Zápis ze společného jednání KPSS a setkání poskytovatelů sociálních a návazných služeb

Datum konání:

11. 11. 2015, 14:00

Místo konání:

ÚMČ Praha 10, 1. patro - Zasedací sál

Přítomni:

viz Prezenční listina

Jednání řídily: Mgr. Martina Macurová z CpKP a Bc. Linda Zákorová (dále koordinátorka KPSS)

Společné jednání pracovních skupin KPSS bylo zaměřeno na schválení návrhu Akčního plánu
MČ Praha 10 na rok 2016. Jedná se o prováděcí dokument ke Střednědobému plánu rozvoje
a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10 na období 2014-2016 (dále
jen Akční plán na rok 2016).

Jednání zahájila paní Ing. Dagmar Lešenarová, radní pro sociální politiku, která přítomné
přivítala a poděkovala jim za účast a práci.

Koordinátorka KPSS přítomné také přivítala a informovala o programu jednání. Zdůraznila, že
nejdůležitějším bodem jednání je schválení návrhu Akčního plánu na rok 2016.

1. Akční plán na rok 2016 – veřejné připomínkování

Koordinátorka KPSS informovala, že odbor sociální ÚMČ Praha 10 v rámci připomínkování
veřejnosti, které probíhalo od 12. 10. 2015 do 31. 10. 2015, obdržel pouze 2 podněty (oba byly
do dokumentu zapracovány).

-

První podnět se týkal opatření č. 10.5, kde byla chybně v plánovaných aktivitách
uvedena pečovatelská služba. Správně měly být uvedeny asistenční služby.

-

Druhý podnět se týkal opatření 10.7, kam byla doplněna nová aktivita (hledat možnosti
využití služby dopravy i po 15 hod.)
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2. Akční plán na rok 2016 – další změny v dokumentu

-

Koordinátorka KPSS shrnula další změny, které byly v Akčním plánu na rok 2016
zapracovány. Jednalo se pouze o změny formální (např. grantové řízení – dotační
řízení).

-

Radní přítomné ujistila, že po zrušení tisku Novin Prahy 10 bude zajištěna jiná forma
informování, a to v tištěné podobě.

-

Další novinkou v Akčním plánu na rok 2016 je aktivita spojená a mapováním objektů
na území MČ Praha 10 s cílem vytvoření mapy přístupnosti a bezbariérovosti. Tento
projekt je částečně financován z rozpočtu hl. m. Prahy.

3. Další informace z oblasti KPSS

-

Koordinátorka KPSS informovala, že dne 30. 11. 2015 se uskuteční jednání Koordinační
skupiny KPSS, kde by měl být schválen návrh Akčního plánu na rok 2016. Výbor
zdravotní a sociální bude na svém jednání dne 14. 12. 2015 schvalovat předložení
dokumentu RMČ Praha 10. Akční plán na rok 2016 bude ke schválení RMČ Praha 10
předložen dne 5. 1. 2016.

-

Koordinátorka KPSS přítomné upozornila na probíhající dotační řízení a připomněla, že
žádosti musejí být podány nejpozději dne 11. 12. 2015, a to do stanovené doby
do podatelny MČ Praha 10 – nestačí podací razítko pošty.

-

Byl zveřejněn článek o možnosti hlásit bariérová místa na území MČ Praha 10.
Koordinátorka KPSS informovala, že je nutné vždy bariéru podrobně popsat.

-

Poskytovatelé sociálních a návazných služeb mají stále možnost hlásit své akce, které
chtějí zveřejňovat v kalendáři akcí na webových stránkách Prahy 10.
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-

Odbor sociální ÚMČ Praha 10 v roce 2016 plánuje zprovoznit webové stránky týkající
se zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kde budou vždy uvedeny jen ověřené
informace, případně nabídky pracovních míst.

-

Odbor sociální ÚMČ Praha 10 uvítá všechny podněty, které by mohly vést ke zkvalitnění
sociálního a zdravotního portálu MČ Praha 10.

-

Koordinátorka KPSS požádala všechny přítomné o kontrolu (do konce roku 2015) údajů
na sociálním a zdravotním portálu.

-

Všichni přítomní byli pozváni na přednášku k problematice užívání návykových látek,
která se bude konat v prostorách ÚMČ Praha 10 (1. patro budovy B), a to dne 26. 11.
2015 od 9:00 hod. Místa je možné rezervovat u paní Mgr. Blanky Boháčkové, vedoucí
oddělení sociální prevence odboru sociálního ÚMČ Praha 10 (tel.: 267 093 523, e-mail:
blankab@praha10.cz).

-

Koordinátorka KPSS informovala o tom, jaké aktivity budou muset pracovní skupiny
KPSS realizovat v roce 2016. Jedná se zejména o stanovení priorit v oblasti sociálních
a návazných služeb na období 2017-2020, které budou odpovídat současnému stavu
a potřebám občanů MČ Praha 10 a o tvorbu Střednědobého plánu rozvoje
a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10 na období 20172020 a zároveň prováděcího dokumentu (Akční plán MČ Praha 10 na rok 2017).

