Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS – Osoby se zdravotním postižením
Datum konání: 4. 10. 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
Lucie Tiefenbachová, vedoucí referátu sociální práce
Petra Jonášová, vedoucí referátu sociální a zdravotní péče
Libor Koželuh, sociální pracovník
MUDr. Markéta Jirásková, předsedkyně Výboru zdravotního a sociálního
Martina Macurová, CpKP, metodická podpora procesu KPSS
Jednání řídila:
Linda Zákorová, koordinátorka KPSS
Všichni účastníci před zahájením jednání v tištěné podobě obdrželi:
-

Zpracovaná opatření k naplňování priorit na období 2017 - 2018

-

Katalog sociálních a návazných služeb 2017/2018

-

Informaci o záměru k budově U Vršovického nádraží 30/30

-

Informaci k projektu „Pečuj doma a s námi“

Koordinátorka KPSS přítomné přivítala a seznámila s programem jednání:
-

Revize opatření na rok 2018

-

Informování o sběru podkladů pro monitoring a vyhodnocení akčního plánu za rok
2017
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-

Informování o současných projektech/plánech MČ Praha 10

-

Různé

I.

Revize opatření na rok 2018

Koordinátorka KPSS připomněla, že priority a opatření byly tvořeny společně na jednáních
pracovních skupin KPSS a základem tohoto jednání je především revize níže uvedených opatření. Požádala přítomné, aby si vzali dokument před sebe a následně četla jednotlivá opatření k prioritám. Cílem revize je především to, aby některá důležitá služba nebyla opomenuta.
Dále opětovně upozornila, že registrované sociální služby jsou uvedeny samostatně, a pokud
se v ostatních prioritách objevuje registrovaná sociální služba, tak je navázána na Centrum
sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.

1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci.
1.1.

Podporovat psychologické poradenství.

1.2.

Podporovat finanční poradenství.

1.3.

Podporovat právní poradenství osob v nepříznivé sociální situaci.

1.4.

Podporovat služby mediace.

1.5.

Informovat o možnostech zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce.

1.6.

Podporovat zřízení Centra sociálních a návazných služeb v budově na adrese
U Vršovického nádraží 30/30, Praha 10.

Koordinátorka KPSS informovala, že v současné době odbor sociální dokončuje přehled psychologického poradenství od jednotlivých organizací, které jej poskytují, a dále zpracovává,
na základě informací od zdravotních pojišťoven, přehled smluvních klinických psychologů
působících v lokalitě Prahy 10.
2. Bydlení pro osoby v nepříznivé sociální situace.
2.1.

Rozvíjet program prostupného bydlení pro rodiče s dětmi.
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2.2.

Udržet a zkvalitňovat byty zvláštního určení v Centru sociální a ošetřovatelské
pomoci v Praze 10, p. o.

2.3.

Podporovat poskytování bytů ze sociálních důvodů.

2.4.

Podporovat krizové bydlení na území Prahy 10.

2.5.

Udržet kapacity domovů pro seniory a osoby se zdravotním postižením provozované Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.

2.6.

Podporovat pobytové služby se zvláštním režimem v rámci Centra sociální
a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.

Uvedená opatření byla zpracovávána v době, kdy se připravoval zákon o sociálním bydlení,
a to tak, aby mohla na chystané změny flexibilně reagovat. Zákon zatím není a není jisté, zda
a v jaké podobě bude.
3. Komunitní aktivity podporující osoby v nepříznivé sociální situaci a osoby touto situací ohrožené.
3.1.

Podporovat rodinná a komunitní centra.

3.2.

Podporovat návazné aktivity pro děti a dospívající mládež.

3.3.

Podporovat streetové akce pro děti a mládež.

3.4.

Podporovat klubové aktivity a jednorázové akce pro seniory.

3.5.

Podporovat klubové aktivity pro OZP.

Priorita je zaměřena zejména na komunitní centra, kdy skupiny OZP se týká poslední opatření.
4. Služby podporující setrvání občanů v domácím prostředí.
4.1.

Poskytovat finanční dary dětem s těžkým zdravotním postižením z Prahy 10.

4.2.

Podporovat rozšíření kapacit pečovatelské služby a průběžné zkvalitňování poskytovaných služeb v rámci Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze
10, p. o.

4.3.

Pokračovat v poskytování darů uživatelům sociální tísňové péče.

4.4.

Podporovat individuální dopravu seniorů a osob se zdravotním postižením zajišťovanou MČ Praha 10.
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4.5.

Podporovat pečující osoby.

4.6.

Podporovat odlehčovací služby v rámci Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.

Výše uvedená priorita a k ní nastavená opatření se přímo týkají této pracovní skupiny, proto
o nich bylo informováno podrobně.
5. Podpora registrovaných sociálních služeb prostřednictvím dotačního řízení MČ Praha 10
5.1.

Podporovat sociální služby registrované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Tato priorita obsahuje jen jedno opatření, a to z důvodu, jak již bylo uvedeno na začátku jednání, obsahuje všechny registrované služby.
6. Rozvoj a zkvalitňování procesu plánování sociální pomoci a zvýšení informovanosti
a spolupráce.
6.1.

Zajišťovat informování občanů různými formami

6.2.

Podporovat zviditelňování dobrovolnictví a jeho rozvoj.

6.3.

Podporovat spolupráci se subjekty/institucemi působícími v sociální a návazné
oblasti.

6.4.

Rozvíjet a zkvalitňovat proces komunitního plánování sociálních a návazných
služeb.

6.5.

Průběžně mapovat potřeby na území MČ.

6.6.

Podporovat transparentnost rozdělování finančních prostředků.

6.7.

Rozdělovat finanční prostředky v návaznosti na schválené priority KPSS.

6.8.

Zapojovat občany do vyhledávání stavebních, smyslových, jazykových a dalších
bariér.

Priorita vznikla sloučením více priorit z minulého období a k ní navázána opatření zahrnují
veškeré formy informování občanů.
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7. Služby a programy pro rodiny, děti a mládež ohrožené rizikovými sociálními jevy.
7.1.

Podporovat legislativně vymezené alternativní formy péče o děti předškolního
věku.

7.2.

Udržet kapacity terénního programu pro děti a mládež.

7.3.

Podporovat zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.

7.4.

Podporovat specifické služby pro ohrožené děti, rodiče, rodiny.

7.5.

Udržet současné kapacity jeslí a podporovat jejich navýšení v rámci Centra
sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.

7.6.

Udržet projekt „Program podpory studia“.

Výše uvedená priorita a k ní nastavená opatření se netýkají přímo této pracovní skupiny, proto o nich bylo informováno jen stručně.

8. Služby pro dospělé osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené.
8.1.

Podporovat realizaci terénních programů pro osoby sociálně vyloučené
a ohrožené sociálním vyloučením.

8.2.

Podporovat vznik mobilního týmu pro osoby s duševním onemocněním.

8.3.

Podporovat specializované zdravotní terénní programy.

8.4.

Podporovat služby pomoci při základním zdravotním ošetření.

8.5.

Podporovat nízkoprahovou práci.

8.6.

Podporovat vznik nízkoprahového centra.

U výše uvedené priority se pracovní skupiny OZP týká zejména opatření 8.2. a 8.3., proto
o ostatních bylo informováno jen okrajově.
Koordinátorka KPSS požádala přítomné, aby své podněty k opatřením zaslali nejpozději do
13. 10. 2017. Je důležité, aby se na nic nezapomnělo a případně byly podchyceny nově vzniklé problémy.
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II.

Informování o sběru podkladů pro monitoring a vyhodnocení akčního plánu za rok 2017

Koordinátorka KPSS předala slovo paní Macurové, která vykonává pro městskou část metodickou podporu KPSS, aby informovala o sběru podkladů pro monitoring a vyhodnocení akčního plánu za rok 2017. Paní Macurová informovala, že vyhodnocení bude zpracováno až
v roce 2019, a to za roky 2017 a 2018, ale je vhodné roky oddělit, proto bude organizacím
zaslán začátkem února 2018 dotazník za účelem monitoringu aktivit, kde se budou uvádět
např. celkové počty klientů, klienti z Prahy 10, realizované akce, jak byly aktivity naplněny,
jak financovány. Tyto informace budou pro interní potřebu a nebudou zveřejňovány.

III. Informování o současných projektech/plánech MČ
Praha 10
Informace o záměru k budově U Vršovického nádraží 30/30
Vedoucí odboru sociálního přítomné seznámil se záměrem zřídit v budově U Vršovického
nádraží 30/30, Praha 10, Centrum sociálních a návazných služeb. Tento záměr se nezměnil
a stále platí, viz opatření 1.6. Bohužel došlo k tomu, že někdo distribuuje a vylepuje letáčky
obsahující mylné informace o zařízení a plánovaných službách, čímž vznikla panika u v okolí
bydlících občanů. Vedoucí odboru sociálního tedy přítomným potvrdil, že záměr se nezměnil
a v uvedené budově má vzniknout Centrum sociálních a návazných služeb, organizacím budou následně nabídnuty prostory za zvýhodněné nájemné, kde budou moci poskytovat své
služby občanům Prahy 10. Více informací zde - http://socialniportal.praha10.cz/socialni-azdravotni-oblast/oblast-socialni/projekty-mc-v-socialni-oblasti/komunitni-centrum.aspx.
Přítomní zástupci organizací potvrdili, že mají stále zájem, aby Centrum sociálních a návazných služeb na adrese U Vršovického nádraží 30/30, Praha 10, vzniklo.
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Vedoucí odboru sociálního přítomné ujistil, že až to bude aktuální, tak zájem organizací
o prostory bude včas aktualizován.
Informování o současných projektech/plánech MČ Praha 10
-

U koordinátorky KPSS je k dispozici nový katalog sociálních a návazných služeb, elektronická podoba je zveřejněna na sociálním a zdravotním portálu.

-

Dne 3. 11. 2017 se uskuteční další školení organizace Remedium tentokrát na téma
„Dluhy a manželství“. Pozvánku koordinátorka KPSS všem poslala.

-

Dne 9. 11. 2017 se uskuteční akreditované školení na téma „Opatrovnictví, svéprávnost a alternativy k jejímu omezení“. Pozvánku koordinátorka KPSS všem pošle.

-

Dne 15. 11. 2017 se bude konat společné jednání pracovních skupin KPSS. Pozvánku
koordinátorka KPSS všem pošle.

-

MČ Praha 10 podporuje paliativní péči, a to v nově zavedeném dotačním řízení
a podporou FKNV – darem na zajištění druhé paliativní sestry.

IV. Různé
Koordinátorka KPSS připomněla, že je stále možnost zasílat akce ke zveřejnění na webových
stránkách Prahy 10.
Zatím nebylo vyhlášeno dotační řízení na rok 2018. Ihned po schválení vyhlášení koordinátorka KPSS tuto informaci neprodleně všem organizacím odešle, tak jako každý rok.
Koordinátorka KPSS informovala o realizované akci s názvem „Poděkování dobrovolníkům za
jejich činnost v sociální oblasti“, která se konala dne 18. 9. 2017. Akce se zúčastnilo 98 dobrovolníků ze 17 organizací a máme velmi kladné zpětné vazby.
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Závěrem jednání požádala koordinátorka KPSS všechny přítomné o kontrolu informací zveřejněných v katalogu kontaktů na sociálním a zdravotním portálu – www.desitkapomaha.cz
a poděkovala všem za účast a dosavadní spolupráci.

V Praze dne 16. 10. 2017
Zapsala: Lucie Tiefenbachová
Schválila: Linda Zákorová
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