Zápis ze společného jednání pracovních skupin
Datum konání:

9. 11. 2016

Místo konání:

ÚMČ Praha 10, 1. patro, Zasedací sál

Přítomni:

viz příloha

Za MČ Praha 10 přítomni:
Mgr. Ondřej Počarovský, radní pro sociální oblast
Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního
Linda Zákorová, koordinátorka KPSS, odbor sociální
Lucie Tiefenbachová, vedoucí referátu sociální práce
Anna Chochulová, vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí a práce s rodinou
Libor Koželuh, sociální pracovník
Michal Volák, vedoucí referátu kurátorů pro dospělé
Iveta Tomanová, metodik a kontrolorka sociálních služeb přísp. organizací
Martina Macurová, CpKp střední Čechy

Všichni účastníci před zahájením jednání obdrželi:

-

Pracovní verzi Akčního plánu MČ Praha 10 na období 2017 – 2018

-

Katalog sociálních a návazných služeb 2016/2017

-

Diář na rok 2017

-

Drobný dárek jako poděkování za spolupráci

Jednání zahájil Mgr. Ondřej Počarovský přivítáním a poděkováním za spolupráci. Přítomné
informoval o změnách v dotačním řízení pro rok 2017. Vzhledem k tomu, že se jedná o změny významné, připravila MČ Praha 10 pro zájemce semináře, na které radní přítomné pozval.
Semináře se budou konat na Úřadu městské části Praha 10, 1. patro (zasedací sál), a to ve
dnech 16. 11. 2016, 23. 11. 2016 a 30. 11. 2016 vždy od 16,00 hod.
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Velkým zlomem je zavedení víceletého financování (4 leté). Přáním je, aby přidělené finanční
prostředky dosáhly 9 mil na sociální služby a 1,5 mil. na služby adiktologická. Pan radní však
přítomné upozornil, že se jedná pouze o představu.
Zásadní změnou je změna smlouvy, kdy bude možné žádat dotaci až do výše 100 %. Pan radní dále uvedl, že by bylo jeho přáním, aby se uzavíraly nůžky mezi sociální péčí a sociální prevencí.
Přítomní dostali prostor pro své dotazy. Žádné dotazy nebyly. Pan radní popřál všem příjemné prožití svátků vánočních a ještě jednou poděkoval za spolupráci a vyjádřil přání, aby tato
spolupráce trvala i v příštím roce. Následně se z důvodu dalších pracovních povinností omluvil z jednání.

Jednání dále řídila:
Linda Zákorová, koordinátorka KPSS

Koordinátorka KPSS přítomné také přivítala a poděkovala za velkou účast. Omluvila ředitelku
ÚP Prahy 10 paní Mgr. Ilonu Mňukovou, která se nemohla dostavit ze zdravotních důvodů.
Koordinátorka KPSS předala od paní Mňukové informaci o tom, že od 1. 11. 2016 je možné
zažádat o příspěvek na stěhování, a to v případech, kdy se osoba stěhuje za prací více než 50
kilometrů. Výše příspěvku může činit až 50 000 Kč, další podmínkou je pracovní smlouva na
dobu alespoň 6 měsíců. Současně přítomným navrhla, že mohou zasílat své dotazy z oblasti
kompetencí ÚP ČR, na které paní Mňuková ráda odpoví.

Koordinátorka KPSS zopakovala termíny konání seminářů k dotačnímu řízení a upozornila
přítomné na nutnost prostudování všech dokumentů.

Dále představila přítomným aktualizovaný Katalog sociálních a návazných služeb, který
všichni obdrželi, a nabídla možnost převzetí více kusů katalogu k další distribuci.

2

Hlavním tématem společného jednání byl návrh Akčního plánu MČ Praha 10 na období
2017-2018, který koordinátorka KPSS všem důkladně představila. Požádala o připomínky
a informovala o plánovaném schvalovacím procesu. Přítomní neměli žádné dotazy ani připomínky.

Koordinátorka KPSS dále informovala, že v lednu 2017 opět proběhne vyhodnocení plnění
akčního plánu a opět upozornila na možnost prezentovat své akce v kalendáři akcí na webu
MČ Praha 10.
Zájemci z řad organizací dostali možnost pro krátkou prezentaci svých služeb či projektů.

Možnosti prezentace využily organizace:

• Strážný Anděl (Milena Mocová) – informace o službách; kontaktní informace jsou
uvedeny v Katalogu sociálních a návazných služeb.
• Buči (Jiří Pstružina) – zaměřuje se na zaměstnávání znevýhodněných osob na trhu
práce a zlepšení jejich situace, zejména pak národnostních menšin. Novinkou je otevření autoškoly pro znevýhodněné osoby. Skupinu C je možné získat v rámci rekvalifikace, kdy organizace spolupracuje s Úřadem práce ČR. Dále je možné získat řidičský
průkaz skupiny B, kterého se však se rekvalifikace netýká. Cena činí pro klienty 7 500
Kč a je možno ji uhradit ve dvou splátkách. Kontakty na organizaci jsou uvedeny
v Katalogu sociálních a návazných služeb.
• Svaz důchodců (paní Křesinová) - nově otevřená klubovna na adrese Na Louži 19, Praha 10; poděkování touto cestou panu řediteli CSOP v Praze 10, p. o.
• Mateřské a otcovské centrum Jablíčkov (Kateřina Bohatá) – předání informací o snížení věkové hranice pro přijetí dětí do mateřské školky, a to na dva roky věku dítěte
a o možnosti individuálních platebních podmínek pro děti ze sociálně slabých rodin.

Paní MUDr. Markéta Jirásková všem přítomným poděkovala za účast a především za to, co
dělají pro občany Prahy 10. Dále informovala o dotacích, které by měly být vyšší a tím otevřít
ještě větší možnosti další spolupráce.
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Na závěr jednání se koordinátorka KPSS s přítomnými rozloučila a popřála jim krásné prožití
vánočních svátků a do nového roku vše dobré. Setkání pracovních skupin budou pravděpodobně probíhat v únoru 2017.

V Praze dne 1. 12. 2016

Zapsaly: Linda Zákorová, Lucie Tiefenbachová
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