Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS – Senioři
Datum konání:

25. 10. 2018

Místo konání:

ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek

Přítomni: viz prezenční listina k nahlédnutí u koordinátorky KPSS
Za MČ Praha 10 přítomni:
Linda Zákorová, koordinátorka KPSS, odbor sociální
Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního, odbor sociální
Lucie Tiefenbachová, vedoucí referátu sociální práce, odbor sociální
Libor Koželuh, sociální pracovník, odbor sociální
Petra Jonášová, vedoucí referátu sociální péče, odbor sociální

Mgr. Martina Macurová, Centrum pro komunitní práci střední Čechy
Jednání řídila:
Linda Zákorová, koordinátorka KPSS, odbor sociální

Koordinátorka KPSS přítomné přivítala a představila program setkání:
1. Příprava struktury vyhodnocení plnění priorit za období 2017-2018
2. Plán aktivit na rok 2019
3. Různé

Koordinátorka KPSS přítomné přivítala a vzhledem k novým zúčastněným proběhlo „kolečko“
- vzájemné představení přítomných.
Koordinátorka KPSS informovala, že dne 4. 10. 2018 Rada MČ Praha 10 schválila Akční plán
městské části Praha 10 na období 2019-2020 – prováděcí dokument ke Střednědobému plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na
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období 2017-2020 a Opatření MČ Praha 10 k naplňování priorit v oblasti sociálních a návazných služeb na období 2019 – 2020.
Koordinátorka KPSS přítomné informovala, že oba dokumenty byly zpracovány, respektive
aktualizovány na jednáních pracovních skupin KPSS, a to na přelomu jara a léta 2018. Odbor
sociální oba dokumenty dopracoval a ještě v červenci 2018 mohly organizace zasílat své
podněty. Po zapracování podnětů byly dokumenty od 10. 8. do 31. 8. 2018 zpřístupněny na
webu Prahy 10 a na sociálníma zdravotním portálu veřejnosti. Žádná připomínka již
v uvedeném termínu nepřišla.
Koordinátorka KPSS připomněla, že nově byla zařazena dvě opatření, a to opatření 4. 7. Podporovat paliativní péči opatření č. 8. 7. Podporovat dostupnost komplexní ambulantní léčby
závislosti (včetně mladistvých).
Dále přítomné informovala, že v současné době probíhá již finalizace Katalogu sociálních
a návazných služeb na období 2018/2019. Katalog bude dostupný na zdravotním a sociálním
portálu a k dispozici bude i v tištěné podobě.
Společné jednání pracovních skupin KPSS je předběžně domluveno na 21. 11. 2018 na 13
hod. Toto jednání bude pojato jako každoročně, a to jako poděkování za celoroční spolupráci
a zároveň zde budou mít organizace možnost prezentovat své nové projekty a služby.
K dotačnímu řízení koordinátorka KPSS informovala, že žádosti se mohou podávat od 15. 10.
do 2. 11. 2018. V případě dotazů k dotačnímu řízení je možno kontaktovat paní Kristýnu Svobodovou na tel. 267 093 432 nebo e-mailem: kristyna.svobodova@praha10.cz.
V letošním roce činily dotace v sociální oblasti cca 8. 800 000 Kč.
Dne 4. 12. 2018 proběhne další seminář organizace Remedium, a to na téma „Děti
a dluhy“. Pozvánku všichni ještě obdrží e-mailem.
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I.

Příprava struktury vyhodnocení plnění priorit za období 2017-2018

Všichni přítomní obdrželi v tištěné podobě návrh struktury vyhodnocení plnění priorit za období 2017-2018.
Koordinátorka KPSS připomněla, že v současné době máme nastavených osm priorit:
1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci.
2. Bydlení pro osoby v nepříznivé sociální situace.
3. Komunitní aktivity podporující osoby v nepříznivé sociální situaci a osoby touto situací ohrožené.
4. Služby podporující setrvání občanů v domácím prostředí.
5. Podpora registrovaných sociálních služeb prostřednictvím dotačního řízení MČ Praha 10
6. Rozvoj a zkvalitňování procesu plánování sociální pomoci a zvýšení informovanosti
a spolupráce.
7. Služby a programy pro rodiny, děti a mládež ohrožené rizikovými sociálními jevy.
8. Služby pro dospělé osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené.
Následně předala slovo paní Macurové, která informovala, jak bude vyhodnocení plnění priorit za období 2017-2018 probíhat. Odbor sociální bude vyhodnocení vypracovávat na základě tabulek, které organizace posílaly na začátku tohoto roku, kdy posílaly údaje za rok 2017
a z tabulek, které budou obsahovat stejné údaje za rok 2018. Ty by měl mít odbor sociální
k dispozici na začátku roku 2019. Posuzovat se budou data, která jsou měřitelná, a mělo by
z nich vyplývat, jak se finančně svou podporou podílí MČ Praha 10.

II.

Plán aktivit na rok 2019

Koordinátorka KPSS informovala, že mimo výše uvedeného vyhodnocení, je hlavní aktivitou,
která nás čeká zpracování Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návaz3

ných služeb na území městské části Praha 10 na období 2021-2024. Již v roce 2019 je nutné
zahájit práce spojené se zpracováním potřebných analýz (potřeb, služeb a finančních toků).
Dále uvedla, že i v roce 2019 plánujeme pokračovat v činnostech v rámci KPSS jako je setkávání pracovních skupin, veletrh sociálních a návazných služeb, poděkování dobrovolníkům za
jejich činnost v sociální oblasti atd.

III. Různé
Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádné připomínky, dala koordinátorka KPSS prostor
k informování o činnostech organizací.
Této možnosti využil zástupce organizace Včelka, který prezentoval služby organizace poskytující komplexní sociální a zdravotní služby. Svým klientům poskytují služby osobní asistence
a pečovatelskou službu. Organizace dále poskytuje zdravotní služby, a to domácí zdravotní
péči, kde mají pro klienty volnou kapacitu. Služba je poskytována nepřetržitě.
Zástupce organizace Náš Slunovrat také představil služby organizace, jedná o služby pro osoby, které potřebují asistenci. Služby se skládají ze tří pilířů, kterými jsou:
1) služba tísňová péče
2) služba komfort, jejíž součástí je uschování klíčů od bytu klienta,
3) služba prémium, která obsahuje i např. domluvu s lékařem, zajištění dopravy, návštěvy
úřadů.
Poplatek za výše uvedené služby se pohybuje v rozmezí od 550 Kč do 1500 Kč měsíčně, a to
dle zvolené varianty. Zařízení na tísňovou péči stojí jednorázově 4800 Kč a funguje všude
tam, kde je GSM signál.
Zástupkyně organizace Petrklíč informovala, že v Praze působí již dva roky, poskytují osobní
asistenci a pečovatelskou službu, provoz zajišťují nepřetržitě.
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Na závěr jednání koordinátorka KPSS poděkovala všem za účast a podporu občanů Prahy 10,
kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci.
V Praze dne 12. 11. 2018
Zapsala: Linda Zákorová
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