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. 1/2021
z jednání dne 21.1.2021
Termín
Místo
Zapisovatel
Ověřovatel
Přítomni

Omluveni

21.1.2021, od 17.00 – 18.00
Videokonference
Mgr. Michal Kudláček, DiS.
Mgr. Jolana Novotná
Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá, p. Eduard Seidl,
Ing. Jiřina Frýbová,
Mgr. Marie Brázdová, p. Jarmila Ondrová, Ing. Mgr. Marie Sendlerová,
PhDr. Jana Hutařová, Bc. Věra Dvořáková, Mgr. Jolana Novotná, Ing.
Jaroslava Klapalová, PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková, Ludmila
Cvrkalová (celkem 12)
p. Štěpán Špaček

Hosté:

Úvodní slovo předsedkyně (Ing. Bc. Brzobohatá) – Předsedkyně komise
konstatovala, že jednání komise bylo řádně svoláno. Všem členům byl doručen
navržený program jednání. Jako zapisovatel navržen Mgr. Michal Kudláček. Jako
ověřovatelka zápisu navržena Mgr. Jolana Novotná.
Omluveni: Štěpán Špaček.
Přistoupeno k hlasování o navrženém zapisovateli a ověřovateli:
Pro 12, proti 0, zdržel se 0.

Schváleno.

Přistoupeno k hlasování navrženém programu:
Pro 12, proti 0, zdržel se 0.

Schváleno.
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1) Návrh Komunitního plánu sociálních služeb ORP Tišnov na období 2021 – 2023
Mgr. Kudláček informoval členy komise, že do dnešního dne neobdržel žádné
připomínky z řad občanů, obcí či jiných subjektů směrem k návrhu dokumentu.
Usnesení č. 1:Komise pro komunitní plánování sociálních služeb Rady města Tišnova
doporučuje orgánům města Tišnova schválení návrhu Komunitního plánu sociálních
služeb správního obvodu ORP Tišnov na období 2021 – 2023.
Pro 12, proti 0, zdržel se 0.

Schváleno.

2) Různé – Problematika očkování seniorů v ORP Tišnov
Mgr. Kudláček shrnul dosavadní vývoj, kdy 15.1. 2021 byla zahájena registrace
seniorů ve věku +80 let do Centrálního registru očkování. Po počátečních
technických problémech se přihlašování rozeběhlo. V ORP Tišnov je dle údajů ČSÚ
Brno něco přes 900 osob starších 80 let. Prostřednictvím mobilních očkovacích
týmů, které jsou na JMK celkem 2 jsou nyní očkováni pouze klienti pobytových
zařízení sociálních služeb dle očkovací strategie, tj. domovy pro seniory, domovy se
zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením a pobytové
odlehčovací služby. K danému dni je proočkován Domov pro seniory Předklášteří,
Domov sv. Alžběty zatím nikoliv. Možnost využití mobilních očkovacích týmů pro
obyvatele domů s pečovatelskou službou konzultována již 13. 1. 2021 na poradě
vedoucích odborů sociálních věcí cestou videokonference na KrÚ JMK, kdy pro tuto
chvíli byla tato možnost vyloučena. V pondělí 18. 1. 2021 komunikoval starosta
města Tišnova v reakci na podněty občanů s ředitelem Nemocnice Tišnov ve věci
pravděpodobnosti očkování také v tomto zařízení. V daný den byla tato informace
potvrzena, že se tak stane s vysokou pravděpodobností, následně se mohla
nemocnice nahlásit do systému a nyní je již k dispozici při registraci jako místo
k očkování. Ve středu 20.1. 2021 odbor sociálních věcí MěÚ Tišnvo na webu města
Tišnova zveřejnil odpovědi na nejčastěji kladené otázky a také informaci o tom, že
odbor sociální může pomoci seniorům +80 let při přihlášení k očkování, k danému
dni byla obnovena opět seniorská linka obsluhovaná vždy jednou ze dvou sociálních
pracovnic péče o dospělé odboru sociálních věcí Městského úřadu Tišnov. V tuto
chvíli čtvrtek 21.1. 2021 víme, že způsob registrace, resp. získávání termínů dozná o
víkendu změny, tj. registrovaný člověk by již neměl dostat tzv. PIN2 a volit termín,
dostane sms až tehdy, jakmile bude ve zvoleném místě k očkování k dispozici
termín. Přesná podoba sms je zatím nejistá, proto není jasné, zda např. bude možné
využívat služební telefony k zadávání do systému v případech, kdy senior nemá
pomoc rodiny ani mobilní telefon, podoba sms v anonymizované podobě by
znemožnila u více případů identifikovat sociálnímu pracovníkovi, ke komu se daný
PIN2 vztahuje. Konkrétní praxe bude teprve prověřena, nicméně předpokládáme, že
seniorů bez mobilu bude minimálně. Jakmile bude systém po obměně v provozu a
funkční, přihlašování seniorů +80 prioritně do Nemocnice Tišnov s pomocí odboru
sociálních věcí bude možné. Dosavadní výhrady seniorů a rodiny směřovaly k tomu,
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že jsou dostupná pouze místa v Brně, což je bariéra a problém. V minulém týdnu
proběhlo orientační šetření mezi obyvateli domu s pečovatelskou službou z hlediska
zájmu o očkování, výsledky jsou k dispozici, budou sloužit k plánovaní dalších
opatření. Vše bude zřejmě záviset na dodávkách vakcín a druhu těchto vakcín. Praxe
se vyvíjí živě a každý den.
Ing. Brzobohatá ocenila zavedení možnosti pomoci pro seniory při přihlašování
k očkování i budoucí dostupnost očkování v Nemocnici Tišnov, přimlouvala by se za
hledání řešení, které by očkování zpřístupnilo obyvatelům domu s pečovatelskou
službou cestou hromadného očkování zájemců na půdě domu s pečovatelskou
službou. Poukázala na pilotní projekty, které byly v oblasti očkování již podniknuty
v různých obcích, např. pod záštitou pana hejtmana v JMK. Vše bude samozřejmě
záviset na dostupnosti vakcín. Padl dotaz na zájem seniorů v rámci domu
s pečovatelskou službou o očkování.
PhDr. Hutařová uvedla, že v aktuální prioritní skupině +80 let zájem o očkování
převažuje.
Ing. Frýbová vznesla návrh, aby bylo zajištěno hromadné proočkování zájemců z řad
obyvatel domu s pečovatelskou službou, čímž by se vyřešil problém s dopravou,
přihlašováním, dostupností pomoci rodiny apod.
Ing. Klapalová uvedla, že by jako střední cestu mezi mobilním týmem a
ambulancemi viděla směrem k obyvatelům domu s pečovatelskou službou
součinnost s Nemocnicí Tišnov.
Následovala diskuse.

Zapsal: Mgr. Michal Kudláček, DiS. v.r.
Tajemník Komise pro KPSS RM Tišnova

………………………………..

Schválila: Mgr. Jolana Novotná v.r.
Ověřovatelka pro jednání

………………………………..

Kontrola: Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá v.r.
Předsedkyně Komise pro KPSS RM Tišnov

………………………………..
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