
 

 
 

Zápis ze 4. jednání PS Zdravotnictví a sociální věci 

 

Název 4. jednání pracovní skupiny Zdravotnictví a sociální věci 

Datum 19. 11. 2020 

Místo: Online, MS Teams 

Účastníci Viz prezenční listina 

Přílohy zápisu Prezenční listina 

 

Bod č .1. – Úvod 

V úvodu pan předseda Jakub Šlajs přivítal všechny přítomné členy pracovní skupiny a hosty na tomto 

setkání. Nutnost mimořádného konání jednání formou videokonference zdůvodnil přetrvávající  

epidemiologickou situací. Nastínil témata, kterým se bude skupina věnovat, dle připraveného programu 

a oficiálně zahájil 4.jednání PS Zdravotnictví a sociální věci. Poté předal slovo panu ing. Jiřímu 

Kubišovi ze sekretariátu RSK Středočeského kraje, aby poskytl informace o RAP 2021+. 

 

Bod č .2. - Informace o RAP 2021+ 

Pracovník sekretariátu Regionální stálé konference Středočeského kraje nastínil informace o 

Regionálním akčním plánu pro období 2021+. Ve svém příspěvku poskytl základní a obecné informace, 

strukturu RAPu, finanční alokace, synergické vazby a seznamy projektů, které RAP2021+ nese. Těmi 

jsou: 1) Deinstitucionalizace sociálních služeb 2) Zdravotní záchranná služba 3) Střední školství 4) 

silnice II. třídy. První dva body jsou hlavními tématy tohoto setkání. Na konci svého vystoupení pan 

ing. Jiří Kubiš předal slovo panu Patriku Merhautovi z Krajského zdravotnického operačního střediska 

 

Bod č .3. – Integrovaný záchranný systém – Zdravotnická záchranná služba  

Pan Merhaut se ujal slova a uvedl, že se bude věnovat tomu, jak byl seznam projektů sestaven a co 

obsahuje. První zmíněná je Modernizace transportní techniky, tedy nákup sanitních vozidel typu C. 

Tento projekt je prakticky připraven a je možné jej téměř okamžitě podat, jelikož vychází z výzvy 23. 

z minulého období. Dalším projektem, který pan Merhaut zmiňuje, je Rozšíření uzlů pro připojení 

zdravotnických zařízení do systému E-Health. Zde také zmiňuje podobnost s výzvou 23. z minulého 

období. V rámci toho projektu by mělo dojít k zapojení zbytku nemocnic do systému E-Health za 

účelem obousměrné výměny dokumentace a dat. Posledním bodem je Modernizace a výstavba 

výjezdových základen. Jedná se o údržbu a modernizaci stávajících výjezdových základen, nejedná se o 

stavby nové. Po krátkém představení projektů pan Merhaut vyzval členy pracovní skupiny ke kladení 

dotazů. Poté bylo zahájeno hlasování o přijetí usnesení:  

 



 

 
 

Usnesení č. 1-4/2020/PS/ZSV: PS Zdravotnictví a sociální věci po projednání schvaluje návrh 

seznamu projektů Regionálního akčního plánu Středočeského kraje 2021+ pro oblast 

zdravotnictví. 

 

Všichni přítomní členové pracovní skupiny vyjádřili souhlasný názor, usnesení bylo tedy přijato. 

Následně byl druhý tématický blok ukončen a pan Jakub Šlajs, který se bude věnovat 

„Deinstitucionalizaci sociálních služeb“, byl vyzván, aby se ujal slova. 

 

Bod č .4. - Deinstitucionalizace sociálních služeb 

Slova se ujal zástupce Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Středočeského kraje, pan Jakub Šlajs, 

který představí projekty „Deinstitucionalizace sociálních služeb“. Svoji prezentaci zahájil osvětlením 

významu pojmu deinstitucionalizace, což představuje opouštění institucionální péče o klienty se 

zdravotním postižením, kteří jsou umístěni do nevyhovujících prostor, jakými jsou zámky a různé další 

historické budovy. Naproti tomu se plánuje vybudování komunitních kapacit právě pro tyto klienty. 

V tuto chvíli jsou připraveny dva projekty k dokončení, kterými jsou transformace DOZP Nalžovický 

zámek a transformace DOZP Rybka. V těchto DOZP transformace započala již v minulých letech. Dále 

komentuje zbylé tři projekty. Prvním je dokončení transformace DOZP Bellevue Slaný, druhým je 

kompletní transformace DOZP Koniklec Suchomlasty a posledním je kompletní transformace DOZP 

Domov Krajánek. Pro tři poslední zmíněné projekty bude potřeba vyhotovit transformační plány, na 

kterých se bude pracovat v následujícím roce. Po představení projektů následovalo hlasování o přijetí 

usnesení: 

 

Usnesení č. 2-4/2020/PS/ZSV: PS Zdravotnictví a sociální věci po projednání schvaluje návrh 

seznamu projektů Regionálního akčního plánu Středočeského kraje 2021+ pro oblast sociálních 

věcí. 

 

Všichni přítomní členové pracovní skupiny vyjádřili souhlasný názor, usnesení bylo tedy přijato. Po 

ukončení posledního tematického bloku bylo 4. jednání PS Zdravotnictví a sociální věci ukončeno.  

 

Přílohy: Prezenční listina 

Zápis schválil        

04.12.2020

X Jakub Šlajs

Jakub Šlajs

vedoucí PS 

Podepsal(a): Jakub Šlajs, DiS  


