Zápis z jednání pracovní skupiny Senioři ze dne 16.5.2013

Přítomni:
Bc. Martina Macurová, CpKP
Ing. Lucie Tiefenbachová, vedoucí referátu sociální práce, odbor sociální
Bc. Jana Musilová, vedoucí referátu sociální péče, odbor sociální
Marta Ryšavá, uživatel
Jana Tothová, uživatel
Marie Novotná, uživatel
Jiřina Bihariová, uživatel
Vanesa Zákorová, praktikantka
Pavlína Lupínková, praktikantka
Jaroslava Dietlová, Vršovická farnost
Naděžda Mastíková, CSOP v Praze 10
Marcela Bartološová, DS Zahradní Město
Tamara Svrčková, DC Protěž
Olga Vlachová, ADCH Praha

Paní Lucie Tiefenbachová (dále jen zástupkyně koordinátorky) zahájila setkání přivítáním
a poděkováním všem přítomným za účast. Zároveň omluvila paní Bc. Lindu Zákorovou
koordinátorku komunitního plánování sociálních a návazných služeb a vedoucího odboru
sociálního pana Bc. Pavla Petříka, kteří se nemohli jednání zúčastnit z důvodu jiných
pracovních povinností.
Dále poděkovala poskytovatelům, kteří již poslali vyplněné dotazníky k analýze potřeb
a požádala ty, kteří je ještě neposlali, aby tak učinili co nejdříve. Informovala přítomné, že
dne 29.4.2013 bylo Zastupitelstvem MČ Praha 10 schváleno Vyhodnocení plnění priorit
akčního plánu za rok 2012, které je možno shlédnout na webových stránkách Prahy 10
(www.praha10.cz). Pokud by měl někdo zájem o tento dokument v tištěné podobě, tak si jej
může vyzvednout u paní Zákorové nebo u paní Tiefenbachové.
Všichni přítomní obdrželi návrh SWOT analýzy poskytování pomoci občanům, kterou
společně tvořili na minulém jednání pracovní skupiny. Zástupkyně koordinátorky přítomné
upozornila, že tato ještě není konečná a jsou vítány další návrhy a připomínky. Poté předala
slovo paní Macurové.
Následovala diskuse nad návrhem prioritních oblastí pracovní skupiny Senioři na období
2014-2016 a opatřeními pro rok 2014.

-1-

1. Řešení problematiky bydlení seniorů
- Udržení a zkvalitnění bytů zvláštního určení
(paní Bc. Jana Musilová vedoucí referátu sociální péče informovala přítomné
o Domově spokojeného žití (bytech zvláštního určení) v Sámově ulici v Praze 10.
Především zdůraznila, že tyto byty nejsou určeny k tomu, aby si občané řešili svou
bytovou otázku, ale jsou určeny pro osoby, které potřebují pomoc druhé osoby
formou pečovatelské služby.
- Podpora výměny obecních bytů seniorům –větší za menší
(přítomní se ptali, zda je o výměny bytů větší za menší zájem, na dotaz bylo
odpovězeno vedoucí referátu sociální péče, že poptávka převyšuje nabídku)
Všichni přítomní se shodli, že tato problematika vyžaduje komplexní řešení. MPSV chystá
koncepci sociálního bydlení, která by snad měla být do konce roku 2013. Bohužel ani
na volném trhu není možnost koupě malometrážního bytu.
2. Podpora seniorů v domácím prostředí
-

Udržení kapacit pečovatelské služby a její zkvalitnění, případně rozšíření
služeb
Zajištění asistenčních služeb pro seniory
Podpora dopravy pro seniory a OZP-vazba na OZP

U této prioritní oblasti byly zmíněny finance, které často sehrávají velkou úlohu ve využívání
pečovatelské služby, ale ve většině případů lze vždy služby nastavit dle možností klienta
a případně využít i služeb dobrovolníků. Na druhou stranu byly zmíněny i zkušenosti
s osobami, které pobírají příspěvek na péči a je jim „líto“ za služby platit. Dalším důležitým
tématem bylo vyhledávání potřebných osob. Podstatnou úlohu mají pečovatelky, které klienty
navštěvují a na základě toho vědí, co potřebují a nabízejí jim další služby. Sociální pracovníci
oddělení sociální práce provádějí depistáže a potřebným klientům doporučují pečovatelskou
službu. Potřebné občany navštěvují také na základě upozornění sousedů, rodiny apod.
Dobrovolnické centrum Protěž chystá společně s organizacemi Sepie a Asociace Parkinson
projekt na denní centrum pro seniory. Inspirovalo je obdobné centrum v Prostějově.
3. Zvyšování kvality pobytových služeb pro seniory
- Zajištění provozu odlehčovací služby v rámci CSOP
(vedoucí referátu sociální péče doplnila, že odlehčovací služba, i kdyby trvala půl
roku, nenahrazuje službu pobytovou)
- Udržení kapacit domovů pro seniory, případně navýšení kapacit
Přítomní se dotazovali na domov pro seniory „Zámeček“, kde probíhá
rekonstrukce. Dotazy zodpověděla vedoucí referátu sociální péče. Do Zámečku
zatím nejsou k dispozici žádosti, neví se, zda tam budou i lůžka se zvláštním
režimem, přesné datum zahájení provozu není známo, ale snad by to mělo být
v letošním roce, cena vyplývá z vyhlášky (strop 360,-Kč den). V přízemí zůstane
zachována obřadní síň, součástí domova bude i centrum komunitního setkávání
a různé aktivity pro seniory.
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4. Podpora Dobrovolnictví
-

Podpora dobrovolnických organizací působících na území MČ
Udržení dobrovolnictví v rámci CSOP v Praze 10
Řešení zajištění dobrovolnictví na základě reálné potřeby různých CS

Městská část si velmi váží práce dobrovolníků a chce podporovat dobrovolnické organizace
působící na území MČ. V rámci CSOP působí dobrovolnické centrum Protěž, které klade
důraz na vzdělávání dobrovolníků (školení, supervize) letos má 10. výročí, působí zde
52 dobrovolníků.
5. Podpora aktivizačních služeb pro seniory
-

Udržení současné podpory klubových aktivit seniorů
Udržení jednorázových akcí pro seniory-trénink paměti apod.
Nabídka bezplatného využívání prostor pro společné/ větší akce

Do této prioritní oblasti bychom následně zařadili denní centrum dobrovolnické organizace
Protěž.
6. Podpora bezbariérovosti na území MČ
- Zapojení občanů do vyhledávání bariér (novinyP10 a web P10)
Zástupkyně koordinátorky přítomné informovala, že bude MČ Praha 10 i nadále za pomoci
občanů upozorňovat na bariérová místa na území MČ.
7. Podpora informovanosti
- Pravidelná aktualizace katalogu sociálních a návazných služeb
- Podpora pravidelného zveřejňování informací na webových stránkách MČ
- Průběžné informování občanů v novinách P10
- Hledání možností informací o dostupných veřejných/ověřených službách
- Nový sociální a zdravotní portál

Na závěr jednání paní Macurová přítomné upozornila, že na základě analýzy potřeb (zahájena
v květnu 2013) mohou vyplynout další závěry, které by samozřejmě byly následně
zapracovány.
Zástupkyně koordinátorky poděkovala přítomným za účast a informovala je, že v měsíci
červnu 2013 se bude konat setkání poskytovatelů sociálních a návazných služeb. Pracovní
skupina se bude konat pravděpodobně v září a všichni budou o setkání včas informováni.

V Praze dne 20.5.2013
Zpracovala: Ing. Lucie Tiefenbachová
Zkontrolovala: Bc. Linda Zákorová
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