SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
11. FUNKČNÍ OBDOBÍ
158.
USNESENÍ SENÁTU
z 6. schůze, konané dne 20. dubna 2017

k petici za zachování svépomocné rodičovské ubytovny spravované neziskovými
organizacemi Nadačním fondem Klíček a Sdružením Klíček ve Fakultní nemocnici
v Motole /senátní tisk č. 14/
Senát
I. bere na vědomí
petici č. 8/16 obsaženou v senátním tisku č. 14;
II. podporuje
zachování a další rozvoj unikátních služeb pro dětské pacienty a jejich rodinné
příslušníky ze strany Nadačního fondu Klíček, který tyto služby poskytoval v rámci
mnohaleté činnosti v areálu FN Motol provozováním svépomocné rodičovské
ubytovny;
III. pokládá za nezbytné
podporovat a nadále rozvíjet takové aktivity, které pomohou jak dětským
pacientům, tak i jejich rodinným příslušníkům v rámci tíživé životní situace,
ve které se tyto rodiny v době hospitalizace dětí nacházejí, jak v rámci FN Motol
i ostatních zdravotních zařízení, kde je taková služba smysluplná a nabízí větší
životní komfort pro rodiny těchto dětí;
IV. doporučuje
zástupcům Nadačního fondu Klíček, vedení FN Motol, případně zástupcům
Nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda uskutečnit multilaterální setkání, jehož
výstupem by měla být kompromisní dohoda týkající se provozování rodičovské
ubytovny v areálu FN Motol, na jejímž provozovateli i provozu by panovala
všestranná dohoda promítnutá do smlouvy. Zásadním kritériem pro dosažení
přijatelného řešení by mělo být zachování a další rozvoj péče a služeb o rodinné
příslušníky dětských pacientů, kteří v období hospitalizace svých dětí procházejí
obtížnou životní etapou a potřebují zvláštní podporu a pomoc ze strany zdravotního
zařízení a dalších nestátních organizací, které takové služby v rámci svého poslání
těmto osobám nabízejí;

V. vyzývá
jednotlivé zástupce dotčených stran, aby o dalším postupu a vývoji v rámci
rodičovské ubytovny v areálu FN Motol informovali členy Výboru pro vzdělávání,
vědu, kulturu, lidská práva a petice;
VI. konstatuje,
že petice č. 8/16 - „Za zachování svépomocné rodičovské ubytovny spravované
neziskovými organizacemi Nadačním fondem Klíček a Sdružením Klíček ve Fakultní
nemocnici v Motole“ (senátní tisk č. 14) je důvodná.

předseda Senátu
v z. Miluše Horská v. r.
Jaromír Strnad v. r.
ověřovatel Senátu

