Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením
ze dne 22.5.2013

Přítomni:
Bc. Linda Zákorová, vedoucí oddělení sociální práce, koordinátor KPSS, odbor sociální
Bc. Martina Macurová, CpKP
Ing. Lucie Tiefenbachová, vedoucí referátu sociální práce, odbor sociální
Evženie Stachová, SZP, Praha 10
Klára Fialová, Fosa, o.p.s
Vlasta Beščecová, Diakonie ČCE –Středisko Ratolest
Kateřina Kolářová, OS Martin při OU pro žáky s více vadami
Stanislava Šimánková, WS Handicap
Naďa Lexová, uživatel
JUDr. Viera Novotná, o.s. Sluneční domov, o.s. Sluneční zahrada, uživatel
Olivie Jindrová, APPN, o.s
Lenka Holubcová. o.s. Seppia
Barbora Lacinová, o.s. Kolumbus
Hembalová Jana, o.s. Kolumbus
Romana Skála-Rosenbaum, Asociace Parkinson, o.s.

Paní Bc. Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociální a návazných služeb
(dále jen koordinátorka), zahájila setkání přivítáním a poděkováním všem přítomným
za účast. Zároveň omluvila vedoucího odboru sociálního pana Bc. Pavla Petříka, který se
nemohl jednání zúčastnit z důvodu jiných pracovních povinností.
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 po dohodě vyzvednout u paní Zákorové nebo
u paní Tiefenbachové.
Dále poděkovala poskytovatelům, kteří již poslali vyplněné dotazníky k analýze služeb
a informovala, že analýza potřeb již byla zahájena. Příští týden budou socioložkou proškoleni
první pracovníci odboru sociálního. V následujícím týdnu další pracovníci z odboru
sociálního a veřejné opatrovnice. Občané městské části Praha 10 budou o analýzách
informováni prostřednictvím novin P10 a webu P10, kde budou moci vyplnit i kvantitativní
anketu.
Všichni přítomní obdrželi návrh SWOT analýzy. Koordinátorka přítomné upozornila, že tato
ještě není konečná a jsou vítány další návrhy a připomínky. Poté předala slovo paní
Macurové.
Paní Macurová požádala přítomné o spolupráci při diskuzi nad návrhem prioritních oblastí
pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením na období 2014-2016.
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1. Udržení a rozvoj odlehčovacích služeb pro rodiny a osoby se zdravotním
postižením
-

Respitní odlehčovací pobyty – pro rodiny dětí s OZP
Podpora odlehčovacích služeb pro různé typy OZP

Odlehčovací služby pro děti jsou problémem celé Prahy. Rodiny využívají tyto služby např.
ve Středočeském kraji. Je to problém celopražský a je třeba jej přenášet na MHMP. Pomoc od
MČ Praha 10 může spočívat i v rovině upozorňování na tento problém.
Určitě chceme udržet odlehčovací lůžka CSOP.
Přítomní vznesli návrh, zda by bylo možné uspořádat např. víkendové pobyty pro rodiče
a děti se zdravotním postižením v zařízeních MČ Praha 10. Koordinátorka přislíbila, že toto
zjistí.
Přítomní upozorňovali, že je malá informovanost (nízká propagace) některých organizacích
např. Heweru. Na druhou stranu bylo oponováno, že ten, kdo informace či služby potřebuje,
tak si informace zjistí a organizace pak případně zprostředkují další služby. Důležitou funkci
plní informační centrum.
2. Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením
-

Podpora chráněných pracovních míst
Podpora služby podporovaného zaměstnávání
Podpora zaměstnávání pečujících osob (všechny CS)
Poskytování příspěvku na osobní asistenci dětem, které mají trvalé bydliště
v naší městské části, mají přiznány mimořádné výhody III. stupně (průkaz
ZTP/P) a plní povinnou školní docházku denní formou.

Vítané jsou zkušenosti osob se zdravotním postižením a pečujících osob o osoby se
zdravotním postižením z oblasti zaměstnání.
Dobrou zkušenost získali přítomní z podporovaného zaměstnávání, ale to klade vysoké
nároky na sociální pracovníky, kteří musejí umět dělat byznys.
Přítomní se dotazovali, zda jde MČ Praha 10 příkladem a zda sama zaměstnává osoby se
zdravotním postižením, aby byla příkladem dobré praxe. Koordinátorka odpověděla, že ano.
Další možnou variantou je sociální podnikání.
MČ Praha 10 ve spolupráci s o.s. Martin a Generálním ředitelstvím úřadu práce ČR bude
připravovat manuál pro zaměstnavatele o zaměstnávání osob se zdravotním postižením, jehož
cílem je srozumitelnou formou zaměstnavatele seznámit s problematikou zaměstnávání osob
se zdravotním postižením. Manuál by měl obsahovat specifika jednotlivých typů zdravotních
postižení, povinnosti zaměstnavatelů, výše příspěvků apod.
3. Řešení problematiky bydlení osob se zdravotním postižením
-

Vymezení obecních (MHMP) bytů pro OZP
Podpora chráněného bydlení
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4. Podpora OZP v domácím prostředí
- Udržení kapacit pečovatelské služby a její zkvalitnění
- Podpora samostatného bydlení – asistenční služba
- Zajištění asistenčních služeb pro OZP
- Podpora dopravy pro seniory a OZP – vazba na seniory
5. Podpora poradenství
- Odborné sociální poradenství
- Pomoc při vyřizování běžných činností
6. Podpora informovanosti
- Pravidelná aktualizace katalogu sociálních a návazných služeb
- Podpora pravidelného a zveřejňování informací na webových stránkách MČ
- Průběžné informování občanů v P10
- Hledání možností info o dostupných veřejných/ověřených službách
7. Podpora dobrovolnictví
- Podpora dobrovolnických organizací působící na území MČ
- Udržení dobrovolnictví v rámci CSOP
- Řešení zajištění dobrovolnictví na základě reálné potřeby různých CS

V Praze dne 27.5.2013
Zpracovaly: Bc. Linda Zákorová
Ing. Lucie Tiefenbachová
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