Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE
Komise Rady města Pohořelice

Zápis z jednání Komise sociální a zdravotní dne 09.09.2019
Čas: od 15:00 hod. do 17:00 hod.
Místo: MěÚ Pohořelice, poradna PhDr. Trávníčka (budova B)
Přítomni: pí Irena Šťastná, Mgr. Jana Holá, Ing. Silvie Maturová, pí Věra Knirschová,
Mgr. Milena Kánovičová, pí Magda Veselá DiS., pí Lenka Weiterová
Omluveni: p. Pavel Novák
Nedostavil/a se: pí Anna Flodrová
Pozvaní: p. starosta Bc. Miroslav Novák, DiS.
Program: 1. Senioři – setkání jubilantů
2. Financování sociálních služeb
3. Seniorská obálka
4. Tísňová péče
5. Různé
Usnesení:
1. Členové komise doporučují, aby leták o Tísňové péči (viz bod. č. 4) byl distribuován
v příštím Pohořelickém zpravodaji (leták dodá na MěÚ Pohořelice pí Veselá Magda).
2. Členové komise se shodli a doporučují, aby občan Pohořelic p. …, trv. bytem Pohořelice,
… byl odměněn za počin nepřetržitě strávených 70 dní a nocí u řeky Jihlava (viz bod č. 5), a
to např. zakoupením tyflopomůcky na rybaření, popř. finanční částkou (výši necháme zcela
na zvážení radních), která by byla použita na zapsání do České knihy rekordů (zápis stojí
7.000,- Kč).
1.
Pí Šťastná představila letošní seznam jubilantů a poté byla řešena organizace nadcházejícího
seniorského setkání jubilantů (jubilanti ve věku 75 let, 80 let, 85 let a výše), které se
uskuteční dne 28.09.2019. Seniorům bude opět nabídnuto, že se mohou dostavit
v doprovodu další osoby a popřípadě využít dovozu a odvozu na akci. V rámci komise byly
rozděleny organizační úkoly: terénní soc. pracovnice Bc. Magda Koňáková rozešle pozvánky
na setkání s výzvou, aby se senioři, kteří mají zájem, přihlašovali do 18.09.2019. Pí
Kánovičová zajistí skupinu 4 dětí z družiny, které přednesou básničky a zahrají na housle.
Mgr. Holá s pí Bilavčíkovou zajistí drobné dárky pro jubilanty, občerstvení a menší sladkou
pozornost pro děti. Jakmile bude znám konečný počet seniorů – jubilantů, setkají se někteří

členové komise s pí Bilavčíkovou a dořeší bližší detaily samotné organizace (uvítání,
občerstvení, dovoz seniorů atd.).
2.
Ing. Maturová představila návrh podoby minimální sítě sociálních služeb ORP Pohořelice pro
rok 2020 a návrh max. finančních částek, určených poskytovatelům soc. služeb minimální sítě
ORP Pohořelice i podíly připadající na jednotlivé obce ORP, zapojené v solidárním systému
financování pro rok 2020. I nadále město Pohořelice finančně podporuje poskytovatele soc.
služeb, které naši občané využívají. Jedná se o Diecézní charitu Brno, BŘECLAV –
pečovatelskou službu a kontaktní centrum, DlBhS Rajhrad, Diecézní charitu Brno –
odlehčovací služby, Biliculum, z.ú., Mikulov – denní stacionář a Slezskou Diakonii ,,Dorea“ a
SPRP Brno – ranou péči.
3.
Ing. Maturová v krátkosti informovala o tom, že se dořešuje zavedení Seniorské obálky,
kterou již představila v minulém roce. Pomoc by spočívala v tom, že by potřebné informace o
zdravotním stavu seniorů (léky, diagnózy) a kontakty na příbuzné byly umístěny na tzv. I.C.E
kartě, která by byla umístěna pro RZP, PČR či hasiče na vytyčených místech v domácnosti –
v kuchyni na lednici nebo na vnitřní straně vchodových dveří.
4.
Pí Veselá představila službu sdružení Girasole – Tísňovou péči pro seniory, osoby s
postižením a dlouhodobě nemocné. Jedná se o službu, která zajistí klientům v případě tísně
(udělá se klientovi špatně, uklouzne a nemůže vstát atd.) odpovídající pomoc. S každým
klientem je sepsána smlouva o soc. službě a je mu zapůjčeno zařízení s SOS tlačítkem. Jedná
se o hodinky, které má klient na ruce a v případě potřeby zmáčkne tlačítko, které nahlásí na
dispečinku volání o pomoc. Zařízení funguje jako telefon s hlasitým odposlechem a v případě
nutnosti jsou zalarmováni nejbližší sousedi, rodina, popř. záchranná služba, policie či hasiči.
Náklady za službu činí 150,- Kč měsíčně.
5.
Členové komise diskutovali o občanu p. …, bytem Pohořelice, … – nevidomém rybáři, který
strávil 70 dní u řeky (ve dne, v noci) a dosáhl tak rekordu, který bude zapsán v České knize
rekordů. Reportáž o pohořelickém nevidomém rybáři vysílala i Česká televize v pořadu
Události v regionech. P. Odvářka chtěl tímto svým chováním podpořit další slabozraké a
nevidomé občany.
Později po komisi bylo zjištěno od kamaráda nevidomého rybáře, že by potřeboval
tyflopomůcku. Jedná se o pásmo, svinovací vodováhu a úhloměr (vše v jednom), která je
ozvučena. Pořizovací cena 3.900,- Kč.
V Pohořelicích dne 16.09.2019
zapsala: Mgr. Jana Holá ………………………………………………
Irena Šťastná – předsedkyně komise …………………………..

