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Číslo jednací OKRM/138/2016 

Volební období 7 (2014 - 2018) 

Z Á P I S  

ze 7. jednání sociální komise rady města konaného dne 19. 10. 2016 

Přítomni: Mgr. Michaela Čermáková, JUDr. Mgr. Jaroslava Hrabětová, doc. PhDr. Alena 

Kajanová, Ph.D., Mgr. Bc. et Bc. Jana Kilbergerová, Michal Kolář, doc. MUDr. Petr 

Petr, Ph.D., Ing. Jan Pikous, Marie Simotová, Bc. Zbyněk Sýkora, MBA, Mgr. Petra 

Zimmelová, PhD. 

Omluveni: Alexandra Pořádková 

Hosté: Bc. Marie Voštová, Bc. Kateřina Urbanová, Mgr. Martina Péčová, Bc. Eliška Fialová, 

Mgr. Petra Marešová 

Jednání zahájil a řídil předseda sociální komise doc. Petr Petr. 

Schválený program: 

1. Představení poskytovatelů rané péče pro děti z Českobudějovicka. 

Celkem se společně prezentovaly 4 organizace: 

- Středisko rané péče SPRP České Budějovice – Bc. Kateřina Urbanová 

- Raná péče Čechy (Tam Tam) – Mgr. Martina Péčová 

- I MY – Bc. Eliška Fialová 

- APLA Jižní Čechy – Mgr. Petra Marešová 

  

Uvedené organizace jsou registrovanými poskytovateli služby rané péče, která je určena dětem se 

zdravotním znevýhodněním od narození do 7 let věku.  Každá organizace má však rozdílnou 

hlavní cílovou skupinu. Středisko rané péče se zaměřuje na děti se zrakovým postižením, Raná 

péče Čechy je celorepubliková organizace a v péči má děti se sluchovým postižením, I MY se 

specializuje na děti s mentálním postižením a APLA Jižní Čechy pak na děti s poruchou 

autistického spektra. 

Organizace měly připravenou společnou powerpointovou prezentaci, kterou přítomným členům 

komise představily, a zároveň ji členům komise poskytly v tištěné podobě. 

Po ukončení prezentace následovala diskuze – dotazy od členů komise. 

Doc. Petr se dotázal, co je hlavním cílem této společné prezentace. Zástupci rané péče 

odpověděli, že jednak představení činnosti, ale i vysvětlení významu a důležitosti finanční 

podpory od města. Na jednáních na krajských úrovních jim bylo doporučeno, aby intervenovaly 

ve všech městech, ve kterých mají svoje uživatele, obzvlášť tehdy, pokud ve městě nemají sídlo 

a jen zde poskytují službu rané péče terénní formou. Intervenovat mohou i rodiče uživatelů, ale 

organizace to většinou dělají za ně.  

Doc. Petr požádal o zpracování krátké společné informační zprávy za všechny přítomné 

poskytovatele dohromady, se kterou by komise dále pracovala. Zpráva by měla obsahovat přehled 

výkonů všech služeb pro uživatele (děti) z Českých Budějovic. 
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Zbyněk Sýkora vznesl dotaz, co přesné jaké náklady jsou započteny do průměrných nákladů 

45 tis. Kč/rodina/rok. Náklady obsahuji mzdy, provozní náklady, cestovné v rámci terénní služby, 

vzdělávání, speciální pomůcky, supervize a další potřebné služby). 

Bc. Fialová upozorňuje, že raná péče je především preventivní službou a díky včasných záchytům 

a pomoci se šetří další finanční náklady na budoucí péči. 

2. Představení výstupů z výjezdního zasedání sociální komise 24.8.2016 

Doc. Petr poreferoval krátce o výjezdním zasedání soc. komise, především o následných 

výstupech. 

Po konzultaci s Mgr. Podholou, náměstkem pro školství, budou pilotně na třech vytipovaných 

školách v Českých Budějovicích zřízeny inhalační ostrůvky. Další inhalační ostrůvek bude zřízen 

v českobudějovické nemocnici.  

Na 27. dubna 2017 je dále ohlášena partnerská návštěva z města Linec, které o pilotním projektu 

inhalačních ostrůvků informovalo. 

3. Diskuze a různé. 

Doc. Petr oficiálně přivítal doc. Kajanovou, novou členku sociální komise. 

Š. Kovárnová informovala o nutnosti připravit aktualizaci pravidel dotačního programu pro rok 

2017. Připraví návrh, který rozešle členům komise k připomínkování a na dalším jednání se 

pravidla předloží ke schválení. 

Dr. Zimmelová přednesla prosbu paní Kümmelové, zástupkyně spolku Modrá pomněnka 

s prosbou o vyslyšení ohledně výstavby pobytového hospice. Doc. Petr Petr se společně 

s dr. Zimmelové s paní Kümmelovou setkají a na dalším jednání přednesou výstupy z této 

schůzky. M. Kolář požádal o možnost připojit se k tomuto jednání. 

  

Termín dalšího jednání sociální komise nebyl určen, bude následně zaslán elektronicky. 

 

7. jednání sociální komise rady města bylo ukončeno v 17:30 hod. 

 

V Českých Budějovicích dne 19. 10. 2016 

Zapsala: Mgr. Šárka Kovárnová, sekretářka komise 

Ověřila: doc. PhDr. Alena Kajanová, Ph.D. 

doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D. 

předseda komise 


