Zápis z jednání KPSS – pracovní skupina Osoby ohrožené sociálním
vyloučením
Datum konání: 25.3.2014, 13:00
Místo konání: ÚMČ Praha 10, 4. patro, zasedací místnost č. 411a

Přítomni:

Aleš Strnad, NADĚJE
Martina Stohrová a Vojtěch Kračmar, DDM Praha 3 Beztíže
Michaela Skopová, Armáda spásy
Eva Kavurová, Štěpán Kavur, Jiří Pstružina, o.s. Buči
Lenka Kabancová, Integrační centrum Praha
Ladislava Pořízková, Seppia, Henrieta Votíková
Tereza Macháčková, Maltézská pomoc, o. p. s.
Jana Němcová, Vilém Kerouš, Zdrojovna (o.s. Spojené hlavy)
Jana Poljaková, Sympathea o. p. s,

Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního
Linda Zákorová, koordinátorka KPSS
Blanka Boháčková , vedoucí oddělení sociální prevence
Michal Volák, kurátor pro dospělé
Lucie Tiefenbachová, vedoucí referátu sociální práce

Jednání řídila: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb

Program jednání: Zahájení realizace Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2014

Jednání:

1. Každý účastník jednání obdržel materiál s názvem Akční plán městské části Praha 10 na rok
2014 – prováděcí dokument ke Střednědobému plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních
a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 (dále jen Akční
plán).

2. Vzhledem ke skutečnosti, že jednání se zúčastnili někteří zástupci organizací poprvé, účastníci
se navzájem představili.

3. Koordinátorka KPSS

přítomné seznámila s Akčním plánem, včetně jeho souvislostí

se Střednědobým plánem rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území
městské části Praha 10 na období 2014-2016.

4. Zástupci organizace Zdrojovna představili stručně záměr vybudovat sociální podnik v naší
republice ojedinělý – alternativní sběrný dvůr, jakési centrum pro opětovné použití odpadů.
Činnost by byla zaměřená na obnovu starého nábytku. Zabývají se i myšlenkou založení
komunitní zahrady. V současné době hledají vhodný prostor, kde by mohli mít dílnu na práci
s nábytkem. Rádi by umožnili zaměstnání osobám sociálně vyloučeným (v rozsahu cca 2
pracovních úvazků) při sběru a třídění odpadu.
Nebudou poskytovat sociální služby a chtějí spolupracovat s organizacemi, které zajišťují
sociální rehabilitaci. S naší městskou částí jednali ohledně možnosti přidělení prostor
(s p. Bernardem z OŽD).

5. Koordinátorka KPPS rekapitulovala jednotlivé priority Akčního plánu.

Některé z 15 priorit Akčního plánu jsou obecné a týkají se všech pracovních skupin nebo jsou
zaměřeny na jiné cílové skupiny:

•

Priorita I – zaměřena na informovanost, všechny pracovní skupiny, konkrétní aktivity
- sociální a zdravotní portál Prahy 10 (informace na portálu spravuje odbor sociální,
mohou využít všichni poskytovatelé sociálních a návazných služeb), katalog sociálních
a návazných služeb (bude aktualizován i v letošním roce, údaje použity ze sociálního
a zdravotního portálu, koordinátorka KPSS vyzve k aktualizaci údajů), veletrh
sociálních a návazných služeb (bude se konat 21.5.2014 od 11:00 do 17:00, před NC
Eden).

•

Priorita II – dobrovolnictví, všechny pracovní skupiny, oblast je městskou částí
podporována nejen formou grantů, zaměřeno na oceňování dobrovolnické činnosti.

•

Priorita III – grantový systém, všechny pracovní skupiny, rozdělování finančních
prostředků (soulad s prioritami KPSS), spolupráce s MHMP na systému hodnocení,
účast odboru sociálního na jednání komise.

•

Priorita

IV – podpora poradenství, všechny pracovní skupiny, některé druhy

poradenství (právní, finanční) lze pro potřebné občany zajistit velmi obtížně. Městská
část hledá možnosti, jak situaci zlepšit, připravuje záměr zajištění poradenství,
účastníci požádáni o pomoc s nastavením oblastí poradenství a s kritérii, jak a komu
poskytovat. Připravuje se otevření komunitního centra v ulici U Vršovického nádraží,
kde by mohli poskytovatelé sociálních a návazných i poradenských služeb najít
potřebné zázemí za zvýhodněné nájemné. Práce na tomto projektu začaly v loňském
roce, ZMČ v roce 2013 schválilo záměr.

•

Priorita V – bezbariérovost, všechny pracovní skupiny, městská část shromažďuje
informace od občanů k fyzickým bariérám v terénu a snaží se tyto odstraňovat.,
případně předává kompetentním orgánům.

•

Priorita VIII – péče o děti do nástupu školní docházky – priorita jednoznačně
zaměřená na řešení pracovní skupinou Rodina, děti, mládež. Jedná se především
o podporu MŠ, dětských skupin, mateřských center, školních družin.

•

Priorita X – senioři a osoby se zdravotním postižením a jejich podpora v domácím
prostředí. Prioritu řeší pracovní skupiny Senioři a Osoby se zdravotním postižením.
I ta však souvisí s terénními službami (např. pečovatelská služba, osobní asistence).

