MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Komise pro sociální politiku RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zápis č. 1 z jednání Komise pro sociální politiku rady městské
části
Datum jednání:

13. 1. 2020

Místo jednání:

Budova Domu s
Roháčova 268/24

Začátek jednání:

16:35 hod.

Konec jednání:

18:10 hod.

Jednání řídila:

Nikol Marhounová, předsedkyně

Počet přítomných členů:

6, komise usnášeníschopná

Přítomni dle prezenční listiny:

Nikol Marhounová, předsedkyně

pečovatelskou

službou,

Martina Chmelová, místopředsedkyně
Margita Brychtová, členka
Lenka Klopcová, členka
Lýdie Říhová, členka
Simona Techlová, členka
Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění umožňující
dálkový přístup.
Omluveni:

Lucie Bogdanová, členka
Ivo Denemark, člen
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
Zdeněk Vacek, statutární zástupce Pečovatelské
služby Praha 3
Tomáš Smetana
Cuong Manh Vu

Počet stran:

4

Tajemník komise (zapisovatel):

Vladimír Beran, vedoucí odboru sociálních věcí

Ověřovatel zápisu:

Simona Techlová, členka komise
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Komise pro sociální politiku rady městské části schvaluje zápis z jednání Komise pro sociální
politiku RMČ č. 10 ze dne 25. 11. 2019.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Schválení programu
Žádosti o poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou /neveřejné jednání/
Žádosti o poskytnutí tísňové péče AREÍON /neveřejné jednání/
Prohlídka budovy Domu s pečovatelskou službou Praha 3 v ulici Roháčova
Dosavadní výstupy a zhodnocení pronájmu bytů v DPS studentům vysokých škol
Ostatní

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

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

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

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

2. Žádosti o poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou

pro: 6

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

pro: 6

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

pro: 6

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

pro: 6

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

pro: 6

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

Hlasování:
Hlasování:
Hlasování:
Hlasování:
Hlasování:

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

Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0
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Hlasování:

pro: 6

KSP projednala žádost a doporučila prodloužení nájemní
smlouvy bytu v DPS Roháčova do 12. 3. 2020
proti: 0
zdržel se: 0

3. Žádosti o poskytnutí tísňové péče AREÍON
KSP doporučuje výpůjčku zařízení systému soc.
služby tísňové péče AREÍON

-

Komise pro sociální politiku RMČ projednala jednu žádost o poskytnutí tísňové péče AREÍON a
výpůjčku zařízení systému sociální služby tísňové péče AREÍON doporučila.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Pan místostarosta Ondřej Rut informoval přítomné členy komise o zrušení ostrahy v Domě s
pečovatelskou službou Praha 3 v ulici Krásova a s tím souvisejícím opatření zajištění tísňové péče
AREÍON třinácti nájemníkům bytů v tomto domě, kteří dosud využívali službu vázanou na služby
ostrahy. Vzhledem k naléhavosti bylo poskytnutí přístrojů předloženo na jednání Rady městské
části dne 15. 1. 2020 bez předchozího projednání komisí. K této věci přijala komise toto usnesení:
„Komise pro sociální politiku RMČ bere na vědomí výpůjčku zařízení systému sociální služby
tísňové péče AREÍON třinácti obyvatelům Domu s pečovatelskou službou Praha 3 v ulici Krásova.“
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

4. Prohlídka budovy Domu s pečovatelskou službou Praha 3 v ulici Roháčova
Členové komise absolvovali v doprovodu statutárního zástupce Pečovatelské služby Praha 3 Ing.
Zdeňka Vacka prohlídku budovy Domu s pečovatelskou službou Praha 3 v ulici Roháčova (včetně
návštěvy několika prázdných bytů a prostor se službami pro klienty).

5. Dosavadní výstupy a zhodnocení pronájmu bytů v DPS studentům vysokých škol
Pan místostarosta Ondřej Rut připomněl přítomným genezi a dosavadní vývoj projektu pronájmu
bytů v domech s pečovatelskou službou studentům vysokých škol. Následně proběhla diskuse se
dvěma studenty, kterým byly byty takto pronajaty. Pánové Tomáš Smetana a Cuong Manh Vu
popsali náplň svojí činnosti a dosavadní zkušenosti s působením v domech. Následně byl dán
přítomným prostor pro dotazy. V závěru byla projednána možnost návaznosti projektu, jeho
modifikace a zefektivnění činnosti. Rovněž byla projednána možnost psychosociální podpory pro
oba studenty (supervize, úprava poměru přímé a nepřímé práce). Komise se shodla, že se bude
přednesenými návrhy a dalším postupem v projektu zabývat na některém ze svých dalších jednání.
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6.

Ostatní

Členové komise projednali předběžné termíny jednání komise v 1. pololetí roku 2020: 24. 2., 6. 4.,
11. 5., 22. 6.
Příští jednání komise se uskuteční dne 24. 2. 2020 v 16.30 hod.

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