Zápis z jednání KPSS – pracovní skupina Senioři

Datum konání: 1. 10. 2015, 13:00 hod.
Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek

Přítomni:

viz Prezenční listina

Jednání řídily: Mgr. Martina Macurová a Bc. Linda Zákorová (dále koordinátorka KPSS)

Jednání pracovní skupiny bylo zaměřeno na tvorbu návrhu Akčního plánu MČ Praha 10
na rok 2016.

Jednání zahájila koordinátorka KPSS přivítáním přítomných a poděkováním za účast a práci.
Paní Macurová přítomné seznámila, jak bude probíhat jednání, kdy ona vždy přečte prioritu
a koordinátorka KPSS oznámí změny, které v ní byly nastaveny a následně bude dán prostor
pro návrhy a případné připomínky.

Priorita I. - Zajištění kvalitní a kontinuální informovanosti v oblasti sociálních
a návazných služeb
Opatření 1. 1.: Průběžně informovat občany různými formami
Opatření 1. 2.: Podporovat pravidelné zveřejňování informací na webových stránkách
Prahy 10
Opatření 1. 3.: Provozovat sociální a zdravotní portál
Opatření 1. 4.: Aktualizovat katalog sociálních a návazných služeb
Opatření 1. 5.: Realizovat veletrh sociálních a návazných služeb

-

Koordinátorka KPSS přítomné informovala, že uvedená priorita je bez výrazných
změn. Hlavní změnou je zrušení Novin Prahy 10, jejichž tvorbu a distribuci na svém
jednání

dne

21. 9. 2015 zrušilo Zastupitelstvo MČ Praha 10. Do konce roku 2015 vyjdou ještě tři
poslední čísla novin Prahy 10. Od roku 2016 bude probíhat jiná forma informování.
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-

I nadále jsou a budou zveřejňovány příběhy na sociálním a zdravotním portálu a dále
zůstává možnost informovat o akcích v kalendáři na webových stránkách Prahy 10.

-

Katalog sociálních a návazných služeb 2015/2016 byl v letošním roce aktualizován.
V realizaci veletrhu sociálních a návazných služeb i v aktualizaci katalogu budeme
pokračovat i nadále.

Priorita II. - Podpora rozvoje dobrovolnictví
Opatření 2. 1.: Podporovat organizace působící na území městské části Praha 10, které
spolupracují s dobrovolníky
Opatření 2. 2.: Udržet dobrovolnickou činnost v rámci Centra sociální a ošetřovatelské
pomoci v Praze 10, p. o.
Opatření 2. 3.: Oceňovat dobrovolnickou činnost

-

Koordinátorka KPSS přítomné upozornila na změny, které byly provedeny v celém
dokumentu. Jedná se o změnu terminologie, kdy pojmy související s granty budou
nahrazeny dotací. Dále upozornila, že u všech registrovaných sociálních služeb byla
doplněna aktivita – Nastavená síť sociálních služeb na území hl. m. Prahy, která
souvisí se zajištěním efektivní sítě sociálních služeb na území hl. m. Prahy. Zástupkyně
organizace DC Protěž upozornila na skutečnost, že je velmi obtížné splnit všechny
podmínky, aby byla organizace do sítě služeb na území hl. m. zapsána. Radní pro
sociální politika odpověděla, že je to dle nastavených pravidel.

-

V rámci opatření 2. 2. informovala zástupkyně CSOP v Praze 10, že plánují činit
postupné kroky k zavedení vlastních dobrovolníků. V příštím roce bude přijat
koordinátor. Společně s organizací DC Protěž budou vybírat dobrovolníky (nábor
dobrovolníků), které si budou sami školit a supervidovat.

-

Oceňovat dobrovolnickou činnost plánuje MČ Praha 10 i v roce 2016.

Priorita III. - Podpora transparentního grantového systému v oblasti poskytování sociálních
a návazných služeb
Opatření 3.1.: Podporovat transparentnost rozdělování finančních prostředků
Opatření 3.2.: Rozdělovat finančních prostředky v návaznosti na schválené priority
komunitního plánování sociálních služeb
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-

Tato priorita zůstává nezměněna. Stejný zůstává i název priority, ale jinak se mění
terminologie na dotační systém. Odbor sociální se bude podílet na zpracování
vyhodnocení dotací a zástupce OSO bude na jednání kompetentní komise.

Priorita IV. - Podpora poradenství
Opatření 4. 1.: Podporovat odborné sociální poradenství
Opatření 4. 2.: Podporovat psychologické poradenství
Opatření 4. 3.: Podporovat finanční poradenství
Opatření 4. 4.: Podporovat právní poradenství osob v nepříznivé sociální situaci
Opatření 4. 5.: Podporovat vznik komunitního centra (centra sociálních a návazných služeb)
na adrese U Vršovického nádraží 30/30, Praha 10

-

Koordinátorka KPSS přítomné informovala, že úkoly u dané priority byly
zaktualizovány. Tým Fokus Praha má novou službu – psychiatr v terénu a Praha 10
spadá do jejich lokality. Na projektu spolupracují i další organizace. Je v plánu i nadále
pokračovat v bezplatném právním poradenství pro klienty odboru sociálního.
Pokračuje se v realizaci projektu na Komunitní centrum 30/30.

Priorita V. - Podpora bezbariérovosti
Opatření 5. 1.: Zapojovat občany do vyhledávání bariér
Opatření 5. 2.: Komunikovat s odborem životního prostředí, dopravy a rozvoje ve vazbě
k odstraňování bariér
Opatření 5. 3.: Podporovat odstraňování smyslových bariér

-

Koordinátorka KPSS přítomné informovala, že mobilní bariéry se na městské části řeší
již od roku 2009 a v současné době se snažíme řešit i bariéry smyslové. Na základě
jednáních pracovní skupin vzešel požadavek na seminář Komunikace s lidmi
s handicapem, který se bude konat dne 6. 11. 2015. V této prioritě byla doplněna
aktivita mapování objektů s cílem vytvoření mapy přístupnosti a bezbariérovosti.
Městská část Praha 10 se zapojila do projektu MHMP a získala na uvedené mapování
dotaci ve výši 50 000 Kč. V letošním roce bude mapování zahájeno u objektů ÚMČ
Praha 10, PSSZ, ÚP ČR, poskytovatelů pobytových sociálních služeb a vybraných
poboček České pošty.
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Priorita VI. - Podpora zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce
Opatření 6. 1.: Podporovat subjekty zajišťující chráněná pracovní místa pro osoby se
zdravotním
postižením
Opatření 6. 2.: Podporovat podporované zaměstnávání
Opatření 6. 3.: Podporovat zaměstnávání pečujících osob
Opatření 6. 4.: Podporovat zaměstnávání osob bez domova
Opatření 6. 5.: Udržet projekt „Studentský dům Záběhlická“
Opatření 6. 6.: Podporovat spolupráci s úřadem práce
Opatření 6. 7.: Podporovat sociální podnikání
Opatření 6. 8.: Projekt Městské části Praha 10 „Práce a rodina - jde to!“
Opatření 6. 9.: Projekt Městské části Praha 10 „Podpora nezaměstnaných osob 50+ při
začleňování na trh práce v oblasti sociálních služeb“
-

Tato priorita nebyla na jednání pracovní skupiny KPSS řešena.

Priorita VII. - Podpora řešení problematiky bydlení osob v nepříznivé sociální
Situaci
Opatření 7. 1.: Spolupracovat s Magistrátem hl. m. Prahy ve věci bytů pro osoby se
zdravotním
postižením
Opatření 7. 2.: Podporovat chráněné bydlení
Opatření 7. 3.: Program prostupného bydlení pro matky s dětmi
Opatření 7. 4.: Podporovat služby azylového domu
Opatření 7. 5.: Penzion Malešice – podporovat tzv. sociálně dostupné, malometrážní byty
a byty bezbariérové
Opatření 7. 6.: Podporovat podpůrný sociální program bydlení v Praze 10 „Sedmidomky“
Opatření 7. 7.: Udržet a zkvalitňovat byty zvláštního určení v Centru sociální
a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.
Opatření 7. 8.: Podporovat poskytování bytů svěřených městské části Praha 10
ze sociálních důvodů
Opatření 7. 9.: Podporovat krizové bydlení na území Prahy 10

-

Koordinátorka KPSS přítomné informovala, že opatření 7. 5., 7. 6. a 7. 8. ještě doplní
odbor majetkoprávní ÚMČ Praha 10. K Bytovému domu Malšice sdělila, že v současné
době probíhá montáž kuchyňských linek. Odbor sociální ÚMČ Praha 10 bude mít
vyčleněno pět bytových jednotek pro krizové bydlení svých klientů.

Priorita VIII. - Podpora péče o děti do nástupu povinné školní docházky
Opatření 8. 1.: Podporovat navýšení kapacit jeslí
Opatření 8. 2.: Podporovat vznik dětských skupin
Opatření 8. 3.: Podporovat rodinná a komunitní centra
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Opatření 8. 4.: Podporovat kapacity mateřských škol, které odpovídají poptávce
Opatření 8. 5.: Podporovat navýšení kapacit v družinách při ZŠ

-

Tato priorita nebyla na jednání pracovní skupiny KPSS řešena.

Priorita IX. - Podpora terénních služeb, terénních programů a preventivních
programů pro děti a mládež ohrožené rizikovými sociálními jevy
Opatření 9. 1.: Hledat prostory pro Středisko výchovné péče
Opatření 9. 2.: Podporovat realizaci workshopů pro metodiky prevence na základních školách
a středních školách
Opatření 9. 3.: Podporovat volnočasové aktivity pro dospívající mládež
Opatření 9. 4.: Terénní program pro děti a mládež a jeho případné rozšíření
Opatření 9. 5.: Podporovat nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Opatření 9. 6.: Podporovat streetové akce pro děti a mládež
Opatření 9.7.: Podporovat prevenci umísťování dětí do ústavní výchovy, podporovat
náhradní
rodinnou péči
Opatření 9.8.: Podporovat specifické služby pro ohrožené děti a rodiny
Opatření 9.9.: Podporovat užší mezioborovou spolupráci

-

Tato priorita nebyla na jednání pracovní skupiny KPSS řešena.

Priorita X. - Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením v setrvání
v domácím prostředí
Opatření 10. 1.: Příspěvek na osobní asistenci dětem z městské části Praha 10
Opatření 10. 2.: Podporovat odlehčovací služby pro rodiny s dětmi s těžkým zdravotním
postižením
Opatření 10. 3.: Podporovat terénní odlehčovací služby
Opatření 10. 4.: Podporovat rozšíření kapacit pečovatelské služby a průběžné zkvalitňování
poskytovaných služeb
Opatření 10. 5.: Podporovat asistenční služby
Opatření 10.6.: Podporovat službu tísňové péče
Opatření 10. 7.: Podporovat individuální dopravu seniorů a osob se zdravotním postižením
Opatření 10. 8.: Vyhledávat osamocené seniory
Opatření 10. 9.: Podporovat pečující osoby

-

Koordinátorka KPSS informovala, že opatření 10. 1. zůstává nezměněno. Opatření 10.
2 – 10. 5 bude podpořeno v rámci dotačního řízení.

Priorita XI. - Podpora aktivizačních služeb
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Opatření 11. 1.: Podporovat aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
-

V uvedených aktivitách se bude nadále pokračovat.

Priorita XII. - Řešení problematiky pobytových služeb seniorů a osob se
zdravotním postižením
Opatření 12. 1.: Podporovat odlehčovací služby
Opatření 12. 2.: Udržet kapacity domovů pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
případně kapacity navýšit
Opatření 12. 3.: Zahájit provoz Vršovického zámečku pro pobytové služby
Opatření 12. 4.: Podporovat pobytové služby se zvláštním režimem
Opatření 12. 5.: Podporovat služby chráněného bydlení

-

V uvedených aktivitách se bude nadále pokračovat.

Priorita XIII. - Podpora terénních služeb a terénních programů pro dospělé
osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené
Opatření 13. 1.: Terénní program pro osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním
vyloučením
Opatření 13. 2.: Podporovat nízkoprahová zařízení pro osoby bez přístřeší
Opatření 13. 3.: Podporovat sociální služby včetně pomoci při základním zdravotním ošetření
osob bez přístřeší a osob závislých na návykových látkách
Opatření 13. 4.: Podporovat motivaci zapojení osob bez přístřeší do úklidu svého okolí
Opatření 13. 5.: Monitorovat pohyb a vyhodnocovat potřeby osob bez přístřeší
Opatření 13. 6.: Mapovat problematiku cizinců

-

Tato priorita nebyla na jednání pracovní skupiny KPSS řešena.

Priorita XIV. - Udržení procesu komunitního plánování sociálních služeb
Opatření 14. 1.: Udržet pozici koordinátora komunitního plánování sociálních služeb
Opatření 14. 2.: Podporovat setkávání občanů a dalších dotčených subjektů
Opatření 14. 3.: Monitorovat a vyhodnocovat proces
Opatření 14. 4.: Aktualizovat komunitní plán
Opatření 14. 5.: Zajišťovat metodickou podporu procesu

-

Koordinátorka KPSS informovala, že uvedená opatření zůstávají a jen upozornila, že
v rámci nového Střednědobého plánu na období 2017-2020 se aktuálně zpracovávají
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analýzy (analýza potřeb a analýza služeb). Přítomní dostali možnost k předání
podnětů k analýzám.

Priorita XV. - Podpora sociální práce poskytované městskou částí Praha 10
prostřednictvím sociálních pracovnic a pracovníků odboru sociálního
Opatření 15. 1.: Prezentovat sociální práci
Opatření 15. 2.: Podporovat kvalitní zázemí sociálních pracovníků
Opatření 15. 3.: Podporovat služby, které sociální pracovníci potřebují ke své činnosti

-

V uvedených aktivitách se bude nadále pokračovat.

V Praze dne 15. 12. 2015

Zapsala: Lucie Tiefenbachová
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