Zápis ze společného jednání pracovních skupiny KPSS
Datum konání: 15. 11. 2017
Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B 1. patro, Zasedací sál
Přítomni: viz příloha
Za MČ Praha 10 přítomni:
MUDr. Markéta Jirásková, předsedkyně Výboru zdravotního a sociálního MČ Praha 10
Ing. Jana Čunátová, předsedkyně Výboru kontrolního MČ Praha 10
Jiřina Vondráková, členka 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
Pavlína Oraská, sociální pracovnice, odbor sociální
Libor Koželuh, sociální pracovník, odbor sociální
Michal Volák, vedoucí referátu kurátorů pro dospělé, odbor sociální
Jakub Skřivan, kurátor pro dospělé, odbor sociální

Jednání řídila:
Linda Zákorová, koordinátorka KPSS
Všichni přítomní obdrželi drobný dárek a občerstvení.
Vedoucí odboru sociálního přítomné přivítal a zároveň omluvil radního pro sociální oblast
pana Mgr. Ondřeje Počarovského, který se z důvodu jiných pracovních povinností nemohl
jednání zúčastnit.
Koordinátorka KPSS přítomné také přivítala a poděkovala za celoroční vynikající spolupráci.
Toto setkání je poslední v roce 2017 a jeho hlavním cílem je shrnutí všech realizovaných le1