•

Priorita XI – aktivizační služby. Tato priorita je zaměřena na cílovou skupinu Senioři –
kluby seniorů a podpora dalších aktivit pro tuto cílovou skupinu.

•

Priorita XII – pobytové služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, priorita
také určená Seniorům a Osobám se zdravotním postižením.

•

Priorita XIV – proces komunitního plánování, priorita

podporuje personální,

metodické a technické zajištění všech činností komunitního plánování sociálních
a návazných služeb.
•

Priorita XV – podpora sociální práce, kterou zajišťuje přímo městská část sociálními
pracovníky, i tato priorita zmiňuje mimo jiné potřebnost dalších služeb nutných ke
kvalitnímu výkonu profese sociální práce – poradenství.

Na cílovou skupinu osob ohrožených sociálním vyloučením a osob sociálně vyloučených jsou
zaměřeny priority:

•

Priorita VI – zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce – pan Kavur
(o.s. Buči) kriticky hodnotí úřad práce – organizují veřejně prospěšné práce, jsou
problémy s refundacemi mezd, se zpracováním různých žádostí apod.

•

Priorita VII – podpora bydlení osob v nepříznivé sociální situaci – městská část
podporuje granty poskytovatele, kteří pobytové služby poskytují.

•

Priorita IX – podpora terénních služeb pro děti a mládež – v současné době
realizován terénní program pro děti a mládež, terénní program pro uživatele
návykových látek, o terénním programu pro osoby sociálně vyloučené nyní městská
část jedná.

Paní Stohrová (DDM Praha 3 Beztíže) stručně informuje o programu – v terénu jsou
4 odpoledne v týdnu, přes 240 klientů.
Koordinátorka KPSS informuje o tom, že bylo zahájeno jednání o možnosti využít
areál Gutovka pro streetové či jiné akce pro děti a mládež. Koordinátorka KPSS
zkontaktuje paní Stohrovou a paní Jankovskou (Gutovka).
Středisko výchovné péče – stále se hledají prostory (využít prostory v plánovaném
komunitní centrum).
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – potřebnost ověřena v terénu.

•

Priorita XIII – terénní služby pro dospělé – paní Boháčková (odbor sociální) stručně
informuje o terénním programu pro uživatele návykových látek, o činnosti NADĚJE,
která ze svých zdrojů zajišťuje sociální práci s osobami sociálně vyloučenými přímo
v terénu a o činnosti sociálních kurátorů pro dospělé. Pan Volák (odbor sociální)
sděluje, že do řešení situace osob sociálně vyloučených je zapojen i odbor životního
prostředí, dopravy a rozvoje – jedná se tzv. akci Pytel, kdy uvedený odbor poskytuje
bezdomovcům zdarma pytle na úklid nepořádku. Kurátoři zjistili, že o tuto službu
mají osoby sociálně vyloučeno zájem. Zástupci organizací upozornili na nárůst osob
bez přístřeší o 10% - 20% (např. sběrna surovin ve Strašnicích), způsobeno uzavřením
jiných sběren. Zdůrazněna dobrá spolupráce s Městkou policií a naopak špatná s ÚP.
Nízkoprahové služby pro osoby bez přístřeší – městská část vnímá potřebu uvedené
služby, v současné době řeší nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Pan Petřík
(odbor sociální) zdůraznil, že tato problematika zůstává otevřená.

Paní Kabancová (ICP) sděluje, že probíhá monitorování stavu a situace cizinců na zemí Prahy
10, mají již k dispozici závěry, které mohou v případě zájmu prezentovat. MHMP připravil
koncepci řešení problematiky cizinců. Členem odborné poradní skupiny pro tuto oblast je pan
Volák (odbor sociální). Zmiňuje, že z pohledu odboru sociálního nejsou aktuálně na naší
městské části „legální“ cizinci s platnými doklady problémem. Na příští jednání paní
Kabancová bude stručně prezentovat výsledky z monitoringu cizinců.

Diskuze:

Pan Kavur (o.s. Buči) se dotazuje na možnost využít k informacím a bezplatné inzerci noviny
Prahy 10. Pan Petřík (odbor sociální) k tomuto uvádí, že spolupracující poskytovatelé
dlouhodobě kritizují, že jim není dán prostor pro prezentaci jejich činností v novinách Prahy
10. Upozornil, že všichni mají možnost prezentace nejen své činnosti, ale i akce na sociálním
a zdravotním portále. Problematika bude řešena i na setkání poskytovatelů v dubnu 2014.
Pan Kavur (o.s. Buči) uvádí, že Praha 3 toto řešila vložením dvoustrany do radničních novin,
která je vyhrazena pro neziskové organizace.

Koordinátorka KPSS informuje:

Příští setkání pracovní skupiny se bude konat začátkem května 2014, předmětem jednání
budou již konkrétní návrhy řešení aktivit a opatřeních k jednotlivým prioritám, které se týkají
této pracovní skupiny.

Setkání poskytovatelů sociálních a návazných služeb se uskuteční 22.4.2014 – všichni obdrží
pozvánku.

Na závěr jednání koordinátorka KPSS poděkovala všem za účast a spolupráci.

Zapsala: Boháčková

V Praze dne 26.3.2014

