Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS – Senioři
Datum konání: 16. 2. 2017
Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek
Přítomni: viz příloha

Za MČ Praha 10 přítomni:
Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního
Linda Zákorová, koordinátorka KPSS, odbor sociální
Lucie Tiefenbachová, vedoucí referátu sociální práce
Libor Koželuh, sociální pracovník
Petra Jonášová, vedoucí referátu sociální a zdravotní péče
MUDr. Markéta Jirásková, předsedkyně Výboru zdravotního a sociálního

Jednání řídila:
Linda Zákorová, koordinátorka KPSS

Všichni účastníci před zahájením jednání v tištěné podobě obdrželi:

-

Akční plán městské části Praha 10 na období 2017 – 2018 – prováděcí dokument ke
Střednědobému plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území
městské části Praha 10 na období 2017 - 2020

-

Nabídku možných 11 témat dluhových seminářů – realizace v roce 2017 – k vybrání
šesti témat

Koordinátorka KPSS přítomné přivítala a požádala o vzájemné představení přítomných.
Vzhledem k tomu, že se pracovní skupiny účastnily nové organizace, dala jim koordinátorka
KPSS prostor k prezentaci své činnosti.
Zástupce organizace Cesta ven pan Šebo přítomné informoval, že organizace vznikla v roce
2015. Mají představu, že jejich aktivity budou probíhat „samospádem“, budou propojeni
s kavárnou, založí divadelní spolek pro seniory. Mají vazbu na nemocnici a chtěli by, aby
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spolek vystupoval např. na dětském oddělení v nemocnici. Mají zájem na další spolupráci a
propojení s ostatními organizacemi.
Pan Koucun z organizace AEVUM informoval, že se jedná o hudební nástroj na bázi
informatiky, probíhal rozsáhlý výzkum jeho využití v Japonsku, jedná se o PC se senzorem.
Osoba se zdravotním postižením nástroj ovládá např. palcem. Je vhodný i pro osoby
s kombinovaným postižením. Trénuje se tím i jemná motorika. Pan nabídl možnost ukázky
v CSOP v Praze 10.

Následně koordinátorka KPSS přítomné seznámila s tím, že Akční plán městské části Praha 10
na období 2017 – 2018 – prováděcí dokument ke Střednědobému plánu rozvoje a
udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2017
– 2020, byl schválen Zastupitelstvem MČ Praha 10 dne 19. 1. 2017. Dále přítomné
informovala, že odbor sociální ve spolupráci s ostatními odbory Úřadu městské části Praha
10 v současné době zpracovává vyhodnocení plnění za rok 2016, které jim bude zasláno emailem.

Koordinátorka KPSS informovala, že i v letošním roce se v rámci KPSS uskuteční semináře pro
účastníky procesu a požádala přítomné o návrhy témat seminářů, o které by měli zájem.
Určitě se opět uskuteční seminář o KPSS, který se koná každoročně pro nové účastníky
procesu. Paní Holubcová z organizace Seppia nabídla možnost uskutečnění online seminářů,
stačí jen vybrat téma a lektora. Současně nabízí technické zajištění.

Koordinátorka KPSS přítomné informovala, že se v letošním roce uskuteční 2-6 seminářů
k dluhové problematice. Přítomní obdrželi nabídku 11 témat, kterých by se mohly semináře
týkat, a požádala o zaškrtnutí šesti témat, která by přítomné nejvíce zajímala. Semináře bude
pořádat organizace Remedium, která se této problematice věnuje dlouhodobě. Semináře
budou trvat cca tři hodiny a daná témata budou probírána do hloubky s možností dotazů
a s příklady z praxe.

Ředitelka ÚP pro Prahu 10 přítomné informovala o novele zákona o pomoci v hmotné nouzi.
Konkrétně se jedná o výkon veřejné služby - nově zaváděném pro příjemce dávek pomoci
v hmotné nouzi. Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi zavádějící veřejnou službu je
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účinná od 1. 2. 2017. Od tohoto dne mají příjemci dávek pomoci v hmotné nouzi možnost
požádat o výkon veřejné služby. Od srpna 2017 dojde k hodnocení, zda osoba vykonávala či
nevykonávala veřejnou službu. V případě, že nevykonávala veřejnou službu alespoň
v rozsahu 20 hodin v předchozím měsíci, dojde ke snížení částky životního minima na
existenční minimum. V případě odpracování alespoň 30 hodin veřejné služby, dojde
k navýšení částky živobytí nad částku životního minima.
Institut veřejné služby se bude týkat širokého okruhu příjemců dávek pomoci v hmotné nouzi
– odhadem se jedná pro Prahu 10 o 800 až 900 osob. V současné době nejsou pro tyto osoby
zajištěna pracovní místa. Zájemci o veřejnou službu by měli sami kontaktovat zodpovědného
zaměstnance úřadu práce.
Osoby vykonávající veřejnou službu musí být organizací, která je zaměstnává, pojištěny. Úřad
práce má možnost tyto náklady refundovat.
Koordinátorka KPSS požádala spolupracující organizace o zvážení možnosti zřizovat pro
osoby v hmotné nouzi pracovní místa k výkonu veřejné služby. Koordinátorka KPSS všem
pošle potřebné informace.

