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Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS – Osoby se zdravotním postižením 

 

Datum konání:  13. 10. 2014 2014, 15:00 

Místo konání:  ÚMČ Praha 10, 5. patro, budova B – Radniční salonek 

 

 
Přítomni: 

 

Gabriela Olejníková, CSOP v Praze 10 

Jiří Plaček, Občanské sdružení pro pomoc handicapovaným 

Alena Mrázková, ENVIRA, o.p.s. 

Tereza Vísnerová, Raná péče Eda, o.p.s. 

Kateřina Kyselová, Amelie, o. s. 

Jana Večlová, Klub Parkinson Praha  

Margita Pištorová, Centrum Paraple 

Alena Kyselová, Centrum Paraple 

Vlasta Stupková, Asistence, o.p.s. 

Veronika Slepičková, ERGO Aktiv 

Romana Bicanová, Tichý svět, o.p.s. 

Lenka Krejčíková, Hewer, z. s. 

Tatiana Mikešová, Hewer, z. s. 

Barbora Lacinová, spolek Kolumbus 

 

 

Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního 

Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování, odbor sociální 

Lucie Tiefenbachová, vedoucí referátu sociální práce, garantka pracovní skupiny, 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 
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bude věnovat primárně opatřením a aktivitám, které jsou zaměřeny na osoby se zdravotním 

postižením. 

Následně pak garantka pracovní skupiny vyhledávala a četla příslušná opatření  

a pracovní skupina se vyjadřovala k jednotlivým aktivitám. 

 

2. Opatření 5.3.: Podporovat odstraňování smyslových bariér 

 

Koordinátorka přítomné informovala, že městská část má zavedeny prvky pro nevidomé  

a neslyšící např. u výtahů. 

Přítomní upozorňovali na problematiku duševně nemocných osob, pro které bývá velkým 

problémem vyřizování záležitostí na úřadech, a to pokud nemají s sebou doprovod. Pracovní 

skupina se shodla, že by bylo vhodné, aby na úřadě byli vyškolení pracovníci pro tyto případy 

– určeni klíčoví zaměstnanci a na ně se v těchto případech obracet. 

Dalším návrhem k tomuto opatření bylo, aby se scházely samostatně subjekty provozující 

sociální podnikání, protože zde chybí lokální setkávání, kde by si navzájem předávaly 

informace. Tato skupina by se scházela samostatně a získané poznatky by následně přednesla 

na pracovní skupině. 

 

Klíčové plánované aktivity 

• Pokračovat v mapování problémů cílové skupiny 

• Pokračovat v hledání možností podpory odstraňování smyslových bariér, a to na jednání 

pracovní skupiny (osoby se zdravotním postižením)   

• Hledat možnosti osvěty či seminářů směrem k cílové skupině 

 

3. Opatření 6.1.: Podporovat subjekty zajišťující chráněná pracovní místa pro osoby se 

zdravotním postižením 

 

U klíčových aktivit byly navrhovány jen malé změny. 

 

              Klíčové plánované aktivity 

• Podpora poskytovatelů sociálních a návazných služeb, kteří udržují chráněná pracovní místa 

v rámci grantového systému MČ Praha 10, a to dle prokázané potřeby občanů městské části 

• Podpora poskytovatelů sociálních a návazných služeb, kteří udržují chráněná pracovní místa 

formou zvýhodněného nájmu 
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• Hledat další možnosti podpory na jednáních pracovní skupiny 

• Zviditelnit důležitost rozvoje chráněných pracovních míst prostřednictvím sociálního  

a zdravotního portálu, článků apod. 

   

 

4. Opatření 6.2.: Podporovat podporované zaměstnávání 

 

U klíčových aktivit byly navrhovány jen malé změny. 

 

Klíčové plánované aktivity 

• Podpora poskytovatelů sociálních a návazných služeb, kteří zajišťují podporované 

zaměstnávání v rámci grantového systému MČ Praha 10, a to dle prokázané potřeby občanů 

městské části 

• Zahájit jednání s kompetentními subjekty 

• Hledat další možnosti podpory na jednáních pracovní skupiny 

 

5. Opatření 6.3.: Podporovat zaměstnávání pečujících osob 

 

Klíčové plánované aktivity 

• Pokračovat v hledání možností podpory na jednáních pracovní skupiny 

• Zviditelnit téma prostřednictvím sociálního a zdravotního portálu, článků apod. 

 

6. Opatření 7.1.: Spolupracovat s Magistrátem hl. m. Prahy ve věci bytů pro osoby se 

zdravotním postižením 

 

Opatření i aktivity ponechat v původní podobě. 

 

7. Opatření 7.2.: Podporovat chráněné bydlení 

 

Opatření i aktivity ponechat v původní podobě. 
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8. Opatření 10.1.: Příspěvek na osobní asistenci dětem z městské části Praha 10 

 

       Opatření i aktivity ponechat v původní podobě. 

 

9. Opatření 10.2.: Podporovat odlehčovací služby pro rodiny s dětmi s těžkým zdravotním 

postižením 

 

      Opatření i aktivity ponechat v původní podobě. 

 

10. Opatření 10.3.: Podporovat terénní odlehčovací služby 

 

       Opatření i aktivity ponechat v původní podobě. 

 

11. Opatření 10.5.: Podporovat asistenční služby 

 

Opatření i aktivity ponechat v původní podobě. 

 

12. Opatření 10.7.: Podporovat individuální dopravu seniorů a osob se zdravotním postižením 

 

      Opatření i aktivity ponechat v původní podobě. 

 

13. Opatření 10.9.: Podporovat pečující osoby 

 

Do klíčových aktivit budou zapracovány podněty, které se týkají sociální služby raná péče. 

 

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

 

       Opatření i aktivity ponechat v původní podobě. 

 

15. Opatření 12.1.: Podporovat odlehčovací služby 

 

       Opatření i aktivity ponechat v původní podobě. 
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16. Opatření 12.2.: Udržet kapacity domovů pro seniory a osoby se zdravotním postižením, 

případně kapacity navýšit 

 

       Opatření i aktivity ponechat v původní podobě. 

 

17. Opatření 12.4.: Podporovat pobytové služby se zvláštním režimem 

 

Opatření i aktivity ponechat v původní podobě. 

 

18. Opatření 12.5.: Podporovat služby chráněného bydlení 

 

            Opatření i aktivity ponechat v původní podobě. 

 

 

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

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

projednán a schválen 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: Lucie Tiefenbachová 


