Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS – Senioři
Datum konání:

21. 2. 2019

Místo konání:

ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek

Přítomni: viz prezenční listina k nahlédnutí u koordinátorky KPSS
Za MČ Praha 10 přítomni:
Michal Kočí, radní pro sociální oblast
Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního, odbor sociální
Linda Zákorová, koordinátorka KPSS, odbor sociální
Lucie Tiefenbachová, vedoucí referátu sociální práce, odbor sociální
Libor Koželuh, sociální pracovník, odbor sociální
Petra Jonášová, vedoucí referátu sociální péče, odbor sociální

Jednání řídila:
Linda Zákorová, koordinátorka KPSS, odbor sociální

Koordinátorka KPSS přítomné přivítala a představila program jednání:
1. Informace ke sběru podkladů pro vyhodnocení plnění priorit za období 2017-2018
2. Harmonogram zpracování vyhodnocení plnění priorit za období 2017-2018
3. Plán aktivit na rok 2019
4. Různé
Dále koordinátorka KPSS omluvila pana Michala Kočího, radního pro sociální oblast, který se z důvodu
jiných pracovních povinností dostaví na jednání později.
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1.

Informace ke sběru podkladů pro vyhodnocení plnění priorit za období 2017-2018

Koordinátorka KPSS přítomné informovala, že v současné době odbor sociální pracuje na
vyhodnocení plnění priorit za období 2017-2018 a omluvila paní Martinu Macurovou z Centra pro komunitní práci střední Čechy, která zajišťuje pro KPSS metodickou podporu. Všichni
přítomní obdrželi dvě tištěné tabulky, a to k sociálním službám a k návazným službám. Jedná
se o shodné tabulky jako v loňském roce a zaslány organizacím k vyplnění budou na přelomu
února a března 2019.
2.

Harmonogram zpracování vyhodnocení plnění priorit za období 2017-2018

Koordinátorka KPSS dále popsala plánovaný časový sled, jak bude probíhat vyhodnocení plnění za
období 2017 -2018:
-

Duben 2019 – finální verze dokumentu odboru sociálního, dopracováno na pracovních skupinách KPSS

-

13. 5. 2019 – Koordinační skupina KPSS

-

29. 5. 2019 – Výbor sociální a zdravotní

-

11. 6. 2019 – RMČ Praha 10

-

24. 6. 2019 – ZMČ Praha 10

3.

Plán aktivit na rok 2019

Setkání pracovních skupin KPSS se uskuteční v dubnu 2019 v Radničním salonku, a to v následujících
termínech:
-

15. 4. 2019 od 15,00 hod – Rodina, děti a mládež

-

17. 4. 2019 od 13,00 hod – Osoby ohrožené sociálním vyloučením

-

17. 4. 2019 od 15,00 hod – Osoby se zdravotním postižením

-

25. 4. 2019 od 13, 00 hod – Senioři

Další plánované aktivity na rok 2019 jsou závislé na schválení rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2019,
jehož schvalování by mělo proběhnout na jednání ZMČ Praha 10 dne 25. 3. 2019.
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Koordinátorka KPSS předala základní informace k:
-

k dotačnímu řízení na rok 2019,

-

Veletrhu sociálních a návazných služeb, jehož konání je naplánováno na 15. 5. 2019,

-

plánované aktualizaci Katalogu sociálních a návazných služeb,

-

k akci s názvem „Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti“, která by se
měla uskutečnit dne 9. 12. 2019

-

k bezplatnému právnímu poradenství a mediaci pro klienty odboru sociálního

Koordinátorka KPSS dále připomněla, že je stále možné zasílat akce, které chtějí organizace zveřejnit
v kalendáři akcí. Čeká nás zpracování Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních

a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2021-2024. Již v roce 2019 je
nutné zahájit práce spojené se zpracováním potřebných analýz (potřeb, služeb a finančních
toků). Jako každý rok, tak i v roce letošním bude odbor sociální oslovovat praktické lékaře a pediatry
s žádostí o spolupráci.

Vzhledem k tomu, že se v průběhu jednání dostavil pan radní, dala mu koordinátorka KPSS
prostor k představení. Pan radní uvedl, že na městské části působil jako zaměstnanec, takže
se s některými přítomnými již v minulosti setkal a představil plány vedení pro toto volební
období. V Zastupitelstvu MČ Praha 10 zastupuje Českou pirátskou stranu.
Následně koordinátorka KPSS požádala přítomné, aby se představili a v případě organizací
o představení svých služeb a projektů, což všichni přítomní učinili.
Na závěr koordinátorka KPSS všem poděkovala za účast a ještě jednou je pozvala na příští
jednání.

V Praze dne 25. 2. 2019
Zapsaly: Lucie Tiefenbachová a Linda Zákorová
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