-

Jedním z prioritních úkolů pro rok 2016 je realizace aktivit směřujících na zapojení
veřejnosti do procesu KPSS.

-

Zástupce Svazu důchodců (pan Bartoš) upozornil na řadu přechodů pro chodce, které
jsou bez světelného označení a na přechody, které jsou vybledlé. Vedoucí odboru
sociálního ÚMČ Praha 10 na dotaz odpověděl, že uvedené bariéry řeší TSK hl. m. Prahy.

-

Další dotaz zástupce Svazu důchodců (pan Bartoš) se týkal bezdomovců, a to kolik se
jich nachází na území MČ Praha 10 a jak se MČ Praha 10 o tyto osoby stará. Vedoucí
odboru sociálního ÚMČ Praha 10 odpověděl, že v kontaktu s osobami bez přístřeší je
terénní program (zajišťuje NADĚJE). Další dotaz byl na počet osob závislých
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na návykových látkách na území MČ Praha 10. Radní pro sociální oblast pozvala pana
Bartoše na přednášku organizace DROP-IN, která bude o dané problematice
informovat, a to v prostorách ÚMČ Praha 10 dne 26. 11. 2015.
-

Přítomní byli informováni o Konferenci hlavního města Prahy k problematice
bezdomovectví, která se koná dne 18. 11. 2015.

-

Účastnice jednání položila dotaz, jak si MČ Praha 10 představuje vyhledávání
osamocených seniorů. Koordinátorka KPSS odpověděla, že se jedná o vzájemnou
spolupráci s praktickými lékaři, městskou policií a dalšími orgány. Možnosti
zefektivnění systému vyhledávání osamocených seniorů bude i v roce 2016 hledat
pracovní skupina KPSS (Senioři).

-

Zástupce Naděje (pan Strnad) odpověděl na dotaz k bezdomovcům. O organizacích,
které pomáhají bezdomovcům na území MČ Praha 10, vědí. Často se jedná
o organizace, které neposkytují registrovanou sociální službu. Působí na základě
dobrovolnictví (dělají různé akce, mše, potravinové sbírky, objímají se s klienty). Jaký
je počet lidí bez domova vyskytujících se v Praze 10 nelze přesně říci. Naděje těmto
lidem poskytuje mobilní službu, poradenství, základní zdravotní služby. V Praze 10 jsou
dva azylové domy Naděje a Pokojného stáří.

-

Zástupkyně organizace Parkinson-Help (paní Skála Rosembaum) upozornila
na neuspokojivou situaci v ulici Radošovická, kde se hromadí osoby bez domova, jsou
pod vlivem alkoholu a dělají nepořádek. Má z nich obavy i městská policie, kdy strážníci
byli pokousáni jejich psy. Zástupce Naděje (pan Strnad) odpověděl, že jejich služby jsou
v zájmu ochrany zdraví majoritní společnosti. Je to problémem i dané lokality, kdy
nevíme, jestli se jedná skutečně jen o lidi bez domova nebo i o ty, kteří se tam scházejí
a holdují alkoholu.
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4. Problematika dotačního řízení MČ Praha 10

-

Zástupkyně Klubu K2 (paní Regína Dlouhá) by chtěla požádat o zrychlení dotačního
řízení. V současné době nastavený systém může v mnoha případech paralyzovat chod
organizace. Vedoucí odboru sociálního ÚMČ Praha 10 požádal o příklady dobré praxe,
kde to na jiných městských částech funguje lépe.

-

Zástupce Fokusu Praha (pan Skála) uvedl příklad dobré praxe z městské části Praha 2,
kde bylo období čerpání finančních prostředků prodlouženo do března 2016.

-

Zástupkyně Klubu K2 (Regína Dlouhá) sdělila, že by měl MHMP v únoru 2016 schválit
rozpočet s tím, že bude možné finanční prostředky čerpat již v červnu 2016.
Organizacím by stačila informace, že uspěly v dotačním řízení a jakou částku získají.

-

Zástupkyně Séppie (paní Lenka Holubcová) upozornila, že v současné době řeší jejich
organizace další existenci a potřebovala by pomoc pro udržení organizace.

-

Zástupce Fokusu Praha (pan Skála) ještě upozornil na problém, který organizacím
vzniká s tím, že jsou na dotační žádosti uvedeny položky, na které mohou prostředky
použít, což je pro ně nevýhodné. Nemohou zaručit, že se jim podaří konkrétní položku
vyčerpat. V praxi je to problém a potřebovali by, aby na to mohli flexibilně reagovat
a prostředky flexibilně převádět z jednotlivých položek.

-

Zástupkyně Séppie (paní Lenka Holubcová) by uvítala inovaci formuláře žádosti
o účelovou dotaci a nejlépe, aby byla k dispozici online.

-

Zástupkyně organizace Jablíčkov (paní Kateřina Bohatá) upozornila na fakt, že žádosti
jsou sice po vzoru MHMP, ale jsou ve Wordu. Také by uvítala, kdyby byly alespoň
v Excelu.

-

Účastnice jednání upozornila na dotační řízení na městské části Praha 4, kdy bylo zvlášť
vyhlášeno řízení pro nepodpořené organizace. MČ Praha 4 vyhlašuje dotační řízení na
2 roky.
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-

Paní Macurová upozornila na městskou část Prahu 14, která také řešila víceleté
financování.

-

Zástupkyně organizace Parkinson-Help (paní Skála Rosembaum) položila dotaz, zda
stále platí, že se zohledňuje kolik má organizace klientů z městské části. Ano, městskou
část tento údaj zajímá. Odbor sociální ÚMČ Praha 10 tento seznam osob nekontroluje,
ale kontrolní orgán to zajímá.

Paní Macurová oslovila přítomné s dotazem, co by měla městská část v rámci KPSS dělat jinak
či lépe? Nebo zda je něco, co by chtěli pochválit?
-

Zástupkyně organizace Parkinson-Help (paní Skála Rosembaum) pochválila, že díky
KPSS došlo k provázání jejich organizace CSOP v Praze 10 a se Séppií.

-

Účastnice jednání konstatovala, že v organizacích působí občané Prahy 10 i jako
poskytovatelé či dobrovolníci. Na uvedené reagovala paní Macurová tak, že by bylo
vhodné, aby se do KPSS zapojili primárně občané.

-

Zástupkyně organizace Jablíčkov (paní Kateřina Bohatá) navrhuje, aby se proces KPSS
co nejvíce zlidštil a odpolizoval. Navrhuje i změnu názvu, že komunitní plánování
mnohým lidem nic neříká, otevřít a zlidštit tento proces a také jako důležité vidí to, aby
setkání byla konána mimo Úřad městské části Praha 10.

Zástupkyně organizace Parkinson-Help (paní Skála Rosembaum) položila dotaz ve věci
dopravy, zda by bylo možné zapůjčovat auta pro jejich klienty např. o víkendech nebo mimo
pracovní dobu, kdy pořádají různé akce a svážejí klienty, zda by to bylo možné dát jako podnět.
Další dotaz se týkal, jak to tedy bude po zrušení novin. Zástupkyně organizace Jablíčkov (paní
Kateřina Bohatá) upozornila na skutečnost, že ne každý senior má internet. Radní (paní
Dagmar Lešenarová) přítomné ujistila, že se určitě bude jednat o tiskovinu a bližší informace
budou včas zveřejněny.

Zástupkyně organizace Séppia (paní Jenka Holubcová) informovala přítomné o jejich činnosti,
která se zaměřuje na práci s mládeží. Chtěli by uspořádat setkání s žáky deváté a případně
i osmé třídy ZŠ, aby mohli vyslovit svůj názor a byla by rády, kdyby se setkání mohlo uskutečnit
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v rámci Úřadu městské části Praha 10, a zda by bylo možné, aby se tohoto setkání účastnili
zástupci politických stran, zástupci odboru sociálního, odboru školství atd. Představuje si, že
by bylo možné uskutečňovat tuto debatu 1x za půl roku.
Zástupkyně organizace Parkinson-Help (paní Skála Rosembaum) vznesla podnět na seminář
se zaměřením na problematika první pomoci, který by se konal pod záštitou městské části.
Koordinátorka KPSS konstatovala, že tento požadavek bude zaznamenán do plánu seminářů
v rámci KPSS v roce 2016.

Koordinátorka KPSS přítomné informovala, že se v pátek dne 6. 11. 2015 na ÚMČ Praha 10
uskutečnil seminář k problematice komunikace s lidmi s handicapem.

Koordinátorka KPSS dále požádala paní Bc. Ilonu Mňukovou, ředitelku Kontaktního pracoviště
Praha 10, aby přítomným sdělila aktuální informace z Úřadu práce ČR.

-

Informovala o skutečnosti, že od 1. 11. 2015 působí na ÚP ČR nová generální ředitelka.

-

Požádala přítomné o předání informace klientům, aby si průkazy TP, ZTP a ZTP/P
vyměnili do 31. 12. 2015, protože jinak budou muset žádat znova a absolvovat
přezkoumání zdravotního stavu.

-

Informovala přítomné o nutnosti podání nové žádosti o příspěvek na mobilitu, a to
nejlépe do 31. 1. 2016. Osoby, které pobírají příspěvek na mobilitu, obdrží v prosinci
2015 dopis s informacemi. Žádost o příspěvek na mobilitu lze zaslat i poštou.

-

Na závěr všem účastníkům jednání poděkovala za dobrou spolupráci.

Zástupkyně Séppie (paní Lenka Holubcová) poděkovala paní ředitelce Bc. Iloně Mňukové
za příkladnou spolupráci.

Na závěr jednání vedoucí odboru sociálního ÚMČ Praha 10 všem poděkoval za práci.

V Prze dne 24. 11. 2015

Zpracovala Lucie Tiefenbachová
7

