashromážděné
v rámci solidárního systému obcemi ORP Tišnov. Jako příklad byl členům pro
informaci předložen materiál rozdělení dotací v rámci II. kola pro rok 2018, který již
prošel orgány města Tišnova, tj. tabulka obcí ORP Tišnov a schválených částek,
tabulka výpočtu rozdělení jednotlivým sociálním službám, výsledný návrh rozdělení
dotací v rámci II. kola. Jde o způsob shromáždění finančních prostředků a jejich
rozdělení, který je praktikován již třetím rokem. Z daného materiálu si mohou
členové udělat přehled o tom, jaké místní i dojíždějící služby jsou finančně
podporovány. Dotační program pro rok 2019 je nyní aktualizován. Budou osloveni
zástupci sociálních služeb, aby podali své připomínky a podněty pro případné změny.
Nyní do 25.1. 2019 budou vyúčtovány dotace za rok 2018. Následně Odbor
sociálních věcí Města Tišnova bude informovat obce I. typu o výsledcích II. kola
dotačního programu a vyúčtování.
Rozpočet města Tišnova pro rok 2019 – Mgr. Kudláček předložil členům komise
materiál Srovnání finančních prostředků reality I. kola 2018 pro služby se sídlem
v ORP Tišnov a plán na I. kolo roku 2019, který byl podkladem pro plánované výdaje
v paragrafech návrhu rozpočtu pro rok 2019. Na meziroční nárůst u místních
sociálních služeb mají vliv nárůst mezd v sociálních službách, ale především nárůst
doporučeného % spoluúčasti u vybraných druhů sociálních služeb, které JMK
považuje především za lokální služby, proto u nich zvyšuje % spoluúčast u obcí.
S ohledem na skladbu služeb v ORP Tišnov např. u pečovatelské služby je pro rok
2019 stanoveno 22% z celkových nákladů z rozpočtu obcí (v roce 2018 to bylo 20%),
u nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 30% (v roce 2018 to bylo 20%), u
odborného sociálního poradenství 20% pro ostatní cílové skupiny mimo převažující
domácí násilí či poruchy potravy (v roce 2018 to bylo 10%), u ostatních druhů služeb
zůstala % nezměněna. Dané dopadá na financování pečovatelské služby CSS Tišnov,
p.o., pečovatelské služby Oblastní charity Tišnov, Klubu Čas (nízkoprahového zařízení
pro děti a mládež Oblastní charity Tišnov s provozovnou v Tišnově a Lomnici),
Poradny Porta (odborné sociální poradenství Oblastní charity Tišnov s provozovnou
v Tišnově). U garance pečovatelské služby CSS Tišnov, p.o. předpokládá Mgr.
Kudláček, že obce I. typu v rámci solidárního systému zaplatí alespoň 90% toho, co
náleží za služby odvedené pečovatelskou službou CSS Tišnov, p.o. pro tyto obce
mimo katastr Tišnova, tj. předpokládaná ztráta cca. 20 000,--Kč na základě
dosavadní efektivity solidárního systému. Objem finančních prostředků potřebný
pro dojíždějící sociální služby v rámci I. a II. kola je nyní propočítáván s ohledem na
žádosti služeb pro rok 2019 obsažené a dostupné v krajském informačním systému
sociálních služeb Jihomoravského kraje (KISSOS JMK), pro účely zpracování rozpočtu
se pracuje s kvalifikovanými odhady, které se mohou změnit zejména proto, že obce
I. typu hlásí žádosti jednotlivých poskytovatelů, které ještě v měsíci prosinec 2018
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dorazily na obce. Nyní čerstvě žádost o finanční podporu ve věci chráněného bydlení
Oblastní charity Boskovice zaslaná obci Lomnice a přeposlaná na Město Tišnov pro
účely prověření možnosti zařazení do solidárního systému.
5) Zjištění informačních potřeb nových členů orgánu v oblasti sociálních služeb
Mgr. Kudláček nabídl novým členům komise i ostatním zkušeným členům, pokud by
jakýkoliv dokument potřebovali vytisknout, na jejich žádost toto zajistí. Také novým
členům nabídnuto, že pokud by potřeboval někdo jakoukoliv konzultaci pro
pochopení systému plánování v JMK, je Mgr. Kudláček k dispozici. Je možné
uskutečnit pracovní setkání s dvěma a více členy komise, kde budou detailně
probrány jednotlivé procesy.
6) Podněty členů pro činnost komise v následujícím volebním období
Ing. Bc. Brzobohatá: Uvedla, že se přiklání k tomu, aby se činnost komise
nezaměřovala pouze na ,,správu sítě sociálních služeb“, ale aby byla také tvůrčím
orgánem, který bude schopen přicházet s novými nápady pro oblast nabídky
sociálních služeb a pro související problematiku. Jako příklad takového podnětu pro
oblast sociálních služeb uvedla např. vybudování zázemí pro rané péče dojíždějící na
Tišnovsko, protože pro klienty těchto služeb je obtížné dojíždět do Brna. Dále pak
jako příklad podnětu souvisejícího se sociální problematikou může posloužit např.
projekt seniorská obálka, k němuž mají členové informační materiály k dispozici.
Především vznesen dotaz na členy komise, jaký den jednání by preferovali.
Mgr. Kudláček: Uvedl, že komise je nejen poradním a iniciačním orgánem Rady
města Tišnova, ale také řídící skupinou ve smyslu struktury plánování sociálních
služeb. Nyní je zapotřebí se rozhodnout, zda komise, která nyní splňuje princip
triády, tj. zastoupení zadavatele (obec), uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb
bude zřizovat pracovní skupiny, což hodnotí jako personálně náročné a ve výsledku
neefektivní, nebo se přejde na jiný model práce, např. rozdělení členů do
jednotlivých specializací s přípravou podkladů pro komisi, což je ovšem pracovně
náročné, specializovaných jednání komise k určitému tématu.
Ing. Bc. Brzobohatá: Navrhla, aby každé jednání komise mělo své hlavní téma, což se
osvědčilo v minulém funkčním období kontrolnímu výboru, kdy jednání komise by se
zaměřilo na určitou konkrétní problematiku, která by mohla být pojednána do
hloubky, a to se zapojením např. externích specializovaných hostů, např. jaké jsou
dopady podmínek, které stanovuje aktuálně JMK pečovatelským službám, co se týče
rozšíření cílové skupiny a rozšíření provozních dob, kdy pečovatelská služba má mít
zřejmě specialisty na jednotlivé cílové skupiny od rodiny s postiženým dítětem až po
seniora, osobu s postižením.
Ph.Dr. Hofštetrová, Ing. Mgr. Wildová: Uvedly shodně, že v praxi není možné
specializovat jednotlivé pečovatelky na určitý typ klienta, neboť toto neodpovídá
skladbě klientů, její proměnlivosti či vzdělání pečovatelek. JMK dle jejich názoru
sleduje obecně vysokou kompetenci pro práci každé pečovatelky s širokým spektrem
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cílové skupiny: psychotik, mentálně postižený, tělesně postižený, senior s demencí
atd., což je ovšem s ohledem na specifika nereálné.
Diskuse: Následovala diskuse členů nad určením vhodného dnu jednání, kterým byl
nakonec většinově akceptován čtvrtek od 17.00. Dále pak akceptován model práce
specializovaných jednání komise k určitému tématu pojednanému do hloubky za
využití externích hostů. Byl akceptován návrh, aby členové komise zaslali své
podněty pro způsob práce komise a témata, kterými je zapotřebí se zabývat emailem tajemníkovi komise, který ve spolupráci s předsedkyní zpracují přehled
daných témat a výsledný materiál zašlou členům komise.
Ing. Bc. Brzobohatá: Byl vznesen dotaz, jak je to s možností zpracování komunitního
plánu jako takového, neboť poslední komplexní dokument byl zpracován na léta
2011 – 2012.
