Zápis ze společného jednání pracovních skupiny KPSS
Datum konání: 7. 6. 2017
Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B 1. patro, Zasedací sál
Přítomni: viz příloha
Za MČ Praha 10 přítomni:
Linda Zákorová, koordinátorka KPSS, odbor sociální
Lucie Tiefenbachová, vedoucí referátu sociální práce, odbor sociální
Anna Chochulová, vedoucí OSPOD, odbor sociální
Libor Koželuh, sociální pracovník, odbor sociální
Michal Volák, vedoucí referátu kurátorů pro dospělé, odbor sociální
MUDr. Markéta Jirásková, předsedkyně Výboru zdravotního a sociálního
Martina Macurová, CpKP, metodická podpora procesu KPSS
Jednání řídila:
Linda Zákorová, koordinátorka KPSS
Koordinátorka KPSS přítomné přivítala a zároveň omluvila radního pro sociální oblast pana
Mgr. Ondřeje Počarovského a vedoucího odboru sociálního pana Pavla Petříka, kteří se
z důvodu jiných povinností nemohli jednání zúčastnit.
Koordinátorka KPSS přítomné seznámila, že toto setkání je posledním před prázdninami
a jeho hlavním cílem je shrnutí veškerého letošního dění v rámci KPSS, a to včetně práce
v pracovních skupinách.
-

Koordinátorka KPSS poděkovala za účast na Veletrhu sociálních a návazných služeb,
který se uskutečnil 17. 5. 2017 před NC Eden. Veletrhu se celkem zúčastnilo 41 organizací. Z této akce se již stala tradice a chceme v ní i nadále pokračovat.
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-

Na základě jednáních pracovních skupin vznikla potřeba vytvořit přehled psychologického poradenství. Koordinátorka KPSS oslovila všechny spolupracující organizace
a k dnešnímu dni odpovědělo (vyplnilo zaslanou tabulku) 15 organizací, které jej poskytují. Odbor sociální dále připraví, a to na základě informací od zdravotních pojišťoven přehled klinických psychologů působících v Praze 10, kteří mají smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Přehledy budou zaslány všem spolupracujícím organizacím na
podzim.

-

Školení v rámci KPSS – v současné době probíhají školení k dluhové problematice, a to
ve spolupráci s organizací Remedium. Nejbližší školení se bude konat dne 20.6 2017,
a pak další v září 2017. Na školení máme od účastníků velmi kladné zpětné vazby.
Odbor sociální dále plánuje na podzim 2017 realizovat dvě školení pro spolupracující
organizace a to se zaměřením na opatrovnictví a komunikaci s osobami duševně nemocnými.

-

Ve spolupráce s ÚP ČR se uskuteční, a to v rámci podpory dlouhodobě nezaměstnaných a nezaměstnaných osob se zdravotním postižením, dvě setkání, kterých se zúčastní zástupci odboru sociálního, zástupci ÚP ČR a organizace, které nezaměstnaným
mohou pomoci zajistit či zprostředkovat zaměstnání. Zároveň bude zúčastněním nabídnuto sociální poradenství a sděleny aktuální informace z ÚP ČR.

-

Aktualizace Katalogu sociálních a návazných služeb na období 2017/2018 – koordinátorka KPSS informovala, že v současné době probíhá sběr podkladů pro nové vydání
katalogu a zároveň požádala všechny, kdo ještě aktuální informace o své organizaci
neposlal, aby tak učinil co nejdříve.

-

Dne 18. 9. 2017 se v KD Barikádníků bude opět konat akce s názvem „Poděkování
dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti“. Organizace již mohou zasílat počty
svých dobrovolníků, kteří se akce zúčastní.
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-

Odbor sociální ve spolupráci s dalšími odbory ÚMČ Praha 10 zpracoval vyhodnocení
plnění priorit Střednědobého plánu za rok 2016 a dne 12. 6. 2017 bude toto předloženo ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha 10 k informaci.

-

Paliativní péče – MČ Praha 10 hledá možnosti, jak podpořit paliativní péči.

-

Koordinátorka KPSS informovala, že je stále možnost hlásit bariéry, a to jak mobilní
tak i např. smyslové.

-

Kalendář akcí – stále platí, že kdo má zájem o zveřejnění své akce na portálu MČ Praha 10, tak má možnost prostřednictvím koordinátorky KPSS zveřejnit.

-

Na portálu městské části jsou uvedeny kontaktní údaje a informace o organizacích –
koordinátorka KPSS přítomné požádala o kontrolu a případnou aktualizaci.

-

Tísňová péče – MČ Praha 10 poskytuje občanům Prahy 10 finanční příspěvky na službu tísňové péče. Žádosti o příspěvek je možno podávat do 4. 9. 2017.

Následně dala koordinátorka prostor organizacím k prezentaci svých činností, čehož využilo
12 organizací.
Na závěr jednání koordinátorka KPSS připomněla, že další jednání pracovních skupin se uskuteční v průběhu měsíce října. Hlavním cílem těchto jednání bude revize nastavených opatření
na rok 2018.
Koordinátorka KPSS všem poděkovala za dosavadní spolupráci.
V Praze dne 17. 7. 2017
Zapsaly: Linda Zákorová, Lucie Tiefenbachová
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