MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Komise pro sociální politiku RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zápis č. 10 z jednání Komise pro sociální politiku rady městské
části
Datum jednání:

25. 11. 2019

Místo jednání:

Budova Azylového
NADĚJE, Husitská 70

Začátek jednání:

16:35 hod.

Konec jednání:

18:05 hod.

Jednání řídila:

Nikol Marhounová, předsedkyně

Počet přítomných členů:

8, komise usnášeníschopná

Přítomni dle prezenční listiny:

Nikol Marhounová, předsedkyně

domu

a

noclehárny

Martina Chmelová, místopředsedkyně.
Lucie Bogdanová, členka, odchod v 17:50 hod.
Margita Brychtová, členka
Ivo Denemark, člen
Lenka Klopcová, členka
Lýdie Říhová, členka
Simona Techlová, členka
Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění umožňující
dálkový přístup.
Omluveni:

Miloslav Sejkora, člen

Hosté:

Ondřej Rut, místostarosta MČ Praha 3
Petr Venhoda, člen Zastupitelstva MČ Praha 3
Zdeňka Hošková, vedoucí oddělení sociální práce,
odbor sociálních věcí
Jan Kadlec, oblastní ředitel NADĚJE Praha, o.s.

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. 9 ze dne 4. 11. 2019.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 1
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Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Schválení programu
Prohlídka zařízení Azylový dům a noclehárna NADĚJE a možnosti budoucí změny
fungování zařízení
Žádosti o poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou /neveřejné jednání/
Žádosti o poskytnutí tísňové péče AREÍON /neveřejné jednání/
Komunitní plán rozvoje sociálních a návazných služeb na městské části Praha 3 na období
2020–2024
Spolupráce s hlavním městem Prahou na využití bytů v majetku městské části Praha 3 pro
potřeby malých pobytových služeb pro děti se zdravotním znevýhodněním
Ostatní

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

pro 8

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. Prohlídka zařízení Azylový dům a noclehárna Naděje a možnosti budoucí změny
fungování zařízení
Členové komise absolvovali v doprovodu Jana Kadlece, oblastního ředitele NADĚJE Praha, o.s.,
prohlídku zařízení Azylového domu a noclehárny organizace NADĚJE v ulici Husitská 70. Následně
byla projednána možnost rekonstrukce resp. přestavby tohoto zařízení na zařízení nízkoprahového
ubytování pro zdravotně hendikepované a chronicky nemocné lidi bez domova. Následovala
diskuse, kde se řešila především možnost zajištění kapacit v průběhu rekonstrukce a dostupnost
financování.
Dále byla v přítomnosti obou pracovníků organizace NADĚJE projednána zimní opatření pro lidi bez
domova pro zimu 2019-2020, především pak fungování zimního krizového střediska Vackov, které
by mělo během následující zimy fungovat v režimu celodenního ubytování pro lidi bez domova s
hendikepem s kapacitou 28 míst. K bodu proběhla diskuse, kde se řešila zejména budoucnost
ubytovny, její využití a dopravní obslužnost v místě. Na konci projednání bodu schválila komise toto
usnesení:
„Komise pro sociální politiku RMČ souhlasí se záměrem přestavby azylového domu v ulici Husitská
70 na zařízení nízkoprahového ubytování pro zdravotně hendikepované a chronicky nemocné lidi
bez domova, doporučuje uskutečnění dalších kroků k jeho realizaci a prověření možnosti
financování záměru ze strany hlavního města Prahy.“
Hlasování:

pro 8

proti 0

zdržel se 0

3. 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 Roháčově ulici
proti: 0
zdržel se: 0

Hlasování:
Hlasování:
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Hlasování:

pro: 8

KSP nedoporučila poskytnutí bytu v DPS

Hlasování:

pro: 7

pro: 7

zdržel se: 1

proti: 0

zdržel se: 1

KSP nedoporučila poskytnutí bytu v DPS

P3, Sabinova 277/10
Hlasování:
pro: 7
Hlasování:

proti: 0

KSP nedoporučila poskytnutí bytu v DPS

Hlasování:

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

pro: 8

proti: 1

zdržel se: 0

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

Po projednání žádostí o byty v DPS proběhla krátká diskuse nad využitím bytů v DPS a jejich
přidělování v rámci bytové politiky městské části.
4. 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

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

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

5. Komunitní plán rozvoje sociálních a návazných služeb na městské části Praha 3 na
období 2020–2024
V úvodu projednání bodu místostarosta Ondřej Rut představil v krátkosti nový Komunitní plán
rozvoje sociálních a návazných služeb na městské části Praha 3 na období 2020-2024, který byl
členům komise v dostatečném časovém předstihu po projednání v Řídící skupině komunitního
plánování rozvoje sociálních a návazných služeb rozeslán společně s vypořádáním připomínek
z veřejného připomínkování probíhajícího v období 15.-31. 10. 2019. Dále popsal proces vzniku
plánu a představil některé z priorit na další období. Následně proběhla krátká diskuse, kde se
projednal způsob zařazování připomínek do připomínkovacího procesu ve vztahu k možnosti
realizace domácí zdravotní péče některou z příspěvkových organizací městské části. V závěru
projednání přijala komise toto doporučení:
„Komise pro sociální politiku RMČ doporučuje předložené znění Komunitního plánu rozvoje
sociálních a návazných služeb na městské části Praha 3 na období 2020-2024 k dalšímu
projednání v Radě městské části a Zastupitelstvu městské části.“
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 1
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6. Spolupráce s hlavním městem Prahou na využití bytů v majetku městské části Praha 3
pro potřeby malých pobytových služeb pro děti se zdravotním znevýhodněním
V úvodu místostarosta Ondřej Rut představil záměr hlavního města Prahy o spolupráci na
modernizaci péče o děti se zdravotním znevýhodněním v hlavním městě Praze. Dále uvedl, že
městská část disponuje byty, které nejsou úplně vhodné pro bytovou politiku městské části,
nicméně bylo by možné je využít pro tento projekt. V současné chvíli se jedná o byt v Jeseniově
ulici, který by si mohla pronajmout příspěvková organizace hlavního města Prahy DC Paprsek. Po
krátké diskusi přijala komise toto usnesení:
„Komise pro sociální politiku RMČ doporučuje ke schválení předložený záměr o spolupráci na
modernizaci péče o děti se zdravotním znevýhodněním v hlavním městě Praze.“
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Příští jednání komise se uskuteční dne 13. 1. 2020 v 16.30 hod. v Domě s pečovatelskou službou
Praha 3, Roháčova 268/26.

Zapsal: Vladimír Beran, tajemník komise
Ověřil: Ivo Denemark, ověřovatel
Schválil: Nikol Marhounová, předsedkyně komise
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