MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Komise pro sociální politiku RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zápis č. 8 z jednání Komise pro sociální politiku rady městské
části
Datum jednání:

14. 10. 2019

Místo jednání:

Budova Ošetřovatelského domova Praha 3,
Habrová 2654/2, Praha 3

Začátek jednání:

16:35 hod.

Konec jednání:

19:00 hod.

Jednání řídila:

Nikol Marhounová, předsedkyně

Počet přítomných členů:

8, komise usnášeníschopná

Přítomni dle prezenční listiny:

Nikol Marhounová, předsedkyně
Martina Chmelová, místopředsedkyně, příchod
v 16:40 hod.
Margita Brychtová, členka
Ivo Denemark, člen, příchod v 16:40 hod.
Lenka Klopcová, členka, příchod v 16:40 hod.
Lýdie Říhová, členka, odchod v 18:50 hod.
Simona Techlová, členka
Lucie Vítkovská, členka, odchod v 18:00 hod.

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

Miloslav Sejkora, člen

Hosté:

Ondřej Rut, místostarosta MČ Praha 3
František Doseděl, neuvolněný člen Rady MČ
Praha 3
Zdeňka Hošková, vedoucí oddělení sociální práce,
odbor sociálních věcí
Petra Gabriel Lojdová, ředitelka Ošetřovatelského
domova Praha 3
Zdeněk Vacek, statutární zástupce Pečovatelské
služby Praha 3

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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Počet stran:

4

Tajemník komise (zapisovatel):

Vladimír Beran, vedoucí odboru sociálních věcí

Ověřovatel zápisu:

Ivo Denemark, člen komise

Komise pro sociální politiku rady městské části schvaluje zápis z jednání Komise pro sociální
politiku RMČ č. 7 ze dne 16. 9. 2019.
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 0

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Schválení programu
Žádosti o poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou /neveřejné jednání/
Žádosti o poskytnutí tísňové péče AREÍON /neveřejné jednání/
Prohlídka zařízení Ošetřovatelského domova Praha 3 v ulici Habrová
Pečovatelská služba Praha 3 – návrh změny sazebníků úhrad 2020
Návrh změny dotačního systému pro sociální oblast a zdravotnictví v roce 2021
Plán projednávání dotací na rok 2020
Přistoupení k Memorandu o spolupráci při řešení bytové nouze na území hlavního města
Prahy
Podpora sociální práce na území městské části Praha 3
Ostatní

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

pro 5

proti 0

zdržel se 0

Za zapisovatele byl pověřen tajemník komise Vladimír Beran a za ověřovatele Ivo Denemark, člen
komise.
Hlasování:

pro 8

proti 0

zdržel se 0

2. Žádosti o poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou

pro: 8

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

pro: 8

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

pro: 8

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

Hlasování:
Hlasování:
Hlasování:

3. Žádosti o poskytnutí tísňové péče AREÍON
-

KSP doporučuje výpůjčku zařízení systému soc.
služby tísňové péče AREÍON

-

KSP doporučuje výpůjčku zařízení systému soc.
služby tísňové péče AREÍON
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KSP doporučuje výpůjčku zařízení systému soc.
služby tísňové péče AREÍON

-

Komise pro sociální politiku RMČ projednala tři žádosti o poskytnutí tísňové péče AREÍON a
všechny výpůjčky zařízení systému sociální služby tísňové péče AREÍON doporučila.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Komise následně změnila průběh projednání bodů programu a předřadila bod 5. bodu 4.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

5. Pečovatelská služba Praha 3 – návrh změny sazebníků úhrad 2020
V úvodu projednání bodu představil místostarosta Ondřej Rut důvody pro změnu sazebníku úhrad
Pečovatelské služby Praha 3. Následně dostal slovo statutární zástupce Pečovatelské služby Praha
3 Zdeněk Vacek, který představil konkrétní podobu změny sazebníků úhrad na rok 2020, uvedl
srovnání s dalšími poskytovateli služeb a nastínil dopady na jednotlivé případy klientů. Poté
proběhla diskuse, kde se vedle samotných úhrad řešila cena obědů jako celku a také otázka
fungování ostrahy a jejích dopadů do rozpočtu organizace. Projednáno bylo i téma úvazků
organizace v síti sociálních služeb hlavního města Prahy v roce 2020. Následně proběhlo hlasování
a bylo přijato toto usnesení:
„Komise pro sociální politiku RMČ doporučuje organizaci Pečovatelská služba Praha 3 provést
změnu sazebníku úhrad tak, jak byl představen v rámci jednání komise.“
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 1

4. Prohlídka zařízení Ošetřovatelského domova Praha 3 v ulici Habrová
Členové komise uskutečnili v přítomnosti paní ředitelky Petry Gabriel Lojdové prohlídku zařízení
Ošetřovatelského domova Praha 3 v ulici Habrová. Paní ředitelka informovala o provozu zařízení a
poskytovaných službách. Dále byla projednána otázka investic do zařízení v budoucích letech a
možnost úpravy zahrady pro potřeby klientů.
6.