tošních činností v rámci KPSS a také možnost prezentace spolupracujících organizací tak, aby
informovaly o své činnosti či představily své nové projekty.
Revize opatření
K revizi opatření na rok 2018 koordinátorka KPSS připomněla, že priority a opatření byly tvořeny společně na jednáních pracovních skupin KPSS. Cílem revize bylo především to, aby některá důležitá služba nebyla opomenuta. Vzhledem k tomu, že nebyl vznesen žádný podnět
na změnu, zůstala nastavená opatření pro rok 2018 nezměněna.
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 2019 – 2020 bude zahájena již v příštím roce. Vyhodnocení za roky
2017 – 2018 bude zpracováno až v roce 2019, ale je vhodné roky oddělit, proto bude organizacím zaslán začátkem února 2018 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 nebudou zveřejňovány. Vyhodnocení plnění priorit za období 2017-2018 bude obsahovat pouze
základní informace související s naplňováním priorit.
Realizace aktivit a akcí v roce 2018
Koordinátorka KPSS dále upozornila, že MČ Praha 10 by chtěla i nadále pokračovat
v aktivitách a akcích jako v letošním roce. Jedná se zejména o Katalog sociálních a návazných
služeb, kde se nám stále daří doplňovat nové organizace zapojené do KPSS, Veletrh sociálních a návazných služeb, Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti. Samozřejmě se budou i nadále konat jednání pracovních skupin, zveřejňování akcí v kalendáři
akcí, fungování sociálního a zdravotního portálu atd.
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Dotační řízení 2018
Žádosti do dotačního řízení lze podávat od 27. 11. 2017. K dotačnímu řízení se budou konat
dva semináře, a to dne 15. 11. 2017 a dne 23. 11. 2017 vždy v Zasedacím sále (1. patro, budovy B) od 16,00 hod.
Následně dala koordinátorka prostor organizacím k prezentaci svých činností a nových projektů, čehož využily organizace:
Národní vzdělávací agentura – koordinátorka projektů slečna Lucie Perglová představila činnost organizace, která poskytuje své služby v oblasti vzdělávání, a to zaměřené zejména na
sociální oblast. Jedná se o kurzy akreditované i neakreditované, dále rekvalifikační kurzy Pracovník v sociálních službách. Koordinátorka projektů upozornila na možnost kurzů na míru
dle potřeb zákazníka, kdy mohou zájemci zasílat témata, o která by měli zájem.
Organizace vznesly požadavek na seminář na míru, který by byl zaměřený na GDPR
v sociálních službách. Koordinátorka KPSS bude počátkem roku 2018 kontaktovat koordinátorku Národní vzdělávací agentury, zda budou schopni uvedený seminář zrealizovat.
Tamtamy – ředitelka firmy paní Mirka Kroupová představila sociální firmu, která poskytuje
služby pro domácnost, kde je většina zaměstnanců osobami se zdravotním postižením. Dále
informovala o knize – „Kniha rozhovorů“, jejíž výtisky i přítomným přinesla k dispozici. Na
přítomné vznesla prosbu – dne 28. 11. 2017 je Svátek dárcovství, zašle e-mail s odkazy a videa a prosí o jejich šíření na sociálních sítích. Následně předala slovo svému kolegovi, který
informoval, že získali certifikaci – značku spolehlivosti – Spolehlivá veřejně prospěšná organizace. Značka spolehlivosti (označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace). Značka
spolehlivosti je udělována na dobu tří let. V každém roce se znovu prověřuje, zda organizace
stále splňuje podmínky držení značky. Po uplynutí tří let organizace prochází znovu kompletním hodnocením. Hodnocení provádějí zkušení hodnotitelé, kteří již řadu let působí v neziskovém sektoru. O samotném udělení nebo neudělení značky pak na základě jejich doporučení rozhoduje Rada složená z nezávislých odborníků.
Hestia – paní Zuzana Hasanová představila 3 programy. Pro ohrožené děti a rodiny 5P. Pět P
(Pomoc, Přátelství, Podpora, Péče a Prevence) je dobrovolnický program určený dětem
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a mládeži ve věku 6-15 let, které to mají jakýmkoli způsobem v životě složitější, než jejich
vrstevníci. Program umožní dítěti celoročně se každý týden vídat se svým vlastním dobrovolníkem - kamarádem, který je mu oporou a podporou v těžké situaci, je odlehčením a možností něco příjemného zažít a zasmát se, vyslechne, poradí, pomůže, případně vyhledá pomoc. Dlouhodobý vztah dítěte s dobrovolníkem vytváří prostor pro růst sociálních dovedností, posilovat sebevědomí dítěte a rozšířit jeho motivaci k navazování přirozených vrstevnických vztahů. Dítě má tak nového "člověka pro sebe", který na něj má čas, má se komu svěřit,
s kým si hrát, rozvíjet své dovednosti nebo získat nové. Díky tomu může postupně nabývat
zdravé sebejistoty a osvojovat si prosociální vzorce chování i prožívání. Dobrovolník je zde
v roli průvodce, ne vůdce.
Program KOMPAS, který je sociálně-preventivním mentoringovým dobrovolnickým programem pro děti ve věku od 7 do 15 let. Název tohoto volnočasového programu vznikl z klíčových slov: KOMunikace, PArtnerství, Spolupráce. KOMPAS se opírá o podklady kanadského
programu P.E.A.K. A dále program 3G-tři generace je dobrovolnický program, který propojuje osoby starší 50 let a rodiny s dětmi, ty z nich, kdo nemají možnost mezigeneračního soužití
a touží po ní. Dobrovolníkem v programu 3G-tři generace se může stát osoba starší 50 let,
která je zdravotně způsobilá, má čistý trestní rejstřík, projde psychologickým pohovorem
a speciálním školením. Do programu lze přihlásit dítě školního i předškolního věku.
Program funguje na principu přátelského vztahu dobrovolníka 50+ s dítětem a jeho rodinou.
Odborně sestavená dvojice se schází nejméně po dobu 6 měsíců na 1 až 2 odpoledne v týdnu
a věnuje se volnočasovým aktivitám, které si společně domlouvá.
Klub K2 – paní Regína Dlouhá poděkovala procesu KPSS za dotační program a odboru sociálnímu za dobrou spolupráci. Představila projekt Zahrada ve městě Klubu K2.
Podnět k vybudování naučné stezky přinesla Městská část Praha 10, která v rámci projektu
Společně měníme Prahu 10, vypsala soutěž „Zásobník projektů – město na míru“. Nápad
vytvořit na Zahradním Městě naučnou stezku Zahrada ve městě vznikl v Klubu K2 již v roce
2012, tehdy byl poprvé vybrán v rámci zmíněného projektu k realizaci.
Cílem naučné stezky bylo občanům Prahy 10 a hlavně dětem zpestřit procházky v okolí jejich
bydliště, přinést jim nové informace i podněty k zamyšlení, ale zejména vytvořit vztah
k místu, ve kterém žijí.
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Každá informační tabule, kterých je nyní v ulicích Zahradního Města již osmnáct, obsahuje
naučnou část se zajímavými nebo méně známými informacemi o dané rostlině určenou dospělým či starším dětem a „hravější část“ pro malé děti, kdy prostřednictvím celé řady otázek, pokusů a cvičení dobře poznají život rostliny. Tento zážitkový způsob učení je pro děti
nejen zábavnější, ale děti by si měly získané informace také lépe zapamatovat. Primárně je
stezka určená předškolákům a jejich rodičům, ale zajímavá je jistě pro všechny věkové kategorie.
V roce 2016 byla naučná stezka Zahrada ve městě obohacena o zvonkohru ve Zvonkové ulici
a letos v září na stezce u tabule v ulici Podléšková přibude dřevěný objekt „Bludiště ke královně“ a dřevěná lavička ve tvaru mravence.
V letošním roce byla vytvořena nová interaktivní mapa se zakreslenými prvky naučné stezky,
ale především plná her, úkolů a ilustrací určených především pro předškolní děti.
Dále paní Dlouhá opět zmínila téma Rodinné politiky na městské části Praha 10. Sama je členem komise na MHMP. Přítomné informovala, že je již hotová analytická část. Současně vyzvala přítomné k možné spolupráci. Dle jejího názoru by bylo vhodné vytvořit platformu (pracovní skupinu), která by byla oddělená od odboru sociálního ÚMČ Praha 10, neboť komplexní
rodinná politika zasahuje i do dalších oblastí (školství, bytová problematika apod.), jak již
zmiňovala na jednání pracovní skupiny – Rodina, děti a mládež.
Následně paní Dlouhá opět zmínila téma pronájmu nebytových prostor. Uvítala by vysvětlení
výkladu nájemních smluv se zaměřením na opravy (kdo má co financovat). Opakovaně upozornila na problém organizace s nevyhovujícími okny. Stále se jí nedaří s MČ Praha 10 dojednat výměnu oken, a to na náklady pronajímatele. Považuje za vhodné, kdyby MČ Praha 10
specifikovala podmínky zvýhodněného nájemného.
Raná péče Eda, z. ú. – Raná péče je odborná sociální terénní služba pro rodiny dětí do 7 let,
jejichž vývoj je ohrožen v důsledku předčasného narození, komplikovaného porodu, závažnější zdravotní diagnózy a smyslového nebo fyzického postižení – paní Lenka Holubcová informovala, že povědomí o službě, jejímž posláním je poskytovat podporu, pomoc a provázení
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rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se zrakovým nebo s kombinovaným postižením, s ohledem
na specifické potřeby dětí i rodičů, je třeba šířit dále.
Současně informovala o službě Linka Eda, která je určena všem pečujícím (rodičům, blízkým,
odborníkům), kterých se týká téma dětí se závažnou diagnózou, po těžkém úrazu nebo s postižením. Tato linka je pro volající zdarma.
Dále paní Holubcová poděkovala ostatním organizacím za úžasnou spolupráci.

