Zápis z jednání KPSS – pracovní skupina Osoby ohrožené sociálním vyloučením ohrožené

Datum konání: 1. 4. 2015, 13:00
Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek

Přítomni:

dle prezenční listiny

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb
Martina Macurová, metodická podpora KPSS

Program jednání:
1. Zahájení (přivítání, představení účastníků)
2. Projekt K50
3. Priority Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015
4. Informace

Jednání:
1. Jednání zahájil vedoucí odboru sociálního – přivítal přítomné, představil paní Ing. Dagmar
Lešenarovou, radní pro sociální politiku a paní MUDr. Markétu Jiráskovou, předsedkyni
Výboru zdravotního a sociálního.
Členové pracovní skupiny se představili.
Členové pracovní skupiny obdrželi Akční plán městské části Praha 10 na rok 2015.

2. Zástupci Kritéria 50 (K50) informovali o připravovaném projektu pro osoby starší 50 let. Ten
má tyto osoby připravit k podnikání, získání živnostenského listu. Podmínkou vstupu
do projektu je věk a gramotnost. Jednou z aktivit projektu bude pracovní diagnostika, dále
školení, kurzy, konzultace a následný servis. Projekt zahájí činnost na podzim 2015.

Proběhla diskuze k financování, hledání vhodných klientů, uplatnění po skončení projektu, zda
je projekt vhodný pro cílovou skupinu osoby sociálně vyloučené (pracovní diagnostika by měla
odhalit, zda jsou klienti schopni zahájit podnikatelskou činnost).

Rozdán leták o cílech a aktivitách projektu.

Koordinátorka KPSS informovala o tom, že Zastupitelstvo MČ Praha 10, které se konalo dne
27. 3. 2015, schválilo Akční plán městské části Praha 10 na rok 2015 a Vyhodnocení plnění
priorit střednědobého plánu městské části Praha 10 za rok 2014, rovněž byl schválen
rozpočet MČ Praha 10 pro rok 2015.

3. Pracovní skupina se dále zabývala jednotlivými prioritami Akčního plánu městské části Praha
10 na rok 2015.

•

K prioritě č. I – podpora informovanosti
Nadále se bude pokračovat v poskytování kvalitní a kontinuální informovanosti široké
veřejnosti různými formami. Koordinátorka KPSS informovala o veletrhu sociálních
a návazných služeb (datum konání 20. 5. 2015); aktualizaci katalogu; novinách Prahy 10
(v roce 2015 by mělo být zveřejňováno více článku se sociální tématikou); webu Prahy 10
(v roce 2014 zde bylo zveřejněno 123 akcí); propojování sociálních a návazných služeb s lékaři
(informativní dopisy, katalogy). Dále sdělila, že do konce měsíce května mohou členové
pracovní skupiny poslat články – příběh klienta (pracovníka), které by byly zveřejněny
na sociálním a zdravotním portálu a v novinách Praha 10. Pí Macurová doplňuje, že příběhy
„fungují“, po příběhu, resp. na konci, by byly představeny sociální a návazné služby, které
s ním souvisí.

Úkoly:
Odbor sociální zajistí aktualizaci letáků s informacemi o činnosti OSO, aktualizaci katalogu
poskytovatelů a jejich distribuci.
Příběhy, rozhovory, případně jiné náměty článků do novin MČ Prahy 10 mohou organizace
zasílat do konce května 2015.

•

K prioritě č. II – podpora dobrovolnictví
Třetí ročník poděkování dobrovolníkům v sociální oblasti se uskuteční dne 14. 9. 2015.
Proběhla diskuze a výzva k nápadům na dárky pro dobrovolníky, nápady na kulturní program,
apod.

Diskuze: Sépie upozornila, že poděkování dobrovolníkům je důležité. Ze závěru diskuze
vyplynulo, že členové pracovní skupiny, kteří budou chtít, zašlou do konce května 2015
koordinátorce článek, který by mohl být zveřejněn na portálu a v novinách Prahy 10.
Obsahem nebude tradiční popis sociální služby, ale příběh klienta (o práci s klientem).

•

K prioritě č. III – podpora transparentního grantového systému
Rozpočet MČ Praha 10 schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 10 27. 3. 2015. Cílem všech
pracovních skupin je udržet současný grantový systém, zachovat výši finančních prostředků
pro granty v sociální oblasti. S ohledem na nové politické vedení nejsou zatím jasné jejich
požadavky.

