Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS – Osoby se zdravotním postižením
Datum konání:

4. 3. 2020

Místo konání:

ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek

Přítomni: viz prezenční listina k nahlédnutí u koordinátorky KPSS
Za MČ Praha 10 přítomni:
Linda Zákorová, koordinátorka KPSS, odbor sociální
Lucie Tiefenbachová, vedoucí referátu sociální práce, odbor sociální
Petra Jonášová, vedoucí referátu sociální péče, odbor sociální
Michaele Zückerová, sociální pracovnice, odbor sociální
Mgr. Martina Macurová, Centrum pro komunitní práci střední Čechy
Jednání řídila:
Linda Zákorová, koordinátorka KPSS, odbor sociální

Koordinátorka KPSS na úvod jednání omluvila nepřítomnost pana radního pro sociální oblast.
Následně přítomné přivítala a poděkovala za velkou účast a za spolupráci, které si odbor sociální velmi váží. Následně představila hlavní body k setkání:
1. Zpracování priorit v sociální oblasti na období 2021-2024
2. Plán aktivit na rok 2020
3. Různé
Vzhledem k novým zúčastněným koordinátorka požádala, aby proběhlo tzv. „kolečko“ - vzájemné představení přítomných.
Koordinátorka KPSS informovala, že dne 2. 3. 2020 Zastupitelstvo MČ Praha 10 schválilo Dotace a výsledky by měly být vyvěšeny na webu městské části každým dnem.
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Další informace se týkala tzv. zabydlování. Dle nových zásad jsou přidělovány byty i našim
klientům, kteří na ně dříve „nedosáhli“. Ve většině těchto případů je třeba pomoci osobám
se zabydlením, které zahrnuje různě rozsáhlou pomoc (změna trvalého bydliště, stěhování,
vyřízení sociálních dávek, jednání s dodavateli energií apod.) Zajišťování všech těchto činností není v personálních možnostech odboru sociálního, proto si odbor sociální velmi váží pomoci od NNO, které jim se zabydlováním pomáhají.
Plánované akce a činnosti v roce 2020:
-

Veletrh sociálních a návazných služeb - 10. 6. 2020 před NC Eden

-

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na adrese K Botiči – provoz by měl být zahájen začátkem roku 2021

-

Burza filantropie – řeší se

-

Přednášky zdarma (bez akreditace) k dluhové problematice od organizace Remedium
– je v jednání

-

I v letošním roce plánuje MČ Praha 10 pro spolupracující organizace uspořádat dva
akreditované semináře. Koordinátorka požádala přítomné o zasílání návrhů témat,
která by je zajímala a byla přínosem pro jejich práci. Zároveň požádala organizace,
které semináře poskytují o jejich nabídku.

-

Strategický plán MČ Praha 10 – probíhá sběr podkladů, jednají pracovní skupiny – pro
odbor sociální spadá zejména strategické cíle s názvem Kvalitní sociální péče a služby
a příznivé prostředí a podmínky pro rodiny a následná opatření s názvem Komunitní
plánování sociálních služeb, Financování sociální péče a služeb a Informovanost o sociální péči a službách.

-

Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti – 23. 11. 2020 v KD Barikádníků

-

Katalog sociálních a návazných služeb 2020/2021 – aktualizace bude probíhat v létě
letošního roku. Katalog 2019/2020 je dostupný na zdravotním a sociálním portálu
a k dispozici je na odboru sociálním i v tištěné podobě.

-

Právní poradenství pro občany Prahy 10, kteří jsou klienty odboru sociálního – zájemce o právní poradenství nejdříve prodiskutuje problém se sociálním pracovníkem,
který po vyhodnocení může objednat klienta na právní poradenství; možné jsou maximálně tři konzultace; právník klienta nedoprovází na soudní jednání.
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-

Sociální a zdravotní portál – aktualizace údajů probíhá průběžně. Koordinátorka požádala přítomné, aby provedli kontrolu svých údajů.