HoSt Home-Start ČR – organizace pomáhá dětem a jejich rodičům, kteří pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí a nedovedou sami vytvořit harmonické a podnětné zázemí pro
své děti, a to několika způsoby – dobrovolnická práce s rodinou, terénní sociální práce v režimu sociálně právní ochrany dětí, Rodina hrou (metoda práce s rodinou pomocí hry), terapeutická práce s rodinou, asistované kontakty, terapeuticko-edukativní program pro rodiny s
dětmi ohrožené sociálním vyloučení s prvky Montessori, Centrum profesionální práce
s rodinou.

FOSA, o. p. s. – posláním společnosti Fosa je usilovat o začlenění lidí se znevýhodněním
zejména v důsledku zdravotního postižení do společnosti, o dosažení maximální možné míry
jejich soběstačnosti a o to, aby kvalita jejich života odpovídala kvalitě života lidí bez tohoto
znevýhodnění. Zástupkyně organizace paní Klára Helusová představila činnost organizace,
která poskytuje tři sociální služby (podporované zaměstnávání, podpora samostatnosti,
osobní asistence), dobrovolnický program a vzdělávací program.
Spolek KOLUMBUS – je svazek osob, který sdružuje osoby se zkušeností se službami péče
o duševní zdraví. Spolek usiluje o dodržování základní listiny lidských práv a svobod pro duševně nemocné lidi. Je tvořen dvěma komorami podle zkušenosti s péčí o duševní zdraví, a to
přímou nebo nepřímou. Spolek je nestátním, nepolitickým a nenáboženským svazkem, který
sdružuje pouze fyzické osoby. Zástupkyně organizace paní Barbora Lacinová představila projekt Buňka a poděkovala za spolupráci zejména organizacím Fokus Praha a Eset.
Remedium Klub – paní Helena Kubů představila činnost jako aktivizační centrum určené převážně lidem, kteří již nechodí do práce (senioři) a chtějí smysluplně trávit svůj čas. Klub RE6

MEDIUM poskytuje seniorům kontakt se společenským prostředím, duševní a tělesné aktivity.
Klub je otevřen pro všechny zájemce v důchodovém věku, bez ohledu na místo bydliště.
Klub REMEDIUM je registrován jako poskytovatel sociálně aktivizačních služeb pro seniory,
dále nabízí vzdělávací a pohybové kurzy, výuku práce na PC, internetovou kavárnu, pobyty,
výlety a společenské akce.

Dům tří přání – služby poskytují dětem do 18 let a rodinám, které se potýkají s obtížnou životní situací nebo krizí v rodině, s problémy v komunikaci, obtížemi a nejistotami při výchově
dítěte, vztahovými nebo emočními obtížemi dítěte, problémovým chováním dítěte potížemi
dítěte ve škole, traumatickými zážitky dítěte.
Služby poskytují ve čtyřech různě zaměřených centrech v Praze, a to Centrum pro děti Mezipatro, Centrum rodinné terapie Horizont, Centrum pro rodiny Delta a Dům Přemysla Pittra
pro děti.
Diakonie Husitská Strom – organizace pomáhám lidem v obtížné životní situaci, sociálně
slabým a osobám bez domova. Nabízí materiální a humanitární pomoc, šatníky pro sociálně
slabé. Ředitelka paní Lenka Wienerová představila činnost střediska a nabídla spolupráci organizacím. Vzhledem k nedostatku pánského oblečení informovala přítomné o možnosti
donést oděvy přímo do sídla organizace v Taškentské ulici, Praha 10
Na závěr setkání MUDr. Markéta Jirásková poděkovala organizacím za velmi dobrou spolupráci a popřála příjemné vánoční svátky a do nového roku jen to dobré.
Jednání zakončila koordinátorka KPSS, která taktéž všem popřála krásné svátky s tím, že se
těší se na další spolupráci v roce 2018.

V Praze dne 15. 12. 2017
Zapsaly: Linda Zákorová, Lucie Tiefenbachová
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