Zápis z jednání pracovní skupiny „Senioři“ dne 10.2.2014

Přítomni:
Bc. Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování, odbor sociální
Ing. Lucie Tiefenbachová, vedoucí referátu sociální práce, odbor sociální
Bc. Iveta Tomanová, metodik a kontrolorka sociálních služeb příspěvkových organizacích,
odbor sociálních
Soňa Bernardová, CLEMENTIA
Naďa Kohlíčková, uživatelka služeb
Mgr. Tamara Svrčková, DC Protěž
Anna Šoková, DiS., DS Malešice
Irena Mauleová, DS Malešice
Olga Petřivá, ADCH Praha
Helena Vysatová, ADCH Praha
Jitka Zachariášová, A DOMA
Jarmila Pávková, DESETSIL
Miriam Svobodová, Diakonie ČCE – SKP v Praze
Romana Skála – Rosembaum, Asociace Parkinson – Help

Koordinátorka komunitního plánování přítomné přivítala a zároveň omluvila vedoucího
odboru sociálního, který se nemohl z jiných pracovních povinností dostavit.
Dále informovala je o činnostech, na kterých v oblasti komunitního plánování v současné
době odbor sociální pracuje.
1. Akční plán na rok 2014
Vzhledem k tomu, že Střednědobý plán rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb
na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 byl schválen Zastupitelstvem městské
části Praha 10 dne 16.12.2013, zpracoval odbor sociální Akční plán na rok 2014. Akční plán
na rok 2014 je prováděcím dokumentem výše uvedenému dokumentu.
Akční plán na rok 2014 vznikl v rámci procesu komunitního plánování a jsou v něm stanoveny
hlavní úkoly, které budou projednávat pracovní skupiny.
Členové pracovní skupiny by informováni, že od 10.2.2014 do 20. 2. 2014 probíhá
připomínkování Akčního plánu na rok 2014 veřejností.
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Uvedený dokument bude dne 25.2.2014 předložen ke schválení koordinační skupině
komunitního plánování, dne 3.3.2014 ke stanovisku Komisi sociální a zdravotní a dne
19.3.2014 ke schválení Radě městské části Praha 10.

2. Vyhodnocení plnění priorit za rok 2013
Dále odbor sociální v současné době zpracovává vyhodnocení plnění priorit za rok 2013.
Uvedený dokument bude dne 25.2.2014 předložen ke schválení koordinační skupině
komunitního plánování, dne 3.3.2014 ke stanovisku Komisi sociální a zdravotní, dne
19.3.2014 ke schválení Radě městské části Praha 10 a ke schválení Zastupitelstvu městské
části Praha 10.
3. Aktivity v roce 2014
Koordinátorka komunitního plánování informovala o akcích, které jsou na letošní rok
naplánovány:
•
•
•

21.5.2014 se bude konat Veletrh sociálních a návazných služeb před nákupním
centrem Eden cca od 11,00 do 17,00 hodin – vše bude upřesněno
V dubnu 2014 se uskuteční v prostorách ÚMČ Praha 10 setkání poskytovatelů
sociálních a návazných služeb
15.9.2014 od 17 hodin se bude konat v kulturním domě Barikádníků Poděkování
dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti.

Dále přítomné informovala, že MČ Praha 10 bude opět aktualizovat Katalog sociálních
a návazných služeb. Aktualizace údajů od poskytovatelů sociálních návazných služeb
proběhne v květnu 2014. V případě, že budou chtít poskytovatelé změnit něco konkrétní, tak
je třeba změny zaslat koordinátore, jinak budou použity údaje uvedené na sociálním
a zdravotním portále MČ Praha 10.
Koordinátorka komunitního plánování připomněla, že budou všichni poskytovatelé sociálních
a návazných služeb v květnu 2014 osloveni ke kontrole údajů zveřejněných na sociálním
a zdravotním portále.
Dále všem připomněla možnost zveřejnění akcí v kalendáři na webových stránkách Prahy 10.

4. Různé
-

Setkání se zúčastnila i zástupkyně nové organizace Desetsil, která se zapojila
do komunitního plánování sociálních a návazných služeb koncem roku 2013.
Přítomným představila jejich plán činností pro rok 2014 s tím, že se bude účastnit
setkávání pracovních skupin. Její hlavní činností je pomoci najít uplatnění na trhu
práce zejména znevýhodněným osobám (zejména absolventům, osobám starším
50 let, rodičům po rodičovské dovolené a pečujícím osobám).
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-

Paní Jiřina Kozderová představila nový projekt, který pro občany Prahy 10
připravily organizace YWCA v ČR a DC Protěž. Projekt se zaměřuje na podporu
seniorů. Jedná se o Seniorškolku YWUŠKA. Den otevřených dveří se koná
20.1.2014 a zahájení školky se plánuje na 3.2.2014.

Koordinátorka komunitního plánování všem poděkovala za spolupráci a sdělila, že všem zašle
schválený Akční plán na rok 2014.
Další setkání pracovní skupiny se bude konat na konci března 2014. Všichni obdrží pozvánku.

V Praze dne 3.3. 2014
Zpracovaly: Ing. Lucie Tiefenbachová
Bc. Linda Zákorová
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