-

Rada MČ Praha 10 schválila změny týkající se poskytování Finančních darů pro děti
ZTP/P, které budou nyní poskytovány formou dotačního programu. Změnou oproti
minulým rokům je lhůta pro podávání žádostí stanovená na období od 1. 2. do 31. 3.
2020, tedy až po skončení pololetí. Došlo také k navýšení částek, pokud dítě plní školní docházku, která se specializuje na děti se zdravotním postižením, činí částka 20 000
Kč a v případě školy, která se nespecializuje na práci s dětmi se zdravotním postižením ve výši 25 000 Kč.

Následně dala koordinátorka organizacím prostor pro dotazy, případně k vyjádření s jakými
problémy se v současné době potýkají.
První dotaz se týkal dopravy pro osoby se zdravotním postižením, zda se uvažuje o jejím obnovení. Koordinátorka konstatovala, že se jednalo o politické rozhodnutí v rámci úspor a obnovení se zatím neuvažuje.
Zástupkyně organizace Ratolest poukázala na velké problémy při jednání s ÚP ČR, kde se
stojí neskutečné fronty a i klientům, kteří vše stihnou včas vyřídit, chodí výplata dávek pozdě.
Pracovníci odboru sociálního o tomto problému vědí a často jej i řešili s pracovníky ÚP
i s ředitelkou pobočky, ale bohužel je pobočka ÚP Praha 10 personálně poddimenzovaná
a navíc byla zrušena pobočka ÚP Praha 15 a veškerá agenda přešla na Prahu 10.
Zástupce Centra Martin si postěžoval, že se potýkají s nedostatkem zákazníků v tréninkové
kavárně na adrese Lupáčova 805/10 s otevírací dobou pondělí až pátek od 8,00 do 20,00 hod.
Bližší informace zašle koordinátorce, která je organizacím přepošle.
Další dotaz se týkal opatření 1. 6., kdy zástupkyni Armády spásy zajímalo využití budovy U
Vršovického nádraží 30/30, Praha 10. Koordinátorka konstatovala, že toto opatření stejně jako
opatření 4. 4. (Podporovat individuální dopravu seniorů a osob a osob se zdravotním postižením zajišťovanou MČ Praha10) již v nový plán nebude obsahovat. U opatření 1. 6. došlo ke
změně záměru na základě politického rozhodnutí a v současné době víme, že dvě patra budovy jsou určené na byty a v jednom patře bude působit pacientský Hub. O dalším využití budovy budeme informovat, až to bude aktuální.
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Vzhledem k tomu, že již nikdo z přítomných neměl žádné dotazy či informace přešla koordinátorka k návrhu priorit v oblasti sociálních a návazných služeb na období 2021-2024, který
vychází ze schválených priorit na období 2017-2020. Všichni přítomní obdrželi uvedený materiál v tištěné podobě.
V současné době máme 8 priorit, a to:
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.
Každá priorita obsahuje několik opatření, která slouží k naplňování priorit. Koordinátorka
přítomné požádala o návrhy, nápady, jak případně priority a opatření změnit či doplnit, aby
se tam tzv. našli. Své podněty mohou posílat do konce dubna 2020. Hlavním úkolem na dalším jednání této pracovní skupiny, které by se předběžně mělo konat 6. 5. 2020, bude dopracovat a nastavit priority a opatření do finální podoby.
Koordinátorka ještě přítomné upozornila, že priorita 5. s názvem Podpora registrovaných
sociálních služeb prostřednictvím dotačního řízení MČ Praha 10 a její opatření 5. 1. (Podpo-
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rovat sociální služby registrované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů) by měly z větší části zůstat v nezměněné podobě.
Společné jednání pracovních skupin KPSS je předběžně domluveno na 3. 6. 2020 na 13 hod.
Toto jednání bude stejně jako každý rok a organizace budou mít možnost prezentovat své
nové projekty a služby. Zde bude dopracována finální podoba návrhu priorit na další období.

Dne 12. 3. 2020
Zapsala: Lucie Tiefenbachová
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