Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS – Osoby se zdravotním postižením
Datum konání: 24. 9. 2014, 15:00
Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, budova B – Radniční salonek

Přítomni:

Emilie Holubová, STP v ČR, Praha 10
Ladislava Pořízková, Seppia
Lenka Holubcová, Seppia
Alena Kyselová, Centrum Paraple
Viera Novotná, Sluneční Zahrada, Sluneční Domov
Vlasta Stupková, Asistence, o.p.s.
Gabriela Olejníková, CSOP v Praze 10
Jiří Plaček, Občanské sdružení pro pomoc handicapovaným
Jana Froňková, uživatel
Mirka Kroupová, NOVÉ HORIZONTY, TAMTAMY
Tereza Vísnerová, Raná péče Eda, o.p.s.
Barbara Lacinová, KOLUMBUS
Jana Hembalová, KOLUMBUS
Naďa Lexová, uživatel
Veronika Slepičková, Ergo Aktiv, o.p.s.
Kateřina Kyselová, Amelie, o.s.
Irena Kovaříková, Diakonie ČCE Ratolest
Romana Bicanová, Tichý svět o.p.s.
Ondřej Skála, Fokus Praha
Andrea Lískovcová, ENVIRA, o.p.s.
Alena Mrázková, ENVIRA, o.p.s.

Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního
Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování, odbor sociální
Lucie Tiefenbachová, vedoucí referátu sociální práce, odbor sociální
Jitka Materová, Občan v akci
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Jednání řídily:
Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb
Lucie Tiefenbachová, vedoucí referátu sociální práce, odbor sociální, odborný garant pracovní
skupiny

Všichni přítomní obdrželi materiály Akční plán MČ Praha 10 na rok 2014 a Manuál pro správné
zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

1. Koordinátorka a vedoucí odboru sociálního přítomné přivítali a poděkovali za účast a
spolupráci.

2. Následně koordinátorka představila paní Materovou a vysvětlila účel (supervize procesu
KPSS) její účasti na jednání pracovní skupiny. Současně požádala všechny přítomné, aby na
závěr jednání vyplnili krátký dotazník.

3. Vzhledem k tomu, že se jednání účastnili i noví členové skupiny, tak se všichni navzájem
představili.

4. Nově zapojené organizaci dostaly prostor k širšímu představení jejich činnosti:

•

Paní Kroupová představila činnosti 3 organizací
I.

Nové Horizonty - sociální firma zaměřená prioritně na rozvoj a uplatnění
znevýhodněných osob na otevřeném trhu práce; Většina služeb je přístupná všem –
nezaměstnaným, osobám na/po mateřské nebo rodičovské dovolené, absolventům,
50+, zkrátka všem, kteří chtějí svou situaci změnit (www.novehorizonty.cz, tel.:
605 222 388, e-mail: info@novehorizonty.cz)

II.

Tamtamy - zajišťuje kromě pracovní asistence a podporu pro zdravotně postižené
(OZP)

také

úklidové

služby

(www.tamtamy.cz;

tel.:

607 030 478,

e-mail:

info@tamtamy.cz)
III.

OZP akademie - poskytuje široké veřejnosti rekvalifikační i jiné kurzy pro širokou
veřejnost (www.ozpakademie.cz, tel.: 721 551 650, e-mail: info@ozpakademie.cz)

Více informací zájemci naleznou v katalogu kontaktů na www.desitkapomaha.cz.
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•

Pan Plaček prezentoval plány Občanského sdružení pro pomoc handicapovaným:
Přítomné informoval, že požádal o prostory MČ Praha 10 s tím, že o původní prostory
sdružení přišlo následkem povodní. Vzhledem k tomu, že nemá aktuální informace o stavu
jeho žádostí, nemůže sdružení zahájit plánovanou činnost zaměřenou na zaměstnávání osob
s handicapem (e-mail: OSPHandicap@e-mail.cz).

•

Paní Mrázková představila o činnosti organizace Envira:
Jedná se o integrační sociální podnik zaměstnávající více než 50% osob se zdravotním
postižením;

zaměřuje se na všechny typy postižení; nabízí pracovní uplatnění v oblasti

gastronomie (barmani, kuchaři, pomocní kuchaři), správy a údržby areálu (technický
pracovník, truhlář, zahradník), rukodělné dílny (pracovníci v rukodělné dílně zaměřené na
keramickou tvorbu) a doprovodných služeb (www.toulcuvdvur.cz, tel.: 272 660 500, e-mail:
info@toulcuvdvur.cz).

Více informací zájemci naleznou v katalogu kontaktů na www.desitkapomaha.cz. Všichni
přítomní obdrželi informativní leták.

