Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS
Datum konání:

18. 2. 2015, 13:00

Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B – Velký zasedací sál

Přítomni:

Kozderová Jiřina, YWCA v ČR
Plevková Renata, DS Zahradní Město
Lutrová Jana, OS Smíšek
Dreslerová Magdalena, CSOP v Praze 10
Gürlichová Jiřina, POINT 50+
Drahošová Monika, LATA
Strnad Aleš, Naděje
Stomrová Martina, BEZTÍŽE
Froňková Jana, uživatel
Hlavičková Barbora, KDP Ezra
Kosinová Markéta, Armáda spásy
Petrů Marie, Klub K2
Kyselová Alena, Centrum Paraple
Bakulová Dana, ELIO, o. s.
Schlechterová Martina, Bambulky
Archalousová Alena, HESTIA
Helebrantová Petra, OZP Akademie
Průšová Martina, Tamtamy, o.p.s.
Lexová Naďa, uživatel
Václavová Ljuba, Zaostřeno na 10
Šoková Anna, DS Malešice
Pospíšilová Alžběta, DS Malešice
Votíková Henrieta, Maltézská pomoc, o.p.s.
Uhrinová Mária, Společně pro desítku
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Šmolík František, ČUN Praha
Hembalová Jana, KOLUMBUS
Olejníková, CSOP v Praze 10
Šafářová Martina, HEWER, z. s.
Ryšavá Lenka, Život 90, spolek
Kroupová Mirka, Nové Horizonty
Mňuková Ilona, ÚP ČR
Jískovcová Andrea, ENVIRA, o.p.s.
Pstružina Jiří, BUČI
Kabancová Lenka, Integrační centrum Praha, o.p.s.
Lacinová Bára, KOLUMBUS
Svobodová Miriam, Diakonie ČCE – SKP v Praze
Zahálka Martin, DROP IN
Baštová Radka, Diakonie – Ratolest
Uhlíková Kristýna, Centrum Martin
Choděrová Dita, POLOVINA NEBE, o.p.s.
Pokorná Doris, uživatel
Petřivá Olga, ADCH Praha
Stupková Vlasta, ASISTENCE

Petřík Pavel, vedoucí odboru sociálního ÚMČ Praha 10
Lešenarová Dagmar, radní pro sociální politiku
Zákorová Linda, koordinátorka procesu KPSS, odbor sociální ÚMČ Praha 10
Tiefenbachová Lucie, vedoucí referátu sociální práce, odbor sociální ÚMČ Praha 10
Chochulová Anna, vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí a práce s rodinou, ÚMČ
Praha 10
Macurová Martina, CpKp
Tomanová Iveta, metodička a kontrolorka sociálních služeb příspěvkových organizací, odbor
sociální ÚMČ Praha 10
Bernard Daniel, koordinátor cyklistické dopravy, odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje ÚMČ Praha 10
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Vedoucí odboru sociálního pan Pavel Petřík přítomné přivítal a představil paní Ing. Dagmar
Lešenarovou, radní pro sociální politiku a předal slovo koordinátorce komunitního plánování
sociálních a návazných služeb (dále i koordinátorka KPSS) paní Lindě Zákorové, která
přítomné také přivítala a seznámila je s programem jednání.

Program jednání:

1) Vyhodnocení plnění priorit Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních
a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 za rok 2014
2) Změna organizačního řádu komunitního plánování sociálních a návazných služeb městské
části Praha 10
3) Aktuality z procesu KPSS
4) Aktivity na rok 2015
5) Prezentace organizací

Koordinátorka KPSS představila přítomným dokument Vyhodnocení plnění priorit
Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské
části Praha 10 na období 2014-2016 za rok 2014 a upozornila na fakt, že se jedná o pracovní
verzi, která ještě neprošla korekturou. Upozornila na skutečnost, že jsou na rozdíl
od předcházejících vyhodnocení v tomto dokumentu uvedeny částky rozdělených grantů
za rok 2014. Dokument vyhodnocuje nejen služby sociální ale i návazné. V některých
oblastech přesahuje ze sociální oblasti i do jiných např. bydlení, školství, proto některá
opatření vyhodnocovaly jiné odbory ÚMČ Praha 10.

Koordinátorka KPSS následně předala slovo své kolegyni z odboru sociálního paní Lucii
Tiefenbachové, která uvedla některé příklady toho, co se nám v roce 2014 v rámci procesu
KPSS podařilo:
• V rámci grantového systému MČ Praha 10 byly do sociální oblasti rozděleny téměř tři
miliony korun, což je o dva miliony více než v roce 2013
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• Do KPSS se zapojují stále nové organizace, které poskytují své služby občanům Prahy
10.
• Pro klienty odboru sociálního bylo zavedeno bezplatné právní poradenství a mediace.
• Byl otevřen Vršovický zámeček, kde je provozován domov se zvláštním režimem,
domov seniorů a odlehčovací služby.
• I nadále fungují terénní programy
• Pokračovala skvělá spolupráce s kontaktním pracovištěm pro Prahu 10 ÚP ČR
a s městskou policií.

Následně koordinátorka KPSS přítomné seznámila se schvalovacím procesem dokumentu
Vyhodnocení plnění priorit Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních
a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 za rok 2014:

-

Koordinační skupina KPSS

-

Výbor zdravotní a sociální

-

Rada MČ Praha 10

-

Zastupitelstvo MČ Praha 10

Dále koordinátorka KPSS seznámila účastníky setkání s aktualizací organizačního řádu
komunitního plánování sociálních a návazných služeb městské části Praha 10 a s jeho
přílohami.
Organizační řád je nově rozšířen o politického garanta, kterým je radní pro sociální politiku.
Nově jsou v organizačním řádu přidáni metodik podpory procesu KPSS a odborní garanti, kdy
každá pracovní skupina má svého odborného garanta (vždy odborník na danou
problematiku) z řad pracovníků odboru sociálního. U delegátů z řad zástupců pracovních
skupin je pevně stanoveno, že mohou být vždy maximálně dva za danou skupinu
v Koordinační skupině KPSS. Členové koordinační skupiny KPSS jsou uvedeni vždy jmenovitě.

Koordinátorka KPSS přítomné informovala o plánovaných aktivitách na rok 2015. Stejně jako
v předchozích letech je naplánováno konání dalšího ročníku Veletrhu sociálních a návazných
služeb (předběžný termín stanoven na 20. 5. 2015), konání akce s názvem „Poděkování
dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti“ (předběžný termín stanoven na
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14. 9. 2015). Dále je plánována další aktualizace Katalogu sociálních a návazných služeb
poskytovaných občanům MČ Praha 10 na období 2015/2016.

Ke konci jednání byl dán prostor přihlášeným organizacím k jejich prezentaci. Svoji činnost
prezentovaly organizace:
• Nové Horizonty
• Klub K2
• Hewer
• Point 50+
• Asistence
• Integrační centrum Praha
• Společně pro desítku

Na závěr koordinátorka KPSS poděkovala za účast a informovala, že další jednání pracovních
skupin se uskuteční v dubnu 2015.

V Praze dne 4. 3. 2015

Zapsaly: Lucie Tiefenbachová, Linda Zákorová
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