Návrh změny dotačního systému pro sociální oblast a zdravotnictví v roce 2021

V úvodu projednání bodu shrnul místostarosta Ondřej Rut současnou podobu dotačního programu
pro oblast sociální a zdravotní a jeho vznik, dále doplnil dosavadní návrhy ohledně možnosti vzniku
lokální sítě sociálních a návazných služeb a související vznik nového programu podpory služeb
v této síti. Zároveň uvedl, že je nutné zahájit zpracování potřebné úpravy dotačního programu na
příští rok. Následně vedoucí odboru sociálních věcí doplnil podrobnosti ohledně kritérií pro zařazení
do sítě, jejího financování v rámci zvláštního dotačního programu a procesů schvalování. Poté
proběhla krátká diskuse, v níž členové komise vyjádřili všeobecný souhlas s realizací záměru.
Projednání bodu byl přítomen i člen Rady městské části Praha 3 s kompetencí dotační politiky
František Doseděl. Závěrem projednání bodu schválila komise toto usnesení:
„Komise pro sociální politiku RMČ doporučuje záměr změny dotačního systému pro oblast sociální
a zdravotní a doporučuje vznik lokální sítě sociálních a návazných služeb.“
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0
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7.

Plán projednávání dotací na rok 2020

Členové komise projednali formální způsob projednání dotačních žádostí v rámci programu pro
oblast sociální a zdravotní v dotačním řízení městské části Praha 3 na rok 2020, které proběhne
dne 4. 11. 2019 od 16:00. Zároveň bylo domluveno, že odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 zpracuje
podklady s informacemi k bodovým kritériím a zašle je členům komise.

8.

Přistoupení k Memorandu o spolupráci při řešení bytové nouze na území hlavního
města Prahy

Místostarosta Ondřej Rut nejprve představil přítomným Memorandum o spolupráci při řešení bytové
nouze na území hlavního města Prahy, důvody jeho vzniku a proces schvalování dokumentu
v orgánech městské části. Následně proběhla diskuse o dokumentu a o širších souvislostech
sociálního bydlení, sociální práce s klienty v bytech, tzv. doplňkové sítě, nových pravidel
dostupného bydlení na MČ Praha 3 a rovněž dotačních možností městské části na rekonstrukci
bytů. Nakonec schválila komise toto doporučení:
„Komise pro sociální politiku RMČ doporučuje, aby městská část Praha 3 přistoupila k Memorandu
o spolupráci při řešení bytové nouze na území hlavního města Prahy.“
Hlasování:
9.

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 1

Podpora sociální práce na území městské části Praha 3

Projednání bodu uvedla paní předsedkyně Nikol Marhounová, která sdělila, že tento bod iniciovala
z důvodu snahy o podporu sociálních pracovníků na městské části, a to jak těch působících na
ÚMČ Praha 3 a v jejích příspěvkových organizacích, tak těch pracujících v organizacích sociálních
a návazných služeb působících na městské části. Následně proběhla diskuse, kde byla projednána
témata a opatření, která by měla nebo mohla přispět na úrovni městské části k podpoře pracovníků
působících na pozici sociálního pracovníka. Zmíněny byly především tato opatření: podpora
prestiže profese v rámci osvěty a propagace (Radniční noviny Prahy 3, FB městské části),
„destigmatizace“ některých stereotypů ohledně sociálních pracovníků, možnost home office,
jazykové vzdělávání, dlouhodobé vzdělávání a výcviky, krácení úvazků pro rodiče s dětmi, dětská
skupina, supervize (i individuální). Zároveň byla projednána možnost zjišťování potřeb zaměstnanců
prostřednictvím dotazníkového šetření. V závěru bodu přijala komise toto usnesení:
„Komise pro sociální politiku RMČ doporučuje zmapovat potřeby a zájmy zaměstnanců městské
části Praha 3 ve vztahu k jejich zaměstnavateli prostřednictvím dotazníkového šetření se zvláštním
zřetelem na skupinu sociálních pracovníků.“
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Příští jednání komise se uskuteční dne 4. 11. 2019 v 16.00 hod.
Zapsal: Vladimír Beran, tajemník komise
Ověřil: Ivo Denemark, ověřovatel
Schválil: Nikol Marhounová, předsedkyně komise
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