Zápis z jednání KPSS – pracovní skupina osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Datum konání: 10. 6. 2015, 13:00
Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek

Přítomni:

Ing. Dagmar Lešenarová – uvolněná členka RMČ Praha 10;
Martina Macurová – Centrum pro komunitní práci Střední Čechy;
Aleš Strnad – Naděje;
Alena Keblová - uživatel;
Jiří Pstružina – Buči, Praha 10;
Michal Ridl – Obvodní ředitelství, Městská policie Praha, 10;
Lenka Kabancová – Integrační centrum Praha;
Radka Pištěková Dům Naděje Praha Záběhlice;
Vojtěch Kračmar a Barbara Kodešová – Beztíže;
Jozef Baláž – SP Černý Most, s.r.o. (SP= sociální podnik);
Pavel Petřík, Linda Zákorová, Lucie Tiefenbachová, Michal Volák, Blanka Boháčková –
odbor sociální městská část Praha 10)

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

Téma jednání pracovní skupiny: zaměstnávání osob bez přístřeší

Jednání zahájila koordinátorka KPSS přivítáním přítomných a poděkováním za účast i práci.
Konstatovala, že hledání možností zaměstnávání osob sociálně vyloučených je složité, pracovní
skupina bude tedy spíše hledat možnosti k podpoře organizací, které tuto problematiku řeší.
Informovala o pracovní schůzce, která k podobnému tématu proběhla dne 26. 5. 2015 v Enviře –
týkala se problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Pí Macurová koordinátorku
KPSS doplnila v tom smyslu, že Envira nezaměstnává přímo osoby sociálně vyloučené, ale zdravotně
postižené, včetně osob s duševním onemocněním. Městská část nemá v současné době žádné
nástroje k řešení této problematiky. Cílem jednání je hledání možností, jak situaci řešit. Domnívá se,
že se tento problém týká i mladých lidí, kteří ukončili povinnou školní docházku, dále se nevzdělávají
a nepracují.
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Diskuze k tématu

Buči
P. Pstružina sděluje, že jejich cílovou skupinou jsou osoby starší 18 let. U mladých lidí je problém
kvalifikace, domnívá se, že by se měli co nejdéle udržet ve vzdělávacích zařízeních.

Beztíže
Mgr. Kračmar jako pracovník terénního programu ve Vršovicích tuto zkušenost nemá, jejich klienti
do 18 let se vzdělávají. Informaci doplňuje o poznatek, že některé odlišné kultury upřednostňují
vydělávání peněz před vzděláváním.

Naděje
Podle p. Strnada, DiS., je třeba osoby bez přístřeší rozdělit na dvě skupiny – osoby na ulici a osoby
bydlící (potřeby i nástroje řešení jsou odlišné). Některé městské části mají problémy s financováním
sociální práce s klienty, kteří nemají v příslušné městské části bydliště. Motivace vydělat legální prací
peníze je u osob, které jsou v evidenci úřadu práce a pobírají dávky nízká. Problémem je také to, že
pokud začnou pracovat a pracují krátkou dobu, je vrátit tyto osoby do „systému“ ÚP a dávky
a obecně souběh dávek hmotné nouze a nízkého výdělku. Dalším demotivačním prvkem jsou
exekuce. Oni (Naděje) zajišťují práce na Praze 1 a Praze 6, v Praze 6 vytipovávají osoby vhodné
k práci přímo na ulici.

Na dotaz Ing. Lešenarové odpovídá, že úklid není pro tyto osoby společensky degradující a záleží
na tom, pro koho jsou veřejně prospěšné práce určeny.

Ing. Lešnarová
O VPP je na naší městské části informován Bc. Pecánek (vedoucí odboru životního prostředí, dopravy
a rozvoje). Podotýká, že městská část o lidech, kteří na VPP pracují, nic neví, a nastoluje otázku, zda
by se nemělo vyplácení dávek vrátit na obce?

Mgr. Macurová
Obrací se k plénu, zda vrátit dávky či nevrátit dávky na obce?

Ing. Lešenarová
Paní radní podotýká, že obce se nyní vyjadřují k doplatku na bydlení, domnívá se, že řešení současné
situaci ohledně bydlení by mělo být na státu.
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Mgr. Macurová předává slovo SP Černý Most, s.r.o.
Organizaci SP Černý Most, s.r.o. spoluvlastní on, MČ Praha 14 a další jeden člověk. Zabývají se
správou bytů, ve kterých bydlí, jak on definoval „naši lidi“ a provozují malé technické služby
a komunitní centrum. Společnost funguje dva roky. Malé technické služby zaměstnávají 10 až 15 lidí
(úklid, opravy na veřejnosti, truhlárna) a jsou ekonomicky aktivní, cca 700 000 Kč/rok. Správu bytů
se snaží rozšířit na správu domů. Práci pro malé technické služby zajišťují veřejnými soutěžemi
(i malé zakázky), dofinancování je pak grantem MHMP a podporou VPP z ÚP. Kontakt na Prahu 10 jim
zprostředkoval p. Ličartovský
bezdomovce.

a společně s organizací Maltézský kříž připravují projekt pro

V práci s osobami sociálně vyloučenými využívají mentoring a koutching. On je

původem z Bruntálu a do Prahy ho pozval Mgr. Beňák (vedoucí odboru sociálního Praha 14).

Bc. Petřík se dotazuje, jakou mají podporu od městských částí a co by městské části mohly pro
organizace udělat. Na dotaz reagují:

Naděje – práci sociálně vyloučených osob jak v Praze 1, tak v Praze 6 hradí zcela tyto městské části.
SP Černý Most – oni se musí zúčastnit veřejných soutěží. Pomohla by sociální odpovědnost, s tou se
setkali pouze jednou.
Mgr. Macurová – podotýká, že k sociální odpovědnosti se je třeba se přihlásit – z měst tak učinil, jak
se domnívá, zatím pouze Chomutov.
Ing. Lešenarová – měl by toto řešit nějaký zákon ve smyslu společnosti veřejně prospěšné.
Buči – nezabývají se přímo bezdomovci. Mají na naší městské části požádáno o prodloužení VPP a zdá
se, že městská část k tomu nemá kladný postoj. Spolupracují s úřadem práce, kontaktní pracoviště
jejich problémy nemohou řešit. Děkuje paní radní za entuziasmus.
Naděje – v Praze 6 hodně spolupracují s kurátory pro dospělé při zaměstnávání osob, v Praze 1
v tomto nespolupracují.

Mgr. Macurová vrací jednání k mladým osobám

Beztíže
Z informace Mgr. Kračmara vyplývá, že je pro mladé lidi složité vyhledat potřebné informace
o zaměstnání na internetu, neboť nevědí, kde co hledat – nemají potřebné praktické znalosti. Job
klub na Praze 10 nefunguje, na Praze 3 ano.

Koordinátorka KPSS se dotazuje p. Strnada na výdělek osob, kterým zajišťují práci. Výdělek je 60 Kč
na hodinu, odpracují 70 hodin.
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Následná diskuze se týkala prostor, na kterých organizace zajišťují úklid. Buči, má určen prostor
městskou částí Praha 3, na Praze 10 je úklid zajištěn správními firmami. SP Černý Most se další
spolupráci s naší městskou části nebrání.

Mgr. Macurová se vrací k tématu jednání s tím, že:

1. u mladých osob je třeba zaměřit se na žáky 8. a 9. tříd
2. je potřeba dospělým umožnit výdělek dle „vzoru“ Naděje.

Ing. Lešnarová informuje o tom, že budou přiznány, resp. vyplaceny dotace od městské části Praha
10 a dotazuje se p. Strnada, jaká je finanční podpora od naší městské části. Ten sděluje, že každá
městská část podporuje cílovou skupinu, kterou chce. Přidaná hodnota terénního programu (terénní
program pro osoby sociálně vyloučené na Praze 10 hradí naše městská část) je jistá míra zdravotní
ochrany veřejnosti a zdravotní prevence. Problémy s financemi je na začátku roku, Praha 4 toto řeší
tříletými granty. Pobytová zařízeni, která jsou Naděje, městská část Praha 10 finančně nepodporuje.

Mgr. Macurová dává slovo Integračnímu centru Praha

Mgr. Kabancová sděluje, že organizační změny jejich organizace nejsou dokončeny, ona sama
z pracoviště odchází. Problém nezaměstnanosti se týká i cizinců a má svá specifika – jazyková
bariéra, nostrifikace vzdělání u nás. Cizinci jsou dle jejího názoru snadně zneužitelnou cílovou
skupinou.

S ohledem na čas Mgr. Macurová dává na závěr možnost vyjádřit se přítomné uživatelce služby.
Ta krátce popisuje svůj dojem z jednání pracovní skupiny.

K činnosti pracovní skupiny – informuje koordinátorka KPSS
1. Proběhne analýza potřeb služeb – členové skupinu mohou napsat náměty na zkvalitnění
podpory od městské části (včetně financí), v první fázi analýzy (léto 2015) budou popsány
cílové skupiny
2. Děkuje za účast na Veletrhu sociálních i návazných služeb
3. Rozešle informace k akci poděkování dobrovolníkům
4. Budeme aktualizovat Katalog sociálních a návazných služeb
5. Děkuje za zaslané články do novin Prahy 10
6. Budeme aktualizovat informační letáky o činnosti odboru sociálního
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7. Plánujeme zorganizovat workshopy a školení
8. Oddělení sociální prevence připraví informaci o akci „pytle“

Zapsala: Boháčková
V Praze 18. 6. 2015
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