Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS – Senioři
Datum konání:

13. 4. 2017

Místo konání:

ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek

Přítomni: viz příloha
Za MČ Praha 10 přítomni:
Linda Zákorová, koordinátorka KPSS, odbor sociální
Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního, odbor sociální
Libor Koželuh, sociální pracovník, odbor sociální
MUDr. Markéta Jirásková, předsedkyně Výboru zdravotního a sociálního
Mgr. Martina Macurová, Centrum pro komunitní práci střední Čechy
Jednání řídila:
Linda Zákorová, koordinátorka KPSS, odbor sociální

Koordinátorka KPSS přítomné přivítala a představila program setkání:
-

Informace k vyhodnocení plnění priorit za rok 2016

-

Realizace aktivit v roce 2017

-

Různé

Koordinátorka KPSS přítomné přivítala a vzhledem k novým zúčastněním proběhlo „kolečko“
- vzájemné představení přítomných.
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I.

Realizace aktivit v roce 2017

Koordinátorka KPSS přítomné informovala o terénních týmech pro osoby s duševním onemocněním působících na Praze 10. Cílem terénních týmů je poskytování služeb pro osoby
s duševním onemocněním v jejich domácím prostředí, včetně osob, kterým není poskytována dosud žádná psychiatrická a psychologická péče, a které propadají opakovaně sítem zdravotních služeb. Služby terénních týmů jsou určeny pro osoby s širokým spektrem psychiatrických onemocnění, zejména schizofrenie a schizotypální poruchy s bludy a afektivní poruchy.
Služba není zaměřena na osoby s demencí u Alzheimerovy nemoci a na osoby s mentálním
postižením.
Území městské části Praha 10 je rozděleno dle spádovosti (Fokus Praha – Vršovice a Vinohrady a Eset Help ostatní) mezi mobilní tým organizace Fokus Praha a organizace Eset Help.
Výhodou terénních týmů je mobilita a relativně brzká možnost potenciálního pacienta navštívit v přirozeném prostředí (cca 48 hodin). Terénní tým je multidisciplinární. Jedním ze
členů týmu je psychiatrická sestra.
Koordinátorka KPSS přítomné dále informovala o záměru v letošním roce uspořádat vzdělávací seminář, a to v rámci KPSS. Zástupci organizací mají možnost navrhnout témata semináře, o která mají zájem, a to na e-mail koordinátorky KPSS. Pro zástupce spolupracujících organizací bude účast na semináři zdarma.
Nadále pokračují semináře k dluhové problematice ve spolupráci s organizací Remedium.
Další seminář se bude konat dne 3. května 2017 v prostorách ÚMČ.
Dne 30. 5. 2017 se uskuteční seminář na téma „Komunitní plánování sociálních a návazných
služeb na Praze 10“, jehož cílem je přiblížit účastníkům proces KPSS.
Koordinátorka KPSS přítomné pozvala na Veletrh sociálních a návazných služeb, který se bude konat dne 17. května 2017 před NC Eden.
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Dále přítomné informovala o výstupech úkolové pracovní skupiny k oblasti zaměstnávání
znevýhodněných osob, která se konala 29. března 2017. Výstupem z jednání je zaměření se
na osoby se zdravotním postižením a dlouhodobě nezaměstnané – bude řešena možnost
společného setkání klientů ÚP ČR s organizacemi. Schůzky proběhnou v červnu 2017.
Koordinátorka KPSS upozornila v návaznosti na dotace od městské části Praha 10, že dle
smlouvy čl. 2 písmena D, E pro organizace platí povinnost hlášení akcí, které jsou součástí
podpořeného projektu, a to na e-mail uvedený ve smlouvě. Jinak stále platí, že akce, které
chtějí zveřejnit v kalendáři akcí na portálu městské části Praha 10, mohou posílat koordinátorce KPSS.

II.

Informace k vyhodnocení plnění za rok 2016

Koordinátorka KPSS připomněla, že v současné době máme nastavených osm priorit.
1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci.
2. Bydlení pro osoby v nepříznivé sociální situace.
3. Komunitní aktivity podporující osoby v nepříznivé sociální situaci a osoby touto situací ohrožené.
4. Služby podporující setrvání občanů v domácím prostředí.
5. Podpora registrovaných sociálních služeb prostřednictvím dotačního řízení MČ Praha 10
6. Rozvoj a zkvalitňování procesu plánování sociální pomoci a zvýšení informovanosti
a spolupráce.
7. Služby a programy pro rodiny, děti a mládež ohrožené rizikovými sociálními jevy.
8. Služby pro dospělé osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené.
U priority 1 se pracovní skupina blíže věnovala opatření 1. 1. - psychologické poradenství.
Pracovní skupina se shodla, že by bylo potřebné zpracovat přehled organizací, které poskytují psychologické poradenství. Zároveň odbor sociální zjistí přehled klinických psychologů působících na Praze 10, kteří mají smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Výše uvedené přehledy
budou určeny pro potřebu organizací.
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K prioritě 2 byla nastavena opatření tak, aby mohla případně reagovat na připravovaný zákon o sociálním bydlení.
U priority 3 se jednalo zejména o opatření 3.4. Podporovat klubové aktivity a jednorázové akce pro
seniory.
K prioritě 4 stále hledáme k opatření 4.5. Podporovat pečující osoby možnosti, jak tyto osoby podpořit, proto budeme rádi za jakékoli podněty.

Priorita 5 obsahuje jen jedno opatření, které je zaměřené na podporu všech registrovaných
sociálních služeb.
U priority 6 přítomní opět poukazovali na chybějící noviny Prahy 10, protože pro cílovou skupinu senioři je tištěná forma zpráv nejpřijatelnější a nejdostupnější.
Priorita 7 se netýká této pracovní skupiny a u priority 8 již byly podány informace o terénních
týmech pro osoby s duševním onemocněním.

III. Různé
-

Dne 7. června 2017 by se mělo uskutečnit společné jednání všech pracovních skupin.
Jedná se zatím o předběžný termín.

-

Bariéry je možno stále hlásit koordinátorce KPSS.

-

Paliativní péče – hledají se možnosti podpory.

-

Plánuje se pravidelná aktualizace katalogu.

-

Koordinátorka KPSS požádala o průběžné kontroly zveřejněných textů v katalogu kontaktů na sociálním a zdravotním portálu.

Na závěr jednání poděkovala koordinátorka KPSS všem za účast a podporu občanů Prahy 10,
kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci.
V Praze dne 2. 5. 2017
Zapsala: Linda Zákorová

4

5