Akční plán městské části Praha 10 na období 2017 – 2018 – prováděcí dokument ke
Střednědobému plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské
části Praha 10 na období 2017 - 2020
Koordinátorka KPSS přítomným představila aktivity Akčního plánu městské části Praha 10 na
období 2017 – 2018 – prováděcí dokument ke Střednědobému plánu rozvoje a udržitelnosti
sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2017 – 2020.
Následně s přítomné požádala, aby si vzali dokument a společně prošli jednotlivá opatření
a aktivity, kdy se zvláště zaměřila na opatření a aktivity týkající se pracovní skupiny Senioři

1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci.
1.1. Podporovat psychologické poradenství a 1.2. Podporovat finanční poradenství
(dluhové) tato opatření budou podpořena zejména v dotačním řízení a případně
formou zvýhodněného nájemného.
1.3. a 1.4. Podporovat právní poradenství osob v nepříznivé sociální situaci a Podporovat
služby mediace
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Koordinátorka KPSS informovala, že právní poradenství a mediaci pro klienty odboru
sociálního zajišťuje městská část Praha 10 již od roku 2014. Klienta k uvedeným
službám, které jsou pro něj zdarma, objednává sociální pracovník. V praxi to probíhá
tak, že klient jde se svým problémem za sociálním pracovníkem, který situaci
vyhodnotí a v případě potřeby právního poradenství jej objedná k právníkovi, který
řeší všechny problematiky (finanční, bytová, rodinná…). Stejně probíhá služba
mediace, která je zaměřena zejména na rodinnou problematiku.
1.5. Informovat o možnostech zaměstnávání osob znevýhodněné na trhu práce (včetně
sociálního podnikání). Odbor sociální bude i nadále spolupracovat s ÚP ČR
a problematika bude i nadále řešena na pracovních skupinách KPSS.
1.6. Podporovat zřízení Centra sociálních a návazných služeb v budově na adrese
U Vršovického nádraží 30/30, Praha 10 – v současné době se čeká na vydání
stavebního povolení. Hlavním účele centra je mít všechny služby dostupné na jednom
místě.
2. Bydlení pro osoby v nepříznivé sociální situaci.
Tato oblast se týká všech pracovních skupin. V současné době se čeká, jak dopadne
schválení dlouho očekávaného zákona o sociálním bydlení. Všechna opatření jsou
nastavena tak, aby byla flexibilní a v případě potřeby mohla projít revizí.
2.2. Udržet a zkvalitňovat byty zvláštního určení v Centru sociální a ošetřovatelské
pomoci v Praze 10, p. o. – některé byty jsou ještě před rekonstrukcí
2.4. Podporovat krizové bydlení na území Prahy 10 – Odbor sociální řešení s Odborem
majetkoprávním vyčlenění bytů pro klienty Odboru sociálního, které budou
poskytovány na 10 maximálně 12 měsíců
2.5. Udržet pobytové služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením poskytované
Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.
2.6. Podporovat pobytové služby se zvláštním režimem v rámci Centra sociální a
ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.
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3. Komunitní aktivity podporující osoby v nepříznivé sociální situaci a osoby touto situací
ohrožené.
Tato opatření budou podpořena zejména v dotačním řízení a případně formou
zvýhodněného nájemného. Komunitní aktivity pro seniory jsou nedílnou součástí pomoci.

3.4. Podporovat klubové aktivity a jednorázové akce pro seniory – další možnosti
podpory mimo dotačního řízení a zvýhodněného nájmu budeme společně hledat na
pracovních skupinách KPSS.

4. Služby podporující setrvání občanů v domácím prostředí.

Zajistit v dostatečné míře a kvalitě služby podporující setrvání občanů v domácím
prostředí jsou celorepublikovým problémem.

