Zápis z jednání KPSS – pracovní skupina Osoby se zdravotním postižením

Datum konání: 1. 4. 2015, 16:00
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. Představení nového projektu (Aevum)
3. Priority Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015
4. Informace

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

2. Organizace Aevum informovala o projektu pro osoby se zdravotním postižením – výuka a hra
na cymis (japonský hudební nástroj), terapeutické využití hudby, rozvoj neverbální
komunikace.

3. Koordinátorka KPSS informovala přítomné, že Akční plán na rok 2015 byl schválen ZMČ Praha
10 dne 27. 3. 2015, Akční plán na rok 2015 bude zveřejněn na sociálním a zdravotním
portálu, rovněž byl schválen rozpočet MČ Praha 10 pro rok 2015 a Vyhodnocení plnění priorit
za rok 2014.

4. Dále koordinátorka KPSS představila pí Macurovou, která od roku 2008 metodicky podporuje
KPSS v naší městské části. Pracovní skupina se následně 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.

Diskuze k rozsahu a námětu článku.

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.

CSOP v Praze 10 uvedlo, že dobrovolníky mají, budou pokračovat. Poděkování je důležité.

•

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.

Dotaz na objem peněz. Odpověď (vedoucí odboru sociálního) objem je stejný jako před 2 lety,
zda bude navýšen, není známo.

•

K prioritě č. IV – podpora poradenství
Cílem je podpora všech druhů poradenství tak, jak jsou uvedené ve schváleném Akčním plánu
na rok 2015. V psychologickém poradenství je nutné reagovat na poptávku a zamyslet se nad
možnostmi zajistit poradenství v přirozeném prostředí.
Koordinátorka KPSS informovala, že od 16. 4. 2015 do 3. 12. 2015 bude v rámci projektu
odboru sociálního probíhat bezplatné poskytování právního poradenství a rodinné mediace
pro klienty odboru sociálního.
Zřízení komunitního centra sociálních a návazných služeb je součástí programového
prohlášení RMČ.

•

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.
Aktuálně budou řešeny bariéry pro nevidomé v budově ÚMČ Praha 10, dále i to, co jsou
bariéry pro další skupiny osob – z budovy ÚMČ by se pokračovalo ven. Na příštím jednání
budou bariéry specifikovány.
Pí Macurová doplňuje, že mimo bariér na veřejných prostranstvích by se pracovní skupina
měla zamyslet nad tím, co by pomohlo k dobré komunikaci úředníků ÚMČ Praha 10
s osobami se specifickými potřebami.

Diskuse na téma burzy služeb – nabídek, kdo co může poskytnout, např. volné prostory. Burza
by mohla být, dle koordinátorky, na sociálním a zdravotním portálu Prahy 10. Pí Macurová
konkretizuje – jednalo by se o „my něco umíme a nabízíme to“.

•

K prioritě č. VI – podpora zaměstnávaní znevýhodněných osob
Nabídky zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením by mohly být zveřejněny na
sociálním portále.

Diskuze k tomuto tématu – na internetu je hodně portálů zaměřených na hledání a nabídky
práce, např. na www.job.cz. jsou inzeráty, které se týkají osob s postižením zveřejňovány
zdarma, jsou rovněž specializované weby k této problematice (na sociální portál Praha 10 by
šel dát „proklik“). Na ÚP Praha 10 má přehled o problematice pí Šachová. Koordinátorka

KPSS informuje o tom, že s vedením MČ Praha 10 bude jednáno o částečných – sdílených
úvazcích. Priorita se týká i osob pečujících, bude zveřejněn článek v novinách Prahy 10.
Organizace Asistence informuje, že pečujícím osobám nabízí poradenství. Koordinátorka KPSS
doplňuje, že se tím zabývá i organizace Deset sil, ta na jednání není přítomna, bude příště.
Diskuze k sociálním podnikům – o tomto tématu bude jednat nová úkolová skupina. MČ
Praha 10 by se měla přihlásit ke společenské odpovědnosti.

Koordinátorka KPSS navázala užší spolupráci s paní Bc. Ilonou Mňukovou, ředitelkou
kontaktního pracoviště ÚP ČR pro Prahu 10.
Projekt 50+ - koordinátorka KPSS informovala, že projekt byl ukončen k 31. 3. 2015. Ze 75
zapojených osob 73 osob získalo certifikát pracovníka v sociálních službách. A k 23. 3. 2015
bylo zaměstnáno celkem 48% osob z projektu a z toho 16 v sociální oblasti.

Úkoly:
Účastníci jednání pracovní skupiny pošlou do 31. 5. 2015 koordinátorce KPSS ověřené odkazy
na portály, které se zabývají nabídkou zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
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. Bližší
informace zatím nemáme.

Diskuze k tématu, zda budou moci býti v penzionu Malešice ubytovány osoby, které nemají
trvalé bydliště v Praze 10. Další diskuze k tréninkovému bydlení, kapacita bytů Fokusu pro
tréninkové bydlení je 100, v Praze by jich bylo potřeba 2 000 jenom pro osoby z cílové skupiny
osob s duševním postižením. O tuto formu bydlení je velký zájem, poptávku nemohou
uspokojit, řada lidí tak končí zbytečně v ústavech. Důsledkem je, že MHMP nepřidělí byt,
neboť chce doklad o tom, že žadatel prošel tréninkovým bydlením, což nemůže (viz výše).
Neřešitelná je situace v případě, že člověk nemá nárok na důchod. CSOP v Praze 10 doplňuje,
že záměr sociálního bydlení, tak jak je připravuje MPSV, není vůbec dobrý. Koordinátorka
KPSS uzavírá – bydlení bude řešit na KPSS na MHMP.

•

Prioritami č. VIII a IX se pracovní skupina nezabývala

•

K prioritě č. X – podpora seniorů a OZP v setrvání v domácím prostředí
Pí Boháčková informovala přítomné o příspěvku na osobní asistenci, účelu a podmínkách
přiznání. Informace jsou zveřejněny na sociálním a zdravotním portálu MČ Praha 10. Odbor
sociální nemá nyní k dispozici evidenci dětí, které mají průkazy ZTP/P, požádala proto
přítomné ať o příspěvku informují své klienty.

Diskuze k evidenci osob se zdravotním postižením, databázi nemají také hasiči a policie.
Zástupce ČUN zmínil zkušenost z Liberce, kde je registrace osob pro účely poskytnutí pomoci
v případě živelné pohromy dobrovolná. Koordinátorka KPSS požádal o další informace.

Dotaz:
Kdo vyřizuje parkovací průkazy?
Odpověď:
Odbor sociální.
Další dotaz byl na CSOP pro Prahu 10:
Potřebují občané Prahy 10 rozšíření služeb?
Odpověď CSOP pro prahu 10:
Zájem je, problém je však s úhradami za poskytované služby, ty není možné zlevnit a řeší to
zkracováním doby poskytování.

•

Prioritou č. XI se pracovní skupina v podstatě nezbývala, je zaměřena na seniory

•

K prioritě č. XII – odbor sociální bude zjišťovat informace o tom, zda chystá MHMP nějaké
změny

•

Prioritou č. XIII se pracovní skupina nezabývala

•

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.

5. Na závěr jednání informovala koordinátorka KPSS informovala o tom, že MČ Praha 10
ve spolupráci s poskytovateli sociálních a návazných služeb v letošním roce plánuje
zorganizovat školení či semináře na téma formy komunikace s konkrétními cílovými
skupinami.

6. 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