Mgr. Kudláček: Informoval, že od roku 2014 začal JMK provádět očekávanou zásadní
transformaci financování sociálních služeb, a to s postupným zavedením finanční
spoluúčasti obcí na jednotlivé typy sociálních služeb a zavedení pravidel financování
řešících problematiku veřejné finanční podpory dle pravidel EU, tj. vyrovnávací
platby pro služby v obecném hospodářském zájmu. Náklady obcí na sociální služby
v období 2014 – 2018 skokově rostly, tj. nebylo možné vytvořit finanční plán na více
než jeden rok. Funkci plánu tak plnily každoročně schvalovaná základní síť sociálních
služeb ORP Tišnov na příslušný kalendářní rok. V daném období se podařilo vytvořit
systém spolufinancování, který zapojil prakticky všechny obce ORP Tišnov do
spolufinancování. Ještě pro rok 2019 došlo k násobným zvýšením procentní
spoluúčasti u vybraných druhů služeb, jak bylo uvedeno. Dané znemožňovalo
vytvořit víceletý finanční plán. Nicméně pokud chápeme komunitní plán jako
analýzu potřebnosti a ekonomickou analýzu a stanovení obecných priorit, pak toto
možné je, jen je zapotřebí zvolit efektivní strukturu dokumentu. Funkci finančního
plánu na příslušný kalendářní rok by pak plnil akční plán, což je v podstatě tabulka
vybraných služeb doplněná o příslušnou ekonomickou analýzu.
Ing. Frýbová: Vytvoření systému spolufinancování v minulém období bylo nezbytné.
Jako důležité vidí však i možnost pracovat s dalšími podněty mimo problematiku
správy sítě sociálních služeb. Jako možnost vidí např. projekt seniorská obálka.
Mgr. Laušman: Uvedl, že jako důležité vidí provázání plánovaní sociálních služeb
s analýzou potřebnosti, která se ze současné práce dle jeho názoru vytrácí a příliš se
omezuje na kvantitativní data a správu stávající sítě bez možnosti rozvíjení služeb
v dané oblasti mimo pravidla JMK. Např. možnost financování také sociálních služeb
mimo pravidla JMK.
Mgr. Kudláček: Ano, financování sociálních služeb mimo pravidla JMK je právně a
technicky možné, jak vyplývá ze školení, které koordinátor absolvoval na téma
veřejná finanční podpora pro oblast sociálních služeb, avšak dané předpokládá
vytvoření paralelních pravidel a systému financování platných pro danou oblast, je
to otázka zakázky, právního, finančního, administrativního řešení, které musí
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respektovat pravidla veřejné podpory poskytované službě vykonávající činnost
v obecném hospodářském zájmu mimo pověření JMK, aby nedošlo k nepovolené
veřejné podpoře. Co se týče analýzy potřebnosti, pak je možné uvést, že v listopadu
2018 kontaktovala Mgr. Kudláčka jako koordinátora ORP Tišnov firma Augur s.r.o.,
která pro JMK prováděla v rámci IP analýzu potřebnosti sociálních služeb
v jednotlivých ORP JMK, jako zadání dal koordinátor počty a strukturu klientů dle
obcí u pečovatelských služeb a odlehčovací služby v rámci ORP Tišnov, neboť
považuje základní analýzu počtu neuspokojených klientů terénních služeb pro danou
cílovou skupinu za nutný poznatek. Výsledky jsou k dispozici a budou zcela jistě
předloženy komisi při jednání o návrhu Oblastní charity Tišnov na rozšíření kapacity
pečovatelské služby. Analýza potřebnosti pro účely zpracování komunitního plánu je
také podnětem pro činnosti komise.
Úkol: Členové komise zašlou emailem tajemníkovi komise do 11. 1. 2019 podněty
pro činnost Komise pro KPSS RM Tišnova v dalším období 4 let.
Úkol: Mgr. Kudláček zpracuje podněty a navrhne ve spolupráci s předsedkyní
členům komise harmonogram činnosti na rok 2019.
V termínu 7.2. 2019 od 17.00 bude realizováno příští jednání komise.

