Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS – Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Datum konání: 15. 2. 2017
Místo konání: ÚMČ Praha 10, 4. patro, zasedací místnost 411a
Přítomni: viz příloha

Za MČ Praha 10 přítomni:
Linda Zákorová, koordinátorka KPSS, odbor sociální
Lucie Tiefenbachová, vedoucí referátu sociální práce, odbor sociální
Libor Koželuh, sociální pracovník, odbor sociální
Michal Volák, vedoucí referátu kurátorů pro dospělé, odbor sociální, garant pracovní skupiny
MUDr. Markéta Jirásková, předsedkyně Výboru zdravotního a sociálního

Jednání řídila:
Linda Zákorová, koordinátorka KPSS, odbor sociální

Všichni účastníci před zahájením jednání v tištěné podobě obdrželi:

-

Akční plán městské části Praha 10 na období 2017 – 2018 – prováděcí dokument ke
Střednědobému plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území
městské části Praha 10 na období 2017 - 2020

-

Nabídku možných 11 témat dluhových seminářů – realizace v roce 2017 – k vybrání
šest témat

Koordinátorka KPSS přítomné přivítala a omluvila vedoucího odboru sociálního, který se
z důvodu jiných pracovních povinností nemohl jednání zúčastnit.

Následně přítomné seznámila s tím, že Akční plán městské části Praha 10 na období 2017 –
2018 – prováděcí dokument ke Střednědobému plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních
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a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2017 – 2020, byl schválen
Radou MČ Praha 10 dne 19. 1. 2017. V současné době odbor sociální ve spolupráci
s ostatními odbory Úřadu městské části Praha 10 zpracovává vyhodnocení plnění priorit za
rok 2016, které jim bude zasláno e-mailem.

Koordinátorka KPSS informovala přítomné, že i v letošním roce se v rámci KPSS uskuteční
semináře pro účastníky procesu a požádala o návrhy témat seminářů, které by spolupracovníky zajímali a také o nabídku seminářů z jejich organizace. Určitě se opět uskuteční seminář
o KPSS, který se koná každoročně pro nové účastníky procesu.

Koordinátorka KPSS přítomné dále informovala, že se v letošním roce uskuteční 2-6 seminářů
k dluhové problematice. Přítomní obdrželi nabídku 11 témat, kterých by se mohly semináře
týkat, a požádala je o zaškrtnutí šesti témat, která preferují. Semináře bude pořádat organizace Remedium, a to v prostoru Úřadu městské části Praha 10, která se této problematice
věnuje dlouhodobě. Semináře budou trvat cca tři hodiny a daná témata budou probírána do
hloubky s možností dotazů a s příklady z praxe. Termín prvního semináře je 4. 4. 2017. Další
termíny budou upřesněny.

Akční plán městské části Praha 10 na období 2017 – 2018 – prováděcí dokument ke Střednědobému plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části
Praha 10 na období 2017 - 2020
Koordinátorka KPSS přítomným představila aktivity Akčního plánu městské části Praha 10 na
období 2017 – 2018 – prováděcí dokument ke Střednědobému plánu rozvoje a udržitelnosti
sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2017 – 2020.
Následně přítomné požádala, aby si otevřeli dokument a společně prošli jednotlivá opatření
a aktivity, kdy se zvláště zaměřila na opatření a aktivity týkající se pracovní skupiny osoby
sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené.
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1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci.
Opatření 1.1. Podporovat psychologické poradenství a 1.2. Podporovat finanční poradenství
(dluhové)
Opatření budou podpořena zejména v dotačním řízení a případně formou zvýhodněného
nájemného.
V této souvislosti koordinátorka KPSS informovala, že v případě zájmu mohou poradenství
právníka využít i zástupci poskytovatelů, pokud se jimi řešený problém týká občana Prahy 10.

Opatření 1.3. Podporovat právní poradenství osob v nepříznivé sociální situaci a 1.4. Podporovat služby mediace
Koordinátorka KPSS informovala, že bezplatné právní poradenství a bezplatnou mediaci pro
klienty odboru sociálního zajišťuje městská část Praha 10 již od roku 2014. Klienta
k uvedeným službám objednává sociální pracovník. V praxi to probíhá tak, že klient jde se
svým problémem za sociálním pracovníkem, který situaci vyhodnotí a v případě potřeby
právního poradenství jej objedná k právníkovi, který řeší všechny problematiky (finanční,
bytová, rodinná…). Stejně probíhá služba mediace, která je zaměřena zejména na rodiny
s dětmi.

Opatření 1.5. Informovat o možnostech zaměstnávání osob znevýhodněné na trhu práce
(včetně sociálního podnikání)
Odbor sociální bude i nadále spolupracovat s ÚP ČR a problematika bude i nadále řešena na
pracovních skupinách. V roce 2017 se plánuje konání úkolové pracovní skupiny se všemi aktéry. V této souvislosti ředitelka Úřadu práce KOP pro Prahu 10 informuje o informačních
seminářích pro nové uchazeče o zaměstnání na pobočce Úřadu práce.

Opatření 1.6. Podporovat zřízení Centra sociálních a návazných služeb v budově na adrese
U Vršovického nádraží 30/30, Praha 10
V současné době se čeká na vydání stavebního povolení. Hlavním účelem centra je dostupnost všech služeb pro občany městské části Praha 10.
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2. Bydlení pro osoby v nepříznivé sociální situaci.

Tato oblast se týká všech pracovních skupin. V současné době se čeká, jak dopadne schválení
dlouho očekávaného zákona o sociálním bydlení. Všechna opatření jsou nastavena tak, aby
byla flexibilní a v případě potřeby mohla projít revizí.

Opatření 2.3. Podporovat poskytování bytů ze sociálních důvodů
K tomuto opatření koordinátorka uvedla, že další informace o dočasném ubytování ve specializovaných bytových jednotkách v Bytovém domě Malešice budou k dispozici později.

Opatření 2.4. Podporovat krizové bydlení na území Prahy 10
Odbor sociální řešení s odborem majetkoprávním vyčlenění bytů pro klienty odboru sociálního, které budou poskytovány na 10 maximálně 12 měsíců.

3. Komunitní aktivity podporující osoby v nepříznivé sociální situaci a osoby touto situací
ohrožené.

Tato opatření budou podpořena zejména v dotačním řízení a případně formou zvýhodněného nájemného. Komunitní aktivity pro osoby se zdravotním postižením jsou nedílnou součástí pomoci. Jedná se zpravidla o služby a aktivity, které nejsou v režimu zákona o sociálních
službách – návazné služby.

Opatření 3.3. Podporovat streetové akce pro děti a mládež
V roce 2017 proběhnou dvě větší streetové akce na území městské části: Graffity jam
v průběhu jara (termín bude upřesněn) a Wrshovice party pod širým nebem (21. 9. 2017).
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4. Služby podporující setrvání občanů v domácím prostředí.

Zajistit v dostatečné míře a kvalitě služby podporující setrvání občanů v domácím prostředí
jsou celorepublikovým problémem. Priorita je zaměřena na podporu pečujících osob a na
zjišťování jejich potřeb. Vhodným způsobem zjištění potřeb pečujících osob je setkání poskytovatelů služeb a pečovatelů.
Toto opatření se nám stále nedaří zcela naplnit. Pro rok 2017 se jedná o jednu z prioritních
cílových skupin. Důležité je toto téma zviditelnit. Budeme rádi za jakékoli podněty. Další
možnosti podpory budeme společně hledat na pracovních skupinách. Jak tyto osoby oslovit?

5. Podpora registrovaných sociálních služeb prostřednictvím dotačního řízení MČ Praha 10

K prioritě č. 5 koordinátorka KPSS doplnila, že fakticky priorita obsahuje pouze jedno opatření zaměřené na podporu registrovaných sociálních služeb na základě potřeby občanů MČ
Praha 10, a to především v rámci dotačního řízení a formou zvýhodněného nájemného.

6. Rozvoj a zkvalitňování procesu plánování sociální pomoci a zvýšení informovanosti
a spolupráce.

Cílem této prioritní oblasti je pokračování ve zkvalitňování procesu komunitního plánování
sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10 a v zajišťování informování občanů různými formami. Jedná se o opatření technické.

Opatření 6.1. Informování občanů různými formami
Koordinátorka KPSS uvedla, že opatření zahrnuje zejména katalog sociálních a návazných
služeb, Veletrh sociálních a návazných služeb, sociální a zdravotní portál, letáky apod.
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Opatření 6.2. Podporovat zviditelňování dobrovolnictví
Pokračovat v uvedených aktivitách. Budeme rádi za další nápady, jak tuto oblast zviditelnit.
Další možnosti budeme hledat na pracovních skupinách.

Opatření 6.3. Podporovat spolupráci se subjekty/institucemi působícími v sociální a návazné
oblasti
V této souvislosti koordinátorka KPSS hovoří o případových konferencích jako o jedné
z možností podpory mezioborové spolupráce a spolupráci na vytvoření paliativního týmu
VFN Královské Vinohrady.
Další možnosti prohloubení spolupráce budeme hledat na pracovních skupinách.

Opatření 6.4. Rozvíjet a zkvalitňovat proces komunitního plánování sociálních a návazných
služeb
Koordinátorka KPSS uvedla, že bude velmi ráda za jakékoli připomínky, jak proces vylepšit.

Opatření 6.5. Průběžně mapovat potřeby na území MČ Praha 10
Smyslem opatření je možnost reagovat na měnící se potřeby občanů. Koordinátorka KPSS
přítomné informovala o výsledcích Analýzy života cizinců na městské části Praha 10 a o plánovaném rozšíření informovanosti mezi cizince prostřednictvím cizojazyčných letáků a dalších možných aktivitách směřovaných na podporu integrace cizinců (Kurzy ČJ, semináře pro
pracovníky,…).

Opatření 6.6. Podporovat transparentnost rozdělování finančních prostředků a 6.7 Rozdělovat finanční prostředky v návaznosti na schválené priority KPSS
K uvedeným opatřením koordinátorka KPSS uvedla, že odbor sociální má poradní hlas při
rozdělování dotací, kdy se vždy hodnotí soulad žádostí s prioritami a opatřeními KPSS.

Opatření 6.8. Zapojovat občany do vyhledávání stavebních, smyslových, jazykových, kulturních a dalších bariér
Opatření bylo rozšířeno. Možnosti vyhledávání bariér bude řešeno na pracovních skupinách.
Ve vazbě na problematiku cizinců je jako jedna z bariér vnímán i odlišný mateřský jazyk.
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7. Služby a programy pro rodiny, děti a mládež ohrožené rizikovými sociálními jevy.

Opatření 7.2. Udržet kapacity terénního programu pro děti a mládež
Koordinátorka KPSS přítomné informovala o probíhajícím terénním programu pro děti
a mládež a o dnech, kdy se terénní pracovníci na městské části pohybují.

Opatření 7.3 Podporovat zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
Koordinátorka KPSS informovala o probíhající rekonstrukci objektu v ulici U Botiče. Rekonstrukce by měla být dokončena v roce 2017 a provoz by měl být zahájen od nového školního
roku.

Opatření 7.4. Podporovat specifické služby pro ohrožené děti, rodiče a rodiny
K opatření koordinátorka KPSS doplnila, že je naplňováno zejména prostřednictvím dotace
pro specifické služby sociálně právní ochrany dětí.

Opatření 7.6. Udržet projekt „Program podpory studia“.
Opatření je realizováno prostřednictvím možnosti bydlení ve Studentském domě pro zletilé
studenty odcházející ze zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy.

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

Opatření 8.1. Podporovat realizaci terénních programů pro osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením
Opatření je směřováno zejména k dospělým osobám bez přístřeší a k osobám závislým na
návykových látkách (terénní program Naděje a Drop-in).

Opatření 8.2. Podporovat vznik mobilního týmu
Koordinátorka KPSS přítomné informovala o navázání spolupráce s organizací Fokus Praha
a Eset Help na vzniku mobilního týmu, kdy Fokus Praha bude pokrývat Vršovice a Vinohrady
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a ostatní části území Prahy 10 Eset Help. Organizace Eset Help v současné době připravuje
stěhování kliniky z Prahy 11 do Strašnic. Klinika bude úzce propojena i s mobilním týmem.
Tým se bude skládat ze sociálních pracovníků, psychiatra a zdravotní sestry. U Fokusu Praha
se jedná o stejné složení 13 členného týmu.

8.4. Podporovat služby pomoci při základním zdravotním ošetřením
Prioritu naplňují zejména služby Naděje a Drop-in přímo v terénu.

Různé

Ředitelka KOP ÚP pro Prahu 10 poskytla informace o nově zaváděném institutu veřejné služby pro příjemce dávek pomoci v hmotné nouzi. Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi zavádějící veřejnou službu je účinná od 1. 2. 2017. Od tohoto dne mají příjemci dávek pomoci
v hmotné nouzi možnost požádat o výkon veřejné služby. Od srpna 2017 dojde k hodnocení,
zda osoba vykonávala či nevykonávala veřejnou službu. V případě, že nevykonávala veřejnou
službu alespoň v rozsahu 20 hodin v předchozím měsíci, dojde ke snížení částky živobytí na
existenční minimum. V případě odpracování alespoň 30 hodin veřejné služby, dojde
k navýšení částky živobytí nad částku životního minima.
Institut veřejné služby se bude týkat širokého okruhu příjemců dávek pomoci v hmotné nouzi
– odhadem se jedná pro Prahu 10 o 800 až 900 osob. V současné době nejsou pro tyto osoby
zajištěna pracovní místa. Zájemci o veřejnou službu by měli sami kontaktovat zodpovědného
zaměstnance úřadu práce.
Osoby vykonávající veřejnou službu musí být organizací, která je zaměstnává pojištěny. Úřad
práce má možnost tyto náklady refundovat.
Současně ředitelka KOP ÚP pro Prahu 10 požádala spolupracující organizace o zvážení možnosti zřizovat pro osoby v hmotné nouzi pracovní místa k výkonu veřejné služby. Koordinátorka KPSS všem pošle potřebné informace.
Kontaktní osobou pro veřejnou službu je paní Jana Přibová z krajské pobočky ÚP pro hl. m.
Prahu.

Zástupce organizace Buči přítomné informoval o blížící se akci k Mezinárodnímu dni Romů
konané v Atriu Žižkov 8. dubna 2017.
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Koordinátorka KPSS přítomné informovala, že se uskuteční dne:

-

4. 4. 2017 seminář k dluhové problematice na ÚMČ Praha 10

-

17. 5. 2017 Veletrh sociálních a návazných služeb před NC Eden

-

18. 9 2017 Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti v KD Barikádníků.

Aktualizace katalogu bude probíhat od května 2017. Poskytovatelé mohou i nadále zasílat
své akce do kalendáře akcí na webové stránky městské části.

Na závěr všem koordinátorka KPSS poděkovala za spolupráci a upozornila na skutečnost, že
na jednání pracovní skupiny v dubnu 2017 se společně budeme věnovat jednotlivým úkolům.

V Praze dne 28. 2. 2017

Zapsal: Michal Volák

Schválila: Linda Zákorová

9

10

11

