Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS – Senioři
Datum konání: 23. 9. 2014, 13:00
Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, budova B – Radniční salonek

Přítomni:

Jiřina Gürlichová, Point 50+
Eliška Fousková, Život 90
Tamara Svrčková, DC Protěž
Blanka Sládková, CSOP v Praze 10
Jana Tothová, uživatelka
Šárka Petrásková, Tamtamy
Martina Průšová, Tamtamy
Renata Plevková, DS Zahradní Město
Tatiana Mikešová, Hewer
Radka Pončová, KDP Ezra
Naďa Kohlíčková, uživatelka

Iveta Tomanová, metodik a kontrolorka sociálních služeb p.o., odbor sociální
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

Jednání řídila:
Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb a odborná
garantka pracovní skupiny

Všichni přítomní obdrželi materiál Akční plán MČ Praha 10 na rok 2014.
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1. Koordinátorka přítomné přivítala a poděkovala za účast a spolupráci. Současně omluvila
vedoucího odboru sociálního, který se nemohl z důvodu pracovního vytížení jednání
zúčastnit.

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. Koordinátorka všem předala letáky organizace Hestia – program 3G na mezigenerační
propojování.

5. Jednání se zúčastnila i jedna nově zapojená organizaci, která dostala prostor k širšímu
představení jejich činnosti:

•

Paní Petrásková a paní Průšová představily 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.

6. Zástupkyně DC protěž informovala přítomné o změnách v realizaci Seniorškolky, kterou
převzaly od organizace YWCA. Dále všem nabídla možnost využití jejich služeb, nově
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poskytují seniorům masáže a sociální šatník – více informací poskytne paní Svrčková, tel.:
775 373 103.

7. Koordinátorka požádala zástupkyni CSOP v Praze 10 o to, aby nám organizace vždy na jednání
pracovní skupiny připravila informace o aktuálním stavu poskytování sociálních a návazných
služeb.

8. 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;

•

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) – v této souvislosti
koordinátorka požádala všechny přítomné o předání informace, že proces KPSS je
otevřený a může se zapojit každý;

•

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 zhlédnutí 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);
3

•

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.

9. Priority a opatření Akčního plánu na rok 2014

Ve spolupráci s pracovnicemi odboru sociálního informovala o současném stavu realizace
priorit a opatřeních, která jsou zaměřena na osoby se zdravotním postižením:

•

Tísňová péče – paní Tomanová z odboru sociálního informovala přítomné o příspěvcích
na tísňovou péči, které občanům poskytuje Praha 10, současně poděkovala Životu 90 za
skvělou spolupráci;

•

Individuální doprava pro seniory – MČ Praha 10 tuto službu poskytuje zdarma, a to
prostřednictvím 4 automobilů – objednání či získání více informací je možné na tel.:
724 122 797;

•

Vyhledávání osamocených seniorů – i na základě tohoto opatření si odbor sociální nechal
zpracovat letáky o činnosti oddělení sociální práce, jehož cílovou skupinou jsou právě
senioři, prostřednictvím seniorů zapojených do procesu KPSS jsme distribuovali letáky
do Penzionů v Rektorské ulici, plánujeme letáky předat všem praktickým lékařům,
garantka požádala o podněty, jakou formou by bylo možné seniory vyhledávat;

•

Jednorázové akce pro seniory – za MČ Praha 10 tyto akce realizuje odbor kultury
a projektů, garantka na příští jednání pozve paní Novákovou (tel.: 267 093 277)
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z uvedeného odboru, která všem představí jednotlivé akce, případně bude přítomné
informovat o plánu na další období;
•

Klubové aktivity seniorů – aktivity se zaměřují na prezentací klubových aktivit v CSOP
v Praze 10, koordinátorka od září 2014 spolupracuje s paní Alexandrou Levou
(tel.: 267 312 270, 733 643 970), která má na starosti zajišťování akcí v klubech
pro seniory, již některé akce za září byly zveřejněny v kalendáři na www.praha10.cz;

•

Pobytové služby – Zámeček – garantka ve spolupráci a paní Tomanovou z odboru
sociálního a paní Sládkovou z CSOP v Praze 10 informovala o pobytových službách
v Zámečku a počtech lůžek (domov pro seniory 23, domov se zvláštním režimem 46,
odlehčovací služby 6).

10. Aktivity v rámci KPSS do konce roku 2014

•

Jednání pracovní skupiny bude 30. 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 20. 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.

11. Koordinátorka sdělila všem přítomným, aby se zamysleli nad tím, na jaká témata by uvítali
zajistit semináře či workshopy. Možno v této záležitosti kontaktovat i paní Holubcovou
z organizace SEPPIA, která realizuje online vzdělávání (lenka.holubcova@seppia.cz).

Na závěr jednání koordinátorka ještě jednou všem poděkovala.

V Praze dne 30. 9. 2014

Zapsala: Linda Zákorová
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