7) Různé – Ing. Bc. Brzobohatá informovala členy komise o projektu ,,seniorská
obálka“. Členům komise byl předán informační materiál v dané věci. Jde o formulář
o základních informacích o zdravotním stavu člověka, které slouží k rychlému
informování rychlé záchranné služby o zdravotních potížích a užívaných lécích. Jde o
metodu převzatou z Rakouska, na níž se podílela pro ČR a JMK RZS. Je zde možnost
zvýšit propagaci daného projektu pro Tišnov a okolní obce, a to využití různou
cestou, např. přes ošetřující lékaře, avšak jejich zaneprázdněnost může být
překážkou. Obecně pak rozšířením mezi občany, a to cestou vložení do Tišnovských
novin jako vyjímatelná příloha a k tomu čtivý článek. Seniorskou obálku pak lze
systematicky rozšířit mezi klienty pečovatelských služeb, kdy pečovatelky pomohou
dané vyplnit seniorovi, možnost vytištění formulářů přes odbor sociálních věcí
Městského úřadu Tišnov, distribuce občanům, web města Tišnova, facebook,
distribuce na vybraných místech.
Ing. Klapalová – Seniorskou obálku v rámci pečovatelské služby Oblastní charity
Tišnov plánujeme.
Mgr. Ing. Wildová – V Doubravnickém zpravodaji formulář seniorské obálky již jako
příloha věstníku vyšel.
Mgr. Kudláček – Formulář seniorské obálky je společně s průvodní informací
dostupný již nyní na odboru sociálních věcí MěÚ Tišnov v kanceláři péče o dospělé.
Ing. Bc. Brzobohatá – Vidím to jako dvoj list ve středu Tišnovských novin, reportáž
v Tišnovské televizi.
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PhDr. Hofštetrová – My jsme již od začátku podobnou kartu pro naše klienty
udělali, ale pozor na aktualizace, to je kámen úrazu.
Usnesení č. 1: Komise pro komunitní plánování sociálních služeb Rady města
Tišnova ukládá Mgr. Kudláčkovi zajistit článek v Tišnovských novinách a distribuci
formuláře seniorské obálky skrze tyto noviny, zajistit reportáž v Tišnovské televizi a
rozmnožení formulářů pro poskytovatele sociálních služeb.
Pro 11, proti 0, zdržel se 0.
Ing. Frýbová – Sdělila komisi postřeh ve věci velmi dobrého fungování terénní
hospicové péče poskytované Oblastní charitou Tišnov. Možnost člověka dožít doma
pokud je nemocný vážným onkologickým onemocněním, pomoc tomuto člověku a
jeho blízkým v této fázi života považuje za naprosto zásadní.
Ing. Klapalová – Informovala členy komise, že od listopadu 2018 funguje tým, kde
jsou zdravotní sestry, lékař, další lékaři na pohotovostní služby tak, aby měly sestry
odborné zázemí, dále je součástí týmu koordinátorka, která je i vedoucí služby,
psycholog, duchovní, všichni většinou se zkušeností s hospicovou péčí. Propagace
proběhla mezi lékaři, u odboru sociálních věcí MěÚ Tišnov, na Úřadu práce Tišnov
v Tišnovských novinách.
Úkol: Mgr. Kudláček přepošle informační e-mail Oblastní charity Tišnov fungování
domácí hospicové péče členům komise.
Ing. Bc. Brzobohatá: Jaké je kapacitní vytížení domácí hospicové péče Oblastní
charity Tišnov v současnosti?
Ing. Klapalová: Domácí hospicová péče Oblastní charity Tišnov má v současnosti
volnou kapacitu.
PhDr. Hofštetrová: Upozornila, že domácí hospicovou péči indikuje ošetřující lékař.
Mgr. Novotná: Mohu zmínit v tomto bodu různé příručku pro neformální pečující,
ve spolku Klára Pomáhá ji se souhlasem příslušného vzdělávacího institutu budou
množit a distribuovat. Chystá se novela zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách,
kde již institut neformálního pečujícího je zanesen a podpora neformálních
pečujících je cestou do budoucna, která je naprosto nezbytná a na dané budou
reagovat i související dotační tituly. Podporu neformálních pečujících zmínila Mgr.
Novotná jako důležitý podnět pro činnost komise.
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Zapsal: Mgr. Michal Kudláček, DiS.
Tajemník Komise pro KPSS RM Tišnova

………………………………..

Schválil/a: Ing. Jiřina Frýbová
Ověřovatel pro jednání 3. 1. 2019

………………………………..

Kontrola: Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá
Předsedkyně Komise pro KPSS RM Tišnova

………………………………..
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