•

Paní Slepičková představila činnost organizace ERGO Aktiv:
Organizace nabízí prostřednictvím rehabilitačních a vzdělávacích programů podporu
bezpečného návratu k denním aktivitám, k zaměstnání, návratu ztracených funkcí
a dovedností a jejich maximálního využití v běžném životě. Program organizace je určen
osobám v produktivním věku po cévní mozkové příhodě nebo jiném získaném poškození
mozku (www.ergoaktiv.cz, tel.: 222 712 234, e-mail: info@ergoaktiv.cz)

Všichni přítomní obdrželi informativní leták.

5. Koordinátorka přítomné informovala o tom, co se MČ Praha 10 společně s poskytovateli
a uživateli v letošním roce podařilo:
•

Veletrh sociálních a návazných služeb – 21. 5. 2014 před NC Eden

•

Katalog sociálních a návazných služeb 2014/2015 – k dispozici u koordinátorky
v tištěné podobě, všem bude zaslán elektronicky

•

Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti – 15. 9. 2014 v KD
Barikádníků, účast přes 90 dobrovolníků z 18 organizací
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•

Letáky – odbor sociální zpracoval pro občany Prahy 10 informativní letáky
o činnostech jednotlivých oddělení a o zapojení do KPSS (všichni přítomní obdrželi
leták o oddělení sociální práce a leták o zapojení do KPSS)

•

Zveřejňování akcí v kalendáři na www.praha10.cz – koordinátorka připomněla
možnost zveřejňování akcí poskytovatelů, letos zveřejnění již 97 akcí

•

Sociální a zdravotní portál – průběžně pracovníci odboru sociální aktualizují,
koordinátorka požádala přítomné o shlédnutí uveřejněných informací a případné
zaslání podnětů

•

stojan na letáky – nově umístěn v prostorách ÚMČ Praha 10, 1. patro budovy B,
poskytovatelé mohou doručit koordinátorce letáky, která zajistí prezentaci

•

zajištění právního poradenství a mediace – služby jsou poskytovány pilotně od srpna
do listopadu pro klienty odboru sociálního zdarma, zájemce musí nejprve
kontaktovat sociální pracovníky

•

navýšení financí do grantů – v letošním roce byly z rozpočtu MČ Praha 10 do sociální
oblasti rozděleny téměř 3 miliony (v předcházejících letech se celková částka
pohybovala okolo 1 milionu)

•

bariéry na území Prahy 10 – v roce 2014 cca 30 občanů informovalo koordinátorku
o cca 50 bariérách, všechny podněty koordinátorka předala na odbor životního
prostředí, dopravy a rozvoje, účastníci byly upozorněni na to, že mohou i nadále
hlásit bariéry na území Prahy 10

•

Penzion Malešice – koordinátorka informovala o zahájení provozu, které je plánováno
na 1. čtvrtletí 2015 a o vyčlenění 5 tzv. krizových bytů pro účely odboru sociálního,
všem budou včas předány potřebné informace

•

granty 2015 – předběžný termín vyhlášení je stanoven na 20. 10. 2014, avšak
informace ještě nebyla zveřejněna, poskytovatelé byli upozorněni na nutnost
sledovat www.praha10.cz →městská část→granty→2015

•

poradna Desetsil – vzhledem k tomu, že se paní Buřívalová nemohla osobně dostavit,
požádala koordinátorku o předání informace, že na Praze 10 byla v září 2014
otevřena nová poradna práce, kde občané Prahy 10 mají 2 konzultace zdarma –
Moskevská 189, 1. NP, kancelář č. 117, tel.: 608 720 237
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6. Paní Holubcová z organizace SEPPIA všem přítomným prezentovala výsledky pilotního
projektu zaměřeného na mapování barier v Záběhlicích a na Zahradním Městě.

7. Priority a opatření Akčního plánu na rok 2014

Odborná garantka informovala o současném stavu realizace priorit a opatřeních, která jsou
zaměřena na osoby se zdravotním postižením:
•

8. Aktivity v rámci KPSS do konce roku 2014
•

Jednání pracovní skupiny bude 13. 10. 2014 – všichni obdrželi pozvánku, na uvedeném
jednání se budeme věnovat aktivitám pro rok 2015 (tvorba Akčního plánu na rok 2015)

•

Účastníci byli požádáni o podněty k Akčnímu plánu na rok 2015, a to do 10. 10. 2014

•

Další jednání bude společné pro všechny pracovní skupiny dne 19. 11. 2014, kde bude
projednán a schválen návrh Akčního plánu na rok 2015 – návrh dokumentu všichni obdrží
s časovou rezervou

•

Poté bude následovat veřejné připomínkování dokumentu a schvalovací proces,
předpokládáme schválení dokumentu v lednu či únoru 2015

Na závěr jednání koordinátorka ještě jednou všem poděkovala. Zejména pak za občerstvení, které na
jednání pracovní skupiny připravili pracovníci organizace Envira.

V Praze dne 30. 9. 2014

Zapsala: Lucie Tiefenbacová
Schválila: Linda Zákorová
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