Zápis
z jednání pracovní skupiny pro seniory a osoby s postižením konaného dne 12.05.2010
v klubovně na ulici Budovatelské čp. 779
Přítomni:

dle prezenční listiny

Program:

1) Zabezpečení řešení krizových situací - tísňová linka
2) Diskuze
3) Závěr

Jednání pracovní skupiny zahájila v 17:15 hodin PhDr. Olga Svobodová, vedoucí odboru
školství, kultury a sociálních věcí a přivítala všechny přítomné.
ad 1) PhDr. Olga Svobodová seznámila členy pracovní skupiny (dále jen PS) formou
prezentace s připravenými podklady pro vyhlášení výběrového řízení pro zařízení, které bude
sloužit k zabezpečení řešení krizových situaci seniorů a zdravotně znevýhodněných ve městě.
Členové PS byli informováni o tom, jaká veškerá zařízení a doplňky zařízení obsahuje,
stručně jim byla vysvětlena jejich funkce. Členové PS byli seznámeni s jednotlivými
zadávacími podmínkami výběrového řízení. Ke všem uvedeným skutečnostem se mohli
vyjádřit a jejich návrhy byly do zadávacích podmínek doplněny.
Všichni přítomní členové následně jednomyslně zadávací podmínky schválili.
ad 2) PhDr. Olga Svobodová zodpověděla členům PS jejich dotazy týkající se další realizace
tísňové linky.
Jaký bude další postup při ukončení výběrového řízení ?
Po ukončení výběrového řízení hodnotící komise vybere dle zadávacích podmínek
nejvhodnějšího dodavatele. S tímto dodavatelem bude následně uzavřena „smlouva o dílo“
a bude realizována instalace zařízení do domácností zájemců.
Kdo bude moci zařízení využívat ?
Senioři, kteří žijí osaměle, občané u nichž to vyžaduje jejich zdravotní stav a bydlí na území
města Studénky. Přesné podmínky možnosti instalace zařízení v bytě klienta se zpracovávají.
Jak bude zajištění krizové situace probíhat ?
Klientovi bude v bytě nainstalováno zařízení, s jehož pomocí se bude moci spojit
s dispečinkem městské policie pouhým stisknutím tlačítka, které bude mít zavěšeno na krku
nebo upevněno na zápěstí. Není podmínkou, aby byl vlastníkem pevné telefonní linky nebo
mobilního telefonu.
Jak bude probíhat komunikace klienta s dispečinkem městské policie ?
Klient, který je ohrožen na životě nebo zdraví, stiskne tlačítko. Zařízení, které má umístěno
v bytě vyšle SMS zprávu na pult centrální ochrany městské polici. Službu konající dispečer
nebo dispečerka se spojí s bytem klienta. Zařízení umožňuje oboustrannou hlasitou
komunikaci.
Kolik bude zařízení klienta stát ?
Dle dosavadních zjištění, by zařízení pro jednoho klienta mělo stát cca 16 000,00 Kč. V této
oblasti probíhají jednání, kdy konečný návrh na výši podílu každého klienta bude předložen
radě města k projednání.
V samém začátku realizace zajištění šeření krizových situací půjde o tzv. zkušební provoz,
kdy si obě strany, tedy město Studénka i klienti zařízení vyzkouší, získají zkušenosti s jeho
fungováním a realizací zajištění krizových situací.

ad 3) Na závěr PhDr. Olga Svobodová poděkovala všem přítomným za jejich aktivitu a zájem
o realizaci zabezpečení řešení krizových situací, ze jejich návrhy, podněty a připomínky.
Jednání bylo ukončeno v 18:15 hodin.
Ve Studénce dne 14.05.2010
Zapsala: PhDr. Olga Svobodová v. r.
vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí

