MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Komise pro sociální politiku RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zápis č. 6 z jednání Komise pro sociální politiku rady městské
části
Datum jednání:

17. 6. 2019

Místo jednání:

Budova Integračního centra Zahrada v Praze
3, U Zásobní zahrady 8, Praha 3

Začátek jednání:

16:30 hod.

Konec jednání:

20:10 hod.

Jednání řídila:

Nikol Marhounová, předsedkyně (do 19:50
hod.)
Martina Chmelová, místopředsedkyně (od
19:50 hod. do 20:10 hod.)

Počet přítomných členů:

8, komise usnášeníschopná

Přítomni dle prezenční listiny:

Nikol Marhounová, předsedkyně, odchod v
19:50 hod.
Martina Chmelová, místopředsedkyně
Margita Brychtová, členka
Ivo Denemark, člen
Lenka Klopcová, členka, odchod v 17:50 hod.
Lýdie Říhová, členka
Simona Techlová, členka
Lucie Vítkovská, členka, odchod v 18:55 hod.

Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění umožňující
dálkový přístup.
Omluveni:

Miloslav Sejkora, člen

Hosté:

Ondřej Rut, místostarosta MČ Praha 3
Martin Arden, zastupitel hl. m. Prahy, odchod
v 17:20 hod.
Zdeňka Hošková, vedoucí oddělení sociální
práce, odbor sociálních věcí

Počet stran:

5

Tajemník komise (zapisovatel):

Vladimír Beran, vedoucí odboru sociálních věcí

Ověřovatel zápisu:

Simona Techlová, členka komise

Městská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3
Telefon: 222 116 111, fax 222 540 864, e-mail: podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz
IČ: 00065317, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 2000781379/0800 DS:eqkbt8g
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Komise pro sociální politiku rady městské části schvaluje zápis z jednání Komise pro sociální
politiku RMČ č. 5 ze dne 20. 5. 2019.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 1

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Schválení programu
Podněty v sociální oblasti pro hlavní město Prahu
Prohlídka Integračního centra Zahrada v Praze 3
Žádosti o poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou /neveřejné jednání/
Žádosti o poskytnutí tísňové péče AREÍON /neveřejné jednání/
Nová Pravidla bytové politiky městské části ve vztahu k poskytování bytů v domech s
pečovatelskou službou Praha 3
Priority a průběh přípravy Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na
území městské části Praha 3 na období od roku 2020 až 2024
Zajištění lékařské péče v poliklinikách městské části Praha 3
Pečovatelská služba Praha 3 – budoucí rozvoj služby
Ostatní

7.
8.
9.
10.

Za zapisovatele byl pověřen tajemník komise Vladimír Beran a za ověřovatele Simona Techlová,
členka komise.
Hlasování:

pro 8

proti 0

zdržel se 0

Body programu:
1. Schválení programu
Komise pro sociální politiku schválila program jednání.
Hlasování:

pro 8

proti 0

zdržel se 0

2. Podněty v sociální oblasti pro hlavní město Prahu
V úvodu projednání bodu dostal slovo zastupitel hlavního města Prahy a člen Výboru pro sociální
politiku ZHMP Martin Arden a v návaznosti na poslední jednání požádal přítomné o podněty ze
sociální oblasti a zdravotnictví, jimiž by se měl tento výbor, resp. hlavní město Praha zabývat.
Následovala diskuse, kde byly členy komise formulovány tyto oblasti a témata k dalšímu řešení:












Společný postup městských částí a hlavního města Prahy v řešení spolufinancování
sociálních služeb municipalitami v povinném rozsahu v rámci uvažované novelizace
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Společné řešení průřezových problémů v hlavním městě Praze se zapojením hlavního
města Prahy a dalších městských částí, a to například v otázce bezdomovectví nebo
podpory neformální péče
Domácí ošetřovatelská péče
Systematizace rozsahu a úrovně supervize a dalších obdobných činností například ve
formě akreditovaných a uznávaných služeb a rozsahu kvalifikace
Výjezdní týmy – lékař + psychiatr
Nedostatek lékařů – zejména pediatrů a praktických lékařů
Dostatečná kapacita zdravotnických služeb obecně
Strategie při vypisování dotačních titulů
Propojování služeb pro mládež a seniory

Dále pan Arden informoval přítomné o vzniku komise pro bezdomovectví a její činnosti. Následně
proběhla diskuse o osobách bez přístřeší a souvisejících službách.
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Pan Arden v závěru uvedl, že zůstává k dispozici dalším podnětům a nadále bude s komisí
v kontaktu.
Komise následně změnila průběh projednání bodů programu a předřadila bod 4. a 5. bodu 3.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

4. Žádosti o poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou
Hlasování:

pro: 8

pro: 8

KSP projednala žádost a doporučila poskytnutí
bytu v DPS v I. stupni naléhavosti.
proti: 0
zdržel se: 0

pro: 8

KSP projednala žádost a doporučila poskytnutí
bytu v DPS v I. stupni naléhavosti.
proti: 0
zdržel se: 0

Hlasování:
Hlasování:

KSP projednala žádost a doporučila poskytnutí
bytu v DPS v I. stupni naléhavosti.

Hlasování:

KSP projednala žádost a doporučila poskytnutí
bytu v DPS v I. stupni naléhavosti.
proti: 0
zdržel se: 0

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

-

KSP projednala žádost a doporučila odložit žádost
do dalšího zasedání komise s úkolem pro OSV zjistit
doplňující informace a zpracovat návrh řešení situace

-

KSP projednala žádost a doporučila poskytnutí
bytu v DPS v III. stupni naléhavosti v Krásově ul.
proti: 0
zdržel se: 3

Hlasování:

pro: 5

KSP nedoporučila poskytnutí bytu v DPS

Hlasování:

pro: 8

Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

KSP znovu projednala žádost a doporučila změnu
poskytnutí bytu v DPS na III. stupeň naléhavosti
v Roháčově ulici
proti: 0
zdržel se: 0

5. Žádosti o poskytnutí tísňové péče Areíon
-

KSP doporučuje výpůjčku zařízení systému soc.
služby tísňové péče AREÍON

KSP projednala žádost o poskytnutí tísňové péče AREÍON a výpůjčku zařízení systému sociální
služby tísňové péče AREÍON doporučila.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0
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3. Prohlídka Integračního centra Zahrada v Praze 3
Členové komise uskutečnili v přítomnosti pana ředitele Jiřího Drahoty prohlídku zařízení Integrační
centrum Zahrada v Praze 3. Pan ředitel informoval o vzniku a historii zařízení, o poskytovaných
službách i o plánech rozvoje zařízení do budoucnosti.
6. Nová Pravidla bytové politiky městské části ve vztahu k poskytování bytů v domech s
pečovatelskou službou Praha 3
V úvodu projednání bodu informoval pan místostarosta Ondřej Rut přítomné o dosavadním
průběhu přípravy nových pravidel bytové politiky, o fungujících pracovních skupinách a o
základních principech nových pravidel. V souvislosti se změnou pravidel budou stávající pravidla
pro přidělování bytů v domě s pečovatelskou službou (dále též DPS) nově zařazena do těchto
pravidel. Následně proběhla diskuse k přidělování bytů v DPS, kde se projednávala dlouhodobá
vize přidělování bytů v městské části a v DPS, demografické dopady, zavádění nových služeb
v rámci DPS a otevření možnosti přidělování bytů v DPS dalším cílovým skupinám. Byla
projednána i možnost přizvání zástupce Pečovatelské služby Praha 3 k projednání přidělování
bytů. Členové komise také doporučili několik dílčích úprav v předložené podobě zásad pro
přidělení bytu v DPS. V závěru projednání bodu přijala komise tato tři usnesení:
„Komise pro sociální politiku RMČ doporučuje místostarostovi Rutovi prověřit možnost nastavení
pilotního projektu pronájmu 2 bytů v domech s pečovatelskou službou na dobu určitou studentům
za účelem aktivizace seniorů a chodu domu s pečovatelskou službou.“
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

„Komise pro sociální politiku RMČ doporučuje doplnit do nových pravidel bytové politiky městské
části v oblasti přidělování bytů v domě s pečovatelskou službou v případě větší disponibility bytů
v těchto domech možnost doporučení komise pro sociální politiku k přidělení těchto bytů jiným
způsobem než podle zásad pro přidělování bytů v domě s pečovatelskou službou.“
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

„Komise pro sociální politiku RMČ bere na vědomí znění zásad pro přidělení bytu v domě
s pečovatelskou službou a po zapracování úprav navržených během tohoto jednání souhlasí
s jejich zařazením do nových pravidel bytové politiky městské části Praha 3.“
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

7. Priority a průběh přípravy Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na
území městské části Praha 3 na období od roku 2020 až 2024
Vedoucí odboru sociálních věcí Vladimír Beran informoval přítomné o průběhu přípravy nového
Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 3 na
období od roku 2020 až 2024 a představil navržené priority tohoto plánu, které byly všem členům
komise předtím zaslány k seznámení. V závěru bodu přijala komise toto usnesení:
„Komise pro sociální politiku RMČ doporučuje Radě městské části ke schválení předložené priority
Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 3 na
období od roku 2020 až 2024.“
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0
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8. Zajištění lékařské péče v poliklinikách městské části Praha 3
Pan místostarosta Ondřej Rut informoval přítomné o situaci ve vyjednávání nových nájemních
podmínek na nebytové prostory pro některé lékaře v objektu Olšanská 7. Následně proběhla
diskuse nad nájemními podmínkami pro lékaře obecně a nad aktuální situací s poskytováním
zdravotnických služeb na městské části, zejména v kontextu nedostatku některých lékařských
specializací.
9. Pečovatelská služba Praha 3 – budoucí rozvoj služby
Pan místostarosta Ondřej Rut informoval přítomné členy komise o záměru realizace projektu
rozvoje Pečovatelské služby Praha 3, který by měla městská část a Pečovatelská služba Praha 3
realizovat v partnerství s Institutem sociální práce. Členové komise obdrželi anotaci projektu a byla
jim poskytnuta informace o jeho cílech a důvodech realizace. V závěru bodu schválila komise toto
usnesení:
„Komise pro sociální politiku RMČ bere na vědomí plánovanou realizaci projektu Rozvoj
Pečovatelské služby Praha 3 jako základní domácí služby na Praze 3.“
Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

10. Ostatní
1. Členové komise obdrželi pro informaci anotaci projektu Společná čtvrť, který bude realizovat
organizace META, o. p. s. – společnost pro příležitosti mladých migrantů a městská část Praha 3
má být partnerem bez finančního příspěvku.
2. Členové komise projednali předběžné termíny jednání komise ve 2. pololetí roku 2019:
29. 7., 16. 9., 14. 10., 25. 11.

Zapsal: Vladimír Beran, tajemník komise
Ověřil: Simona Techlová, ověřovatelka
Schválil: Nikol Marhounová, předsedkyně komise
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