4.2. Podporovat rozšíření kapacit pečovatelské služby a průběžné zkvalitňování
poskytovaných služeb v rámci Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10,
p. o. – pokračovat a zkvalitňovat
4.3. Pokračovat v poskytování finančních darů uživatelům sociální služby tísňová péče –
podpora občanů Prahy 10 probíhá již třetí rok, jedná se o příspěvek na provoz i na
zakoupení přístroje
4.4. Podporovat individuální dopravu seniorů a osob se zdravotním postižením
zajišťovanou MČ Praha 10 – služba funguje; přestože se stále rozšiřuje, tak nestačí
poptávce. V současnosti jsou k dispozici 4 vozy. Další možnosti rozšíření dané služby
budeme hledat společně na pracovních skupinách KPSS.
4.5. Podporovat pečující osoby – toto opatření se nám stále nedaří zcela naplnit. Chceme
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se tedy v letošním roce na něj úzce zaměřit. Důležité je toto téma zviditelnit.
Budeme rádi za jakékoli podněty. Další možnosti podpory budeme společně hledat
na pracovních skupinách. Jak tyto osoby oslovit? Co by jim pomohlo? Jak je podpořit
apod.
4.6. Podporovat odlehčovací služby v rámci Centra sociální a ošetřovatelské pomoci
v Praze 10, p. o. – udržet 18 pobytových odlehčovacích lůžek.

5. Podpora registrovaných sociálních služeb prostřednictvím dotačního řízení MČ Praha
10

K prioritě č. 5 koordinátorka KPSS doplnila, že fakticky bude priorita obsahovat pouze jedno
opatření zaměřené na podporu registrovaných sociálních služeb na základě potřeby občanů
MČ Praha 10, a to především v rámci dotačního řízení a formou zvýhodněného nájemného.

6. Rozvoj a zkvalitňování procesu plánování sociální pomoci a zvýšení informovanosti
a spolupráce.
Cílem této prioritní oblasti je pokračování ve zkvalitňování procesu komunitního plánování
sociálních a návazných služeb v MČ Praha 10 a v zajišťování informování občanů různými
formami. Jedná se o opatření technická.
6.1. Informování občanů různými formami – koordinátorka KPSS uvedla, že opatření
zahrnuje zejména katalog sociálních a návazných služeb, Veletrh sociálních a
návazných služeb, sociální a zdravotní portál, letáky.
6.2. Podporovat zviditelňování dobrovolnictví – pokračovat v uvedených aktivitách a
určitě budeme rádi za další nápady, jak tuto oblast zviditelnit. Další možnosti budeme
hledat na pracovních skupinách KPSS.
6.3. Podporovat spolupráci se subjekty/institucemi působícími v sociální a návazné oblasti
– další možnosti prohloubení spolupráce budeme hledat na pracovních skupinách
KPSS.
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6.4. Rozvíjet a zkvalitňovat proces komunitního plánování sociálních a návazných služeb
- koordinátorka KPSS uvedla, že bude velmi ráda za jakékoli připomínky, jak proces
vylepšit.
6.5. Průběžně mapovat potřeby na území MČ Praha 10 – je třeba mít prostor, aby bylo
možno reagovat na nově vzniklé potřeby občanů.
6.6. Podporovat transparentnost rozdělování finančních prostředků a 6.7. Rozdělovat
finanční prostředky v návaznosti na schválené priority KPSS – k uvedeným opatřením
koordinátorka KPSS uvedla, že odbor sociální má poradní hlas při rozdělování dotací,
kdy se vždy hodnotí soulad žádostí s prioritami a opatřeními KPSS.
6.8 Zapojovat občany do vyhledávání stavebních, smyslových, jazykových, kulturních a
dalších bariér – opatření bylo rozšířeno. Možnosti vyhledávání bariér bude řešeno na
pracovních skupinách KPSS.

7. Služby a programy pro rodiny, děti a mládež ohrožené rizikovými sociálními jevy.
Opatření u priority 7 skupina neřešila.
8. Služby pro dospělé osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené.
8.2. Podporovat vznik mobilního týmu

Koordinátorka KPSS přítomné informovala o navázání spolupráce s organizací Fokus Praha
a Eset Help na vzniku mobilního týmu, kdy Fokus bude pokrývat Vršovice a Vinohrady
a ostatní části území Prahy 10 Eset Help. Organizace Eset help v současné době chystá
stěhování kliniky z Prahy 11 do Strašnic, která je propojena i s mobilním týmem. Tým se bude
skládat ze sociálních pracovníků, psychiatra a zdravotní sestry. U Fokusu Praha se jedná
o stejné složení 13 členného týmu.

Následně předsedkyně Výboru sociálního a zdravotního informovala o dotačním řízení, kdy
bylo do sociální a návazné oblasti rozděleno 8 200 000 Kč a v současné době se čeká na
schválení Zastupitelstvem MČ Praha 10.
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Koordinátorka KPSS přítomné informovala, že se uskuteční:

-

4. 4. 2017 – Seminář k dluhové problematice na ÚMČ Praha 10

-

17. 5. 2017 – Veletrh sociálních a návazných služeb před NC Eden

-

18. 9 2017 – Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti v KD
Barikádníků

-

Aktualizace katalogu bude probíhat od května 2017

-

Poskytovatelé mohou i nadále zasílat své akce do kalendáře akcí na webové stránky
městské části

V Praze dne 6. 3. 2017

Zapsaly: Linda Zákorová, Lucie Tiefenbachová
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