•

K prioritě č. IV – podpora poradenství
MHMP má nastavenou síť služeb, které podporuje, včetně poradenství i sociálních služeb;
podporou psychologického poradenství je myšleno poskytování psychologického poradenství
doma, resp. docházení psychologa za klientem domů (především pro cílovou skupinu osoby
se zdravotním postižením).
Koordinátorka KPSS informovala, že od 16. 4. 2015 do 3. 12. 2015 bude v rámci projektu
odboru sociálního probíhat bezplatné poskytování právního poradenství.

Dotaz:
Kde jsou osoby sociálně vyloučené doma?
Odpověď:
Ve svém přirozeném prostředí.
Dotaz:
Může být právní poradenství poskytnuto i těm, kteří nemají trvalý pobyt v Praze 10?
Odpověď:
Nemůže, poradenství pro tyto klienty by měl řešit MHMP. Pí Macurová konstatovala, že jsou
„nadregionální“ skupiny.

•

K prioritě č. V – podpora bezbariérovosti.
Výzva k ohlašování bariér (fyzické, smyslové) bude zveřejněna. Na zveřejněnou výzvu v roce
2014 bylo doručeno 25 podnětů k odstranění cca 40 bariér, výzva nadále platí.

•

K prioritě č. VI – podpora zaměstnávaní znevýhodněných osob

Zde není jasné, zda předmětem priority je služba sociální nebo návazná a zda do KPSS patří;
k opatření 6.4 pí Boháčková informuje o tom, že se na podzim 2014 sešli sociální kurátoři
s pracovníky Naděje, ta osobám sociálně vyloučeným nabízí pracovní příležitosti.

Naděje poskytla metodiku k postupům jak zaměstnávat, odbor sociální MČ Praha 10 vyčká
na výzvu ESF, zda se bude týkat také podpory této cílové skupiny. Koordinátorka KPSS
zhodnotila ukončení Projektu 50+ (realizoval odbor sociální z prostředků ESF, OPPA,
zaměstnalo se 48% podpořených osob). Ředitelka ÚP kontaktního pracoviště pro Prahu 10
informovala o tom, že má dostatek finančních prostředků na zajištění veřejně prospěšných
prací.

Diskuze se soustředila na spolupráci s ÚP ČR, kontaktním pracoviště pro Prahu 10 – musíme si
vážit dobré spolupráce, zapojení ÚP ČR do plánování služeb je ojedinělé; zástupce organizace
Buči konstatoval, že spolupráce s ÚP ČR, kontaktním pracovištěm pro Prahu 10 je velmi
dobrá, Buči zaměstnalo 10 lidí, rok zajišťovalo veřejně prospěšné práce.

Dotaz:
Na jak dlouho se zaměstnaly osoby z Projektu 50+?
Odpověď:
Jedná se o běžný pracovní poměr na dobu neurčitou.

Úkol:
Do 31. 5. 2015 zaslat koordinátorce KPSS okruh otázek na pracovníky ÚP ČR – kontaktní
pracoviště pro Prahu 10.

•

K prioritě č. VII – podpora bydlení osob v nepříznivé sociální situaci.
Rekonstruovaný bývalý penzion Malešice by měl být otevřen v 2. polovině roku,
Ing. Lešenarová upřesňuje termín otevření na září; program prostupného bydlení
Sedmidomky „běží“ dál.

•

Prioritou č. VIII se pracovní skupina nezabývala

•

K prioritě č. IX – podpora terénní a preventivní služby a programy pro děti a mládež
ohrožené rizikovými sociálními jevy
Středisko výchovné péče pracuje od ledna 2015 přímo v Praze 10 na adrese Ostružinová 7,
Praha 10, tel. 286 887 075 = detašované pracoviště ambulantního oddělení SVP Klíčov;
pí Boháčková informuje o terénním programu pro děti a mládež (nyní Vršovice, testován
terén ve Strašnicích), připravovaných street akcích pro děti a situaci kolem nízkoprahového

zařízení pro děti a mládež (aktuálně se připravuje studie finančních nákladů na rekonstrukci
nebo výstavbu nového objektu v ulici K Botiči).

Dotaz Seppie na DDM Praha 3/Beztíži:
Byli by ochotni zajistit street akci v parku v Malinové na den dětí 1. 6. 2015?
Odpověď:
Ano, musí ale ověřit, zda v tomto termínu nemají jinou akci.
Seppie poukázala na to, že školy by měly být informovány o terénním programu pro děti
a mládež. Beztíže sděluje, že může terénní program prezentovat kdekoli. Vedoucí odboru
sociálního informuje o tom, že komunikaci se školami zajišťuje odbor školství.

Předány pozvánky na prezentaci terénního programu pro děti a mládež – 16. 4. 2015,
11 hod., ÚMČ Praha 10, 1. patro, zasedací místnost.

•

Prioritami č. X, XI a XII se pracovní skupina nezabývala

•

K prioritě XIII – podpora terénních služeb a terénních programů pro dospělé osoby sociálně
vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené
Pí Boháčková informuje o tom, že v současné době běží terénní program pro děti a mládež.
Terénní programy pro osoby závislé na návykových látkách a pro osoby sociálně vyloučené
nemohly být zatím řešeny (objednány), neboť rozpočet městské části byl schválen až dne
27. 3. 2015.
K tomuto bodu připomínka ze strany Naděje – terénní program pro osoby sociálně vyloučené
by měl být zajištěn především v zimě; v Praze 5 bude Naděje otevírat nízkoprahové zařízení. Pí
Boháčková k tomuto sdělila, že není možné s ohledem na rozpočtový rok terénní programy
objednat než na období po schválení rozpočtu do poloviny prosince; nízkoprahová zařízení pro
osoby sociálně vyloučené by měl řešit především MHMP. Naděje uvedla, že v některých MČ
terénní programy pracují nepřerušovaně; k problému zřízení nízkoprahového zařízení pro
dospělé by se městská část měla jasně vyjádřit (zda souhlasí či ne). Vedoucí odboru sociálního
doplnil, že formu zajištění terénních programů bude odbor sociální řešit po poradě s právníky
z odboru majetkoprávního.
Integrační centrum Praha upozornilo na organizační změny – vzniká nový fond EU Azylový
a migrační fond, ICP se bude reorganizovat tak, aby pracovalo v souladu s principy nového
fondu. Provoz bude částečně omezen.

Koordinátorka KPSS informovala o tom, že bude na některém z příštích setkání pracovní
skupiny jednáno o sběru údajů a o pohybu osob bez přístřeší a o úklidu prostor, kde se osoby
sociálně vyloučené zdržují.

Dotaz Seppie:
Jak řešit úklid nepořádku na veřejných prostranstvích?
Odpověď vedoucího odboru sociálního:
Je možné zaslat MMS.
Buči k tomuto dodává, že úklid na místech, kam nemůže MČ, řeší oni.

•

K prioritě č. XIV – udržení procesu KPSS
Plánování sociálních a návazných služeb je dlouhodobý a otevřený proces, formy zapojení
jsou různé. Koordinátorka KPSS informovala o tom, že Zastupitelstvo MČ Praha 10 se bude
zabývat tím, zda budeme sestavovat plán rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných
služeb na období 2017-2020. Bude nutné, abychom formulovali vize, cíle a priority, o které
se bude předkládaný plán opírat.

Úkoly:
Účastníci jednání pracovní skupiny mohou průběžně koordinátorce KPSS zasílat nápady
na zvýšení kvality procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb.

•

K prioritě č. XV – podpora sociální práce poskytované městskou částí
Účelem je co nejvíce sociální práci přiblížit občanům, aby neměli obavy se na sociální
pracovníky odboru sociálního obracet se žádostmi o pomoc v nepříznivých sociálních
situacích.

4. Koordinátorka informovala o tom, že v letošním roce zorganizujeme školení a semináře na
téma sociálně patologických jevů a formy komunikace s konkrétními cílovými skupinami.

Zástupce organizace Buči sděluje, že na MHMP byl ustanoven výbor pro národnostní
menšiny, předsedou je Bc. Kavur ml., v řídících orgánech KPSS by měl být zástupce Romů.
Koordinátorka KPSS vysvětluje otevřenost pracovních skupin pro všechny, kdo se zajímají
o problematiku a sestavení koordinační skupiny. Pí Macurová zdůrazňuje, že jednání
pracovních skupin je otevřené, všem přístupné. Noví členové jsou vítáni.

Seppie (pí Pořízková) se ptá, jak Naděje a Armáda spásy získávají dobrovolníky – pí Macurová
doporučuje tuto věc řešit po ukončení jednání pracovní skupiny.

Koordinátorka KPSS poděkovala přítomným s tím, že příští jednání pracovní skupiny se
uskuteční na přelomu května a června 2015.

V Praze 17. 4. 2015

Zapsala: Boháčková

