Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních
a návazných služeb na městské části Praha 10

Datum konání: 1. 6. 2016, 13:00 hod-15:15 hod.
Místo konání: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 411A
Účast: viz prezenční listina

Program: 1. Zpracování návrhu opatřeních k jednotlivým prioritám v sociální oblasti
2. Prezentace organizací
3. Různé

Jednání řídila: Bc. Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních
a návazných služeb (dále i koordinátorka KPSS)
Jednání moderovala: Mgr. Martina Macurová, metodička KPSS

Koordinátorka KPSS přítomné přivítala a omluvila vedoucího odboru sociálního, který se
z pracovních důvodů nemohl zúčastnit. Dále informovala o programu jednání, které je
zaměřeno zejména na tvorbu opatření k prioritám v sociální oblasti na období 2017 – 2020.
1. Zpracování návrhu opatřeních k jednotlivým prioritám v sociální oblasti
Koordinátorka KPSS vždy přečetla prioritu a navrhovaná opatření a požádala přítomné o další
návrhy či připomínky. K jednotlivým prioritám probíhaly mezi účastníky diskuze, na základě
kterých byla navržena následující opatření k prioritám.
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MČ Praha 10 – sociální a návazné služby
Priorit pro období 2017 – 2020 a návrh opatření na rok 2017 (2018)
– pracovní verze, která neprošla jazykovou korekturou
1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci.
1.1. Podporovat psychologické poradenství.
1.2. Podporovat finanční poradenství (dluhové).
1.3. Podporovat právní poradenství osob v nepříznivé sociální situaci.
1.4. Podporovat služby mediace.
1.5. Informovat o možnostech zaměstnávání osob znevýhodněné na trhu práce (včetně sociálního
podnikání).
1.6. Podporovat zřízení Centra sociálních a návazných služeb v budově na adrese U Vršovického
nádraží 30/30, Praha 10

2. Bydlení pro osoby v nepříznivé sociální situaci.
2.1. Podporovat pobytové služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením poskytované
Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.
2.2. Rozvíjet program prostupného bydlení pro rodiče s dětmi.
2.3. Udržet a zkvalitňovat byty zvláštního určení v Centru sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze
10, p. o.
2.4. Podporovat přidělování bytů ze sociálních důvodů.
2.5. Podporovat dostupné krizové bydlení na území Prahy 10.
2.6. Udržet kapacity domovů pro seniory a osoby se zdravotním postižením provozované Centrem
sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.
2.7. Podporovat pobytové služby se zvláštním režimem v rámci Centra sociální a ošetřovatelské
pomoci v Praze 10, p. o.

3. Komunitní aktivity podporující osoby v nepříznivé sociální situaci a osoby touto situací
ohrožené.
3.1. Podporovat rodinná a komunitní centra.
3.2. Podporovat volnočasové aktivity pro děti a dospívající mládež.
3.3. Podporovat streetové akce pro děti a mládež.
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3.4. Podporovat volnočasové/komunitní/ aktivity pro dospělé.
3.5. Podporovat klubové aktivity seniorů.
3.6. Podporovat klubové aktivity pro OZP.
3.7. Podporovat jednorázové akce pro seniory.
3.8. Zapojovat občany do vyhledávání stavebních, smyslových a dalších bariér.

4. Služby podporující setrvání občanů v domácím prostředí.
4.1. Poskytovat příspěvek na osobní asistenci dětem z městské části Praha 10.
4.2. Podporovat rozšíření kapacit pečovatelské služby a průběžné zkvalitňování poskytovaných
služeb v rámci Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.
4.3. Pokračovat v poskytování finančních darů uživatelům sociální služby tísňová péče.
4.4. Podporovat individuální dopravu seniorů a osob se zdravotním postižením zajišťovanou MČ
Praha 10.
4.5. Podporovat pečující osoby.
4.6. Podporovat odlehčovací služby v rámci Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10,
p. o.

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

Podporovat nízkoprahová zařízení pro osoby bez přístřeší.

•

Podporovat služby krizové pomoci.

•

Podporovat terénní programy.

•

Podporovat odlehčovací služby pro rodiny s dětmi s těžkým zdravotním postižením.

•

Podporovat terénní odlehčovací služby.

•

Podporovat asistenční služby.

•

Podporovat aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

•

Podporovat odborné sociální poradenství.

•

Podporovat chráněné bydlení.

•

Podporovat služby azylového domu.

•

Podporovat pobytové služby se zvláštním režimem.

•

atd.
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6. Rozvoj a zkvalitňování procesu plánování sociální pomoci a zvýšení informovanosti
a spolupráce.
6.1. Zajišťovat informování občanů různými formami.
6.2. Podporovat zviditelňování dobrovolnictví a jeho rozvoj.
6.3. Podporovat spolupráci s dotčenými subjekty/institucemi (včetně rozvoje mezioborové
a meziodborové spolupráce).
6.4. Rozvíjet proces komunitního plánování sociálních a návazných služeb (zahrnuje –
koordinátora, setkávání, monitoring, vyhodnocení a metodickou podporu).
6.5. Průběžně mapovat potřeby na území MČ (opatření zahrnující mapování problematiky cizinců,
potřebnost hospicové péče apod.).
6.6. Podporovat transparentnost rozdělování finančních prostředků.
6.7. Rozdělovat finanční prostředky v návaznosti na schválené priority KPSS.
7. Služby a programy pro rodiny, děti a mládež ohrožené rizikovými sociálními jevy.
7.1. Podporovat dětské skupiny a další alternativní formy hlídání dětí/péče o děti.
7.2. Udržet kapacity terénního programu pro děti a mládež.
7.3. Podporovat zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.
7.4. Podporovat specifické služby pro ohrožené děti a rodiny (včetně doučování).
7.5. Udržet současné kapacity jeslí a podporovat jejich navýšení v rámci Centra sociální a
ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.
7.6. Udržet projekt „Program podpory studia“.

8. Služby pro dospělé osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené.
8.1. Pokračovat v realizaci terénních programů pro osoby sociálně vyloučené a ohrožené
sociálním vyloučením.
8.2. Zavést terénní program a podporovat vznik mobilních týmů pro osoby s duševním
onemocněním.
8.3. Podporovat specializované zdravotní terénní programy.
8.4. Podporovat služby pomoci při základním zdravotním ošetření.
8.5. Podporovat nízkoprahovou práci pro osoby sociálně vyloučené.
8.6. Podporovat vznik nízkoprahového centra pro osoby sociálně vyloučené.
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2. Prezentace organizací
V rámci jednání byl dán prostor organizacím, které měly zájem prezentovat své služby či
nové programy. Nabídky prezentace služeb a programů využily:

-

Centrum Martin (na základě požadavku přítomných je v příloze vložena informace
o projektu)

-

Maltézská pomoc

-

Poradna pro integraci

-

In IUSTITIA

-

Eda

3. Různé
Koordinátorka KPSS poděkovala za účast na veletrhu sociálních a návazných služeb. Dále
všem přítomným připomněla, že další setkání pracovních skupin se uskuteční v září 2016,
a že poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti se bude konat 19. 9. 2016.
Organizace mohou stále rezervovat místa pro své dobrovolníky.
Koncem června 2016 koordinátorka KPSS vyzve organizace k aktualizaci a doplnění katalogu
sociálních a návazných služeb.
Závěrem koordinátorka KPSS přítomným připomněla možnost zveřejňování akcí v kalendáři
akcí na webových stránkách Prahy 10 a požádala o témata seminářů, o které mají účastníci
KPSS zájem, případně je organizace nabízejí.

Zpracovaly dne 8. 6. 2016
Zákorová, Tiefenbachová
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