MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Komise pro sociální politiku a zdravotnictví
RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zápis č. 3 z jednání Komise pro sociální politiku a
zdravotnictví rady městské části
Datum jednání:

2. 3. 2016

Místo jednání:

Havlíčkovo nám. 9, místnost č. 218

Začátek jednání:

17.05 hod.

Konec jednání:

18.10 hod.

Jednání řídil:

Martin Žárský, předseda komise

Počet přítomných členů:

7, komise usnášeníschopná

Přítomni dle prezenční listiny:

Martin Žárský, předseda komise
Miroslav Procházka, místopředseda komise
Vlasta Brandejsová, členka
Alena Hronová, členka
Martina Chmelová, členka
Vladimír Říha, člen
Lucie Vítkovská, členka

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

Lenka Klopcová, členka

Hosté:

David Gregor, zástupce starostky
Zdeňka Hošková, odbor sociálních věcí –
příchod v 18:20

Počet stran:

4

Zapsal:

Vladimír Beran, tajemník komise

Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části schvaluje zápis z jednání
Komise pro sociální politiku a zdravotní RMČ č. 2 ze dne 17. 2. 2016.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0
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Schválený program jednání:
1. Vyhodnocení průběhu a formy Dotačního řízení městské části Praha 3 pro 2016 –
připomínky pro Výbor pro dotační politiku ZMČ
2. Akční plán pro rok 2016 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na
území MČ Praha 3 na období 2015 – 2019
3. Zpráva o činnosti ombudsmana pro seniory na území MČ Praha 3 v roce 2015
4. Žádosti o poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou
5. Žádosti o poskytnutí tísňové péče AREÍON
6. Různé
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0

Jednání:
1. Vyhodnocení průběhu a formy Dotačního řízení městské části Praha 3 pro 2016 –
připomínky pro Výbor pro dotační politiku ZMČ
Předseda komise uvedl, že tajemník komise obdržel e-mail od tajemnice Výboru pro dotační
politiku ZMČ, která žádá z pověření předsedy výboru členy komise – hodnotitele o zaslání
připomínek k dotačnímu řízení městské části pro rok 2016. Členové komise konstatovali, že
k celému systému nemají zásadní připomínky a že byli schopni se systémem pracovat, aniž
by je systém omezil ve vlastním hodnocení. Co se týká dílčích připomínek, byli členové
komise vyzváni, aby je zaslali tajemníkovi komise na mail do 7. 3. 2016, který je posléze
předá tajemnici Výboru pro dotační politiku ZMČ.

2. Akční plán pro rok 2016 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb
na území MČ Praha 3 na období 2015 – 2019
V úvodu bodu představil zástupce starostky David Gregor Akční plán pro rok 2016
Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 3
na období 2015 – 2019. Popsal jeho strukturu a proces vzniku. Následně jej doplnil předseda
komise, že dokument reflektuje důležitá témata v oblasti, která jsou řešena i na úrovni
komise. Zástupce starostky požádal, aby bylo členům zasláno vypořádání připomínek
z Řídící skupiny a pracovních skupin komunitního plánování rozvoje sociálních a návazných
služeb.
Komise přijala k dokumentu toto stanovisko:
„Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RMČ projednala Akční plán pro rok 2016
Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 3
na období 2015 – 2019 a v této podobě jej doporučuje k realizaci.“
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0

V rámci následujícího jednání k tomuto bodu se objevil návrh uