Zápis ze společného jednání pracovních skupiny KPSS
Datum konání: 6. 6. 2018
Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B 1. patro, Zasedací sál
Přítomni: viz prezenční listina k nahlédnutí u koordinátorky KPSS
Za MČ Praha 10 přítomni:
Mgr. Ondřej Počarovský, radní pro školství, sociální a rodinnou politiku a zdravotnictví včetně
zřízených organizací
MUDr. Markéta Jirásková, předsedkyně Výboru zdravotního a sociálního MČ Praha 10
Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního
Linda Zákorová, koordinátorka KPSS, odbor sociální
Lucie Tiefenbachová, vedoucí referátu sociální práce, odbor sociální
Anna Chochulová, vedoucí OSPOD, odbor sociální
Petra Jonášová, vedoucí referátu sociální péče, odbor sociální
Libor Koželuh, sociální pracovník, odbor sociální
Michal Volák, vedoucí referátu kurátorů pro dospělé, odbor sociální

Jednání řídila:
Linda Zákorová, koordinátorka KPSS
Koordinátorka KPSS přítomné přivítala a poděkovala za celoroční vynikající spolupráci.
Ondřej Počarovský také přítomné přivítal a poděkoval za konání veletrhu, kterého se osobně
zúčastnil. Následně Markéta Jirásková všem poděkovala za spolupráci v sociální oblasti a za
pomoc občanům Prahy 10 s řešením jejich nepříznivých sociálních situací.
Koordinátorka KPSS sdělila, že hlavním cílem je předání informace ke schvalovacímu procesu
opatření a akčního plánu na období 2019-2020 a také možnost prezentace spolupracujících
organizací tak, aby informovaly o své činnosti či představily své nové projekty.
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Opatření k naplňování priorit na období 2019-2020
K revizi opatření na období 2019 – 2020 koordinátorka KPSS připomněla, že priority a opatření byly tvořeny společně na jednáních pracovních skupin KPSS. Cílem aktualizace bylo především to, aby některá důležitá služba nebyla opomenuta. Připomněla, že na základě podnětů byla zapracována dvě nová opatření (4.7. Podporovat paliativní péči a 8.7. Podporovat
dostupnost komplexní ambulantní léčby závislosti (včetně mladistvých).
Dále opětovně upozornila, že registrované sociální služby jsou uvedeny samostatně, a pokud
se v ostatních prioritách objevuje registrovaná sociální služba, tak je navázána na Centrum
sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.
Akční plán 2019 - 2020
Práce na akčním plánu na období 2019 – 2020 probíhala na jaře letošního roku, a to intenzivně na všech pracovních skupinách. Po představení všech stávajících opatření a aktivit probíhala diskuze k návrhu na další období.
Koordinátorka KPSS přítomné upozornila na skutečnost, že odbor sociální akční plán na období 2019 – 2020 dopracuje a následně spolu s opatřeními k naplňování priorit na období
2019 – 2020 do dne 16. 7. 2018 všem pošle k připomínkám. V termínu od 10. 8. 2018 do
31. 8. 2018 budou oba dokumenty dopracovány do finální podoby a předloženy
k připomínkám veřejnosti. Po zapracování případných připomínek odbor sociální zpracuje
konečné verze dokumentů, které předloží dne 12. 9. 2018 ke schválení na jednání Koordinační skupiny KPSS, následně na jednání Výboru zdravotního a sociálního a dne 4. 10. 2018
ke schválení Radě MČ Praha 10. Poté budou dokumenty zveřejněny na sociálním a zdravotním portálu a všem odeslány e-mailem.
Vyhodnocení plnění priorit za období 2017-2018
Koordinátorka KPSS přítomným připomněla, že vyhodnocení plnění priorit za období 2017 –
2018 bude zpracováno až počátkem roku 2019, ale je vhodné roky oddělit, proto byl organizacím začátkem února 2018 zaslán dotazník za účelem monitoringu aktivit, kde se budou
uvádět např. celkové počty klientů, klienti z Prahy 10, realizované akce, jak byly aktivity naplněny, jak financovány. Všechny tyto informace budou pouze pro interní potřebu a nebu2

dou zveřejňovány. Vyhodnocení plnění priorit za období 2017 – 2018 bude obsahovat pouze
základní informace související s naplňováním priorit. Shodný dotazník za rok 2018 všem koordinátorka KPSS pošle počátkem roku 2019.
Realizace aktivit v druhé polovině roku 2018
Koordinátorka KPSS dále upozornila, že MČ Praha 10 bude i nadále ve spolupráci s organizací
REMEDIUM realizovat vzdělávací akce, a to zejména z oblasti dluhové problematiky. Všichni
obdrželi pozvánku na seminář, který se bude konat dne 12. 6. 2018 na téma „Novinky
v oddlužení“. Další semináře jsou naplánovány na září, říjen a listopad. Koordinátorka KPSS
přislíbila, že včas všem pošle pozvánku a současně požádala o zaslání témat seminářů, které
by mohly být realizovány v roce 2019.
Koordinátorka KPSS přítomným připomněla, že dne 25. 6. 2018 se v prostorách ÚMČ Praha
10 koná již druhý běh semináře s akreditací MPSV na téma „ochrana osobních údajů pro pracovníky v sociálních službách“ s tím, že jsou ještě poslední 2 volná místa.
Dne 10. 9. 2018 se bude v KD Barikádníků konat již šestý ročník s názvem „Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti“. Koordinátorka KPSS přislíbila, že v průběhu
léta pošle pozvánku pro dobrovolníky a požádala o zaslání počtu míst k rezervaci za jednotlivé organizace.
V polovině června 2018 bude zahájena aktualizace Katalogu sociálních a návazných služeb
2018/2019. Všichni e-mailem obdrží výzvu k zaslání aktuálních informací, a to nejen do katalogu, ale i na sociální a zdravotní portál.
Organizace mohou stále zasílat své akce a koordinátorka KPSS zajistí jejich zveřejnění
v kalendáři akcí na webu Prahy 10. Konkrétně se jedná o akce spolupracujících poskytovatelů, které nebyly podpořeny v dotačním řízení MČ Praha 10.
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Předtím, než dala koordinátorka možnost organizacím k prezentaci svých činností a nových
projektů, poděkovala za spolupráci při aktualizaci fotografií na sociálním a zdravotním portálu tak, aby zveřejněné fotografie byly v souladu s GDPR.
Služby a projekty prezentovaly následující organizace:
Ředitelka ÚP pro Prahu 10 – informovala o novinkách od 1. 1. 2018, kterými jsou zejména
změna u dávky SSP příspěvku na bydlení, a to v dokládání nákladů na bydlení, kdy částka je
podrobně rozepisována. U dávek hmotné nouze se jednalo o vyplácení části dávek formou
poukázek. Přes počáteční potíže to již funguje, rozšiřuje se síť prodejen, které poukázky přijímají. Vzhledem k nízké míře nezaměstnanosti mají v současné době pracovníci oddělení
zaměstnanosti větší časový prostor se věnovat klientům.
Bílý kruh bezpečí – zástupkyně organizace informovala, že organizace poskytuje své služby
obětem kriminality již 27 let. Pomoc v Bílém kruhu bezpečí poskytují odborně způsobilí poradci, především právníci, psychologové a sociální pracovníci. Bezplatná nonstop linka 116
006 - pro oběti kriminality a domácího násilí.
Ergo Aktiv – pomocí moderních přístupů se snaží zvyšovat kvalitu života převážně mladších
lidí se získaným poškozením mozku (osoby po cévní mozkové příhodě (mrtvice), úrazu mozku, zánětech a ponádorových stavech mozku) a jejich blízkých formou individuálně zaměřené
podpory. Kvalita života představuje subjektivně vnímaný stav tvořený celkovou spokojeností,
zdravotním stavem, fyzickou i duševní aktivitou a smysluplnou každodenní náplní. Poskytuje
komplexní neurorehabilitaci pomocí interprofesního týmu (ergoterapeutické, fyzioterapeutické a logopedické cvičení, psychoterapie) a další sociálně zdravotní podporu osobám
se získaným poškozením mozku s cílem jejich návratu do aktivního života.
AV Institut – je sociální podnik, nestátní zdravotnické zařízení a agentura práce se specializací pomoci osobám se zdravotním postižením a znevýhodněním najít pracovní uplatnění na
otevřeném trhu práce. Působíme po celé České republice. AV Institut s.r.o. je provozovatel
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portálu www.praceozp.cz., který nabízí pro uchazeče se zdravotním postižením a znevýhodněním hledající práci všechny služby ZDARMA.
TOP HELP PLUS – poskytuje sociální službu osobní asistence pro všechny, kteří potřebují
z jakéhokoliv důvodu profesionální pomoc se sebeobsluhou a zajištěním celkové péče
v domácím prostředí (cílové skupiny: osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby
s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, senioři).
Naše sociální služba je zároveň propojena s agenturou domácí zdravotní péče. Naše služby
jsou proto skutečně komplexní. V regionu Praha a Středočeský kraji přijímáme klienty od 16
let.
SANANIM – je nestátní neziskovou organizací, která od svého založení v r. 1990 působí
v oblasti drogových závislostí. Lidem ohroženým drogami a jejich blízkým poskytuje pomoc
v síti programů a služeb, které tvoří komplexní systém prevence, péče, léčby a resocializace.
Touto svou činností tak vyvrací stále značně rozšířený mýtus, že závislosti na drogách se nelze zbavit, a napomáhá odstranit stigmatizaci související s užíváním drog, která je v poskytnutí
efektivní pomoci často zcela zbytečnou překážkou. Rovněž se aktivně účastní na vytváření
protidrogové politiky na všech úrovních státní správy s důrazem na ochranu veřejného zdraví, prosazuje realistický a poučený postup, pokud jde o priority a vytýčené cíle, a zasazuje se
o hodnocení efektivity poskytovaných služeb, změnu systému jejich financování.
Diakonie ČCE (SOS centrum) – SOS centrum poskytuje krizovou intervenci, odbornou pomoc,
podporu a informace lidem v obtížné či krizové životní situaci a pomáhá jim obdobným situacím předcházet. Životní krize je situace, která může potkat každého z nás. Jedná se o subjektivně prožívaný stav bezvýchodnosti, zoufalství, vyčerpanosti, bezmoci. Máte pocit, že nemůžete dál? Že jste si "sáhli na dno?". V takových chvílích člověk potřebuje pomoc, podporu,
porozumění, bezpečí.
Paní Eduarda Heczková – farářka Luterské evangelické církve informovala, jak pomáhají lidem v nepříznivé sociální situaci a lidem bez domova. Lidé mají možnost přijít na adresu
Moskevská 34 (1. patro), kde jim bude poskytnuto společenství a duchovní zázemí.
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Klub K2 – centrum pro podporu rodiny nabízí komplexní provázaný systém profesionální
péče o dítě, podporuje zdravé fungování rodiny. Nabízí ojedinělý systém provázení rodin od
narození dítěte do jeho školních let. Program péče o děti je vybudován na základě mnohaletých zkušeností, rodičům pomáhá uspokojivě sladit rodinný a pracovní život.

Jednání zakončila koordinátorka KPSS, která všem popřála krásné léto s tím, že se těší se na
další spolupráci po prázdninách.

V Praze dne 25. 6. 2018
Zapsaly: Linda Zákorová, Lucie Tiefenbachová
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