Zápis z jednání pracovní skupiny „Senioři“
dne 12. 5. 2014
Datum konání: 12. 5. 2014, 13:00 hodin
Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro – Radniční salonek
Přítomni:
Marta Křesinová, Svaz důchodců
Tamara Svrčková, DC Protěž
Jiřina Gürlichová, Point 50+
Miriam Svobodová, Diakonie ČCE – SKP
Olga Petřivá, Arcidiecézní charita
Helena Vyšatová, Arcidiecézní charita
Tatiana Mikešová, Hewer, o. s.
Ing. Alena Thinius, Dědova mísa
Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování, odbor sociální
Iveta Tomanová, oddělení zřízených organizací a zdravotnictví, odbor sociální
Martina Macurová, CpKP střední Čechy

Jednání řídila: Linda Zákorová, koordinátora komunitního plánování sociálních a návazných
služeb
Jednání moderovala: Martina Macurová, metodická podpora KPSS
Program jednání: Konkrétní probíhající aktivity v rámci jednotlivých priorit.
Jednání:

1. Na úvod jednání koordinátorka omluvila vedoucího odboru sociálního, který se nemohl
z důvodu pracovního vytížení jednání pracovní skupiny zúčastnit.

2. Každý účastník jednání obdržel materiál s názvem Akční plán městské části Praha 10 na rok
2014.

3. Vzhledem ke skutečnosti, že jednání se zúčastnili někteří zástupci organizací poprvé,
všichni účastníci se představili.

4. Paní Macurová seznámila přítomné s prioritami Akčního plánu městské části Praha 10 na rok
2014, následující priority byly projednány podrobněji:

Priorita I. Zajištění kvalitní a kontinuální informovanosti v oblasti sociální a návazných služeb:

•

koordinátorka přítomné informovala, že dne 21. 5. 2014 u NC Eden proběhne již třetí
ročník veletrhu sociálních a návazných služeb, byl zaslán e-mail s pozvánkou,
aktuálně tedy probíhá intenzivní příprava;

•

probíhá příprava a tisk aktuálních letáků jednotlivých oddělení odboru sociálního tak,
aby byly k dispozici na veletrhu;

•

probíhá aktualizace katalogu sociálních a návazných služeb, do 30. 5. 2014 proběhne
sběr podkladů, dne 10. 9. 2014 by měl katalog být k dispozici;

•

na ÚMČ Praha 10 (1. patro budovy A), byl instalován informační stojan, kde je prostor
pro umístění letáků a informací všech spolupracujících poskytovatelů sociálních a
následních služeb, kteří mají o to zájem;

•

koordinátorka připomněla možnost zveřejnění akcí poskytovatelů na webu Prahy 10;

•

koordinátorka požádala o podněty k sociálnímu a zdravotnímu portálu –
www.desitkapomaha.cz.

Priorita II. Podpora rozvoje dobrovolnictví:

•

v návrhu na rozdělení finančních prostředků v rámci grantového řízení byla
problematika dobrovolnictví zohledněna;

•

dne 15. 9. 2014 proběhne již druhý ročník akce „Poděkování dobrovolníkům za jejich
činnost v sociální oblasti“, akce se bude konat v KD Barikádníků, probíhá evidence
počtu účastníků – předběžně by se mělo zúčastnit přes 100 dobrovolníků;

•

koncem roku 2014 se plánuje opět realizovat volbu dobrovolníka – koordinátorka
bude všechny informovat.

Priorita III. Podpora transparentního grantového systému v oblasti poskytování sociálních a
návazných služeb:

•

o návrhu rozdělení finančních prostředků na financování sociálních a návazných
služeb bude jednat ZMČ;

•

navýšení financí do sociální oblasti;

•

zástupci organizací upozornili na finanční problémy všech poskytovatelů sociálních
služeb s tím, že by ocenili, aby finanční prostředky MČ Praha 10 poskytla co nejdříve,
koordinátorka upozornila na skutečnost, že výsledek musí schválit ZMČ Praha 10.

Priorita IV. Podpora poradenství:

•

pracovníci odboru sociálního sbírají informace k zavedení právního poradenství a
rodinné mediace, dle potřeb klientů byly vytipovány nejpotřebnější oblasti, byly
osloveny a vyzvány organizace;

•

k záměru komunitního centra probíhá aktuálně práce vybraného projektanta na
návrhu projektu, všichni poskytovatelé budou včas informováni.

Priorita IV. Podpora poradenství:

•

v návrhu na rozdělení finančních prostředků v rámci grantového řízení byla
problematika odborného sociálního poradenství zohledněna;

•

na území Prahy 10 dochází k odstraňování mobilních bariér v případech, kde je
vlastníkem MČ Praha 10 a to na základě plánu oprav;

•

nadále platí výzva k předávání podnětů klientů poskytovatelů sociálních a návazných
služeb v této oblasti.

Priorita V. Podpora bezbariérovosti

•

i nadále mohou občané hlásit bariéry na území Prahy 10;

•

smyslové bariéry – problémy mají duševně nemocní, nedostupnost služeb,
organizace by navrhovaly realizovat školení jak komunikovat s duševně nemocnými –
měli by absolvovat všichni pracovníci ve veřejné správě;

•

asistence nově přijímá klienty v produktivním věku – služba sociální rehabilitace;

•

účastníci opět upozorňovali na špatnou dopravní situaci.

Priorita VII. Podpora řešení problematiky bydlení osob v nepříznivé sociální situaci:

•

spolupráce s MHMP trvá i nadále;

•

Penzion Malešice – připravuje se otevření, budou zde malometrážní byty, byty
bezbariérové a ty budou přidělovány na základě připravovaných kritérií (odbor
sociální řeší záměr týkající se 5 bytů pro ubytování na omezenou dobu pro krizové
situace);

•

byty zvláštního určení v Domově spokojeného žití (provozuje CSOP v Praze 10) –
probíhá rekonstrukce.

Priorita č. X Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením v setrvání v domácím prostředí:

•

v návrhu na rozdělení finančních prostředků v rámci grantového řízení bylo
poskytování terénních odlehčovacích služeb, pečovatelské služby, osobní asistence a
tísňové péče zohledněno;

•

Paní Tomanová poskytla všem informace o příspěvku MČ Praha 10 na poskytování
tísňové péče;

•

Doprava seniorů zdarma využívá již 4 automobily, jedná se o službu velmi vytíženou

•

odbor sociální spolupracuje s lékaři, policií a dalšími institucemi s cílem vyhledávání
seniorů, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, navázání intenzivní spolupráce
s pracovníky FN KV.

Priorita XI. Podpora aktivizačních služeb:

•

v návrhu na rozdělení finančních prostředků v rámci grantového řízení MČ Praha 10
aktivizační služby a klubové aktivity zohlednila;

•

koordinátorka naváže spolupráci s CSOP v Praze 10 za účelem prezentace jejich akcí i
široké veřejnosti.

Priorita XII. Řešení problematiky pobytových služeb seniorů a osob se zdravotním postižením:

•

odlehčovací lůžka v CSOP zůstávají;

•

byl zahájen provoz Vršovického zámečku – 46 lůžek DZR, 23 lůžek DS a 6 lůžek OS;

Priorita XIV. Udržení procesu komunitního plánování sociálních služeb:

•

aktivity se průběžně realizují;

•

tvorba Akčního plánu na rok 2015 bude zahájena počátkem října 2014.

Priorita XV. Podpora sociální práce poskytované městskou částí Praha 10 prostřednictvím
sociálních pracovnic a pracovníků odboru sociálního:

•

prezentace činností formou letáků a na akcích MČ Praha 10;

•

v návrhu na rozdělení finančních prostředků v rámci grantového řízení byly
zohledněny i služby, které potřebují sociální pracovníci ke své činnosti.

Ing. Alena Thinius představila činnost organizace Dědova mísa, která pomáhá seniorům, kteří jsou
vykořisťováni příbuznými – adresa: Sámova 7, Praha 10, tel.: 271 722 478, 606 365 449, e-mail:
thiniusa@seznam.cz

Informace koordinátorky:
-

další jednání pracovní skupiny proběhne v září 2014;

-

prezentaci komunitního plánování připraví na příští setkání.

Bc. Zákorová a pí Macurová poděkovaly přítomným za spolupráci.

Zapsala: Zákorová 26. 6. 2014

