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Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS – Senioři 

 

Datum konání:  30. 10. 2014 2014, 13:00 

Místo konání:  ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B – Zasedací sál 

 

 
Přítomni: 

 

Jana Tothová, uživatel 

Olga Petřivá, ADCH – Dům Fatima 

Eliška Fousková, Život 90 – Tísňová péče 

Barbora Hlavičková KDP EZRA 

Marie Boháčová, Farní charita Vršovice 

Tamara Svrčková, Protěž 

Jiřina Gürlichová, POINT 50+ 

Eva Lexová, CSOP Praha 10 

Marcela Bartalošová, DS Zahradní Město 

Anna Šoková, DS Malešice 

Alžběta Pospíšilová, DS Malešice 

 

Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování, garantka pracovní skupiny, odbor sociální 

Lucie Tiefenbachová, vedoucí referátu sociální práce, odbor sociální 

Iveta Tomanová, metodik a kontrolorka sociálních služeb příspěvkových org., odbor sociální 

Martina Macurová, CpKp 

 

Jednání řídila:  

  

Martina Macurová, CpKp 

 

1. Paní Macurová přítomné přivítala a poděkovala za účast a spolupráci. Následně přítomné 

seznámila, že cílem setkání je aktualizace akčního plánu na rok 2015, kdy se pracovní skupina 

bude věnovat primárně opatřením a aktivitám, které jsou zaměřeny na seniory. 

Následně pak garantka pracovní skupiny vyhledávala a četla příslušná opatření. Pracovní 

skupina se vyjadřovala k jednotlivým aktivitám. 
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2. Opatření 10.3.: Podporovat terénní odlehčovací služby 

 

      Opatření i aktivity ponechat v původní podobě. 

 

3. Opatření 10.4.: Podporovat rozšíření kapacit pečovatelské služby a průběžné zkvalitňování 

poskytovaných služeb 

 

Paní Lexová z CSOP přítomné informovala, že v rámci snahy o rozšíření služeb, stabilizovali 

personál, došlo k navýšení platů a následně i k navýšení počtů klientů pečovatelské služby. 

 

              Klíčové plánované aktivity 

• Pokračovat v rozšiřování nabídky služeb Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, 

p. o., a to dle prokázané potřeby občanů Prahy 10 

• Poskytovatele pečovatelské služby podporovat v rámci grantového systému MČ Praha 10, a 

to dle prokázané potřeby občanů Prahy 10 

   

4. Opatření 10.5.: Podporovat asistenční služby 

 

Opatření i aktivity ponechat v původní podobě. 

 

5. Opatření 10.6.: Podporovat službu tísňové péče 

 

Paní Iveta Tomanová přítomné informovala, že na službu měla MČ Praha 10 k dispozici 400 

tis Kč, ale vyčerpáno bylo pouze 176 tis Kč. Tato situace nevznikla na základě nezájmu klientů, 

ale z důvodu nastavení krátkého časového období pro čerpání (3 měsíce). Uvedená služba je 

pro občany Prahy 10 velmi přínosná, proto bychom v poskytování příspěvku na tísňovou péči 

měli pokračovat. Zkušenost ukázala, že by bylo vhodné lépe zpracovat Zásady pro 

poskytování dané služby. K těmto názorům se přiklonila i paní Fousková z Života 90. 

 

Klíčové plánované aktivity 

• Pokračovat ve finanční podpoře občanů Prahy 10 na zajištění služby (měsíční poplatek) a na 

zakoupení zařízení (jednorázový příspěvek) 

• Zaktualizovat Zásady poskytování příspěvku na zajištění služby tísňové péče 
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6. Opatření 10.7.: Podporovat individuální dopravu seniorů a osob se zdravotním postižením 

 

Opatření i aktivity ponechat v původní podobě. 

 

Diskuse pí. Svrčkové, že kapacita není dostačující (negativní zkušenosti s jinými dopravci). 

Koordinátorka přislíbila, že zjistí kolik klientů je měsíčně neuspokojeno, a která cílová skupina 

je při přepravě upřednostňována. Volné časy přepravy jsou uvedeny i na internetu, což 

přítomní chválili. 

 

7. Opatření 10.8.: Vyhledávat osamocené seniory 

 

Opatření i aktivity ponechat v původní podobě. 

 

Pouze v kritériích hodnocení nahradit počet vyhledaných seniorů způsoby vyhledávání. 

 

8. Opatření 11.1.: Podporovat aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením 

 

       Opatření i aktivity ponechat v původní podobě. 

 

9. Opatření 11.2.: Podporovat klubové aktivity seniorů 

 

      Opatření i aktivity ponechat v původní podobě. 

 

10. Opatření 11.3.: Podporovat jednorázové akce pro seniory 

 

      Opatření i aktivity ponechat v původní podobě. 

 

11. Opatření 12.1.: Podporovat odlehčovací služby 

 

Opatření i aktivity ponechat v původní podobě. 
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V popisu a zdůvodnění uvést, že CSOP v Praze 10 snížilo věkovou hranici cílové skupiny na 27 

let. 

 

12. Opatření 12.2.: Udržet kapacity domovů pro seniory a osoby se zdravotním postižením, 

případně kapacity navýšit 

 

Opatření i aktivity ponechat v původní podobě. 

 

13. Opatření 12.3.: Zahájit provoz Vršovického zámečku pro pobytové služby 

 

      Opatření i aktivity ponechat v původní podobě – respektive zaktualizovat formou udržení. 

 

14. Opatření 7.7.: Udržet a zkvalitňovat byty zvláštního určení v Centru sociální  

a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p.o. 

 

Opatření i aktivity ponechat v původní podobě. 

 

Koordinátorka dále s přítomnými ve stručnosti probrala priority, které jsou společné pro 

všechny pracovní skupiny, a to zejména informovanost, dobrovolnictví, grantový systém, 

poradenství. Stručně informovala o probíhající rekonstrukci Penzionu Malešice. 

 

Účastníci byli požádáni o podněty k Akčnímu plánu na rok 2015, a to do 14. 11. 2014. 

 

Další jednání bude společné pro všechny pracovní skupiny dne 19. 11. 2014, kde bude projednán 

návrh Akčního plánu na rok 2015 – návrh dokumentu všichni obdrží dne 14. 11. 2014. 

 

Poté bude následovat veřejné připomínkování dokumentu a schvalovací proces, předpokládáme 

schválení dokumentu v lednu či únoru 2015 

 

V Praze dne 3. 11. 2014 

 

Zapsala: Linda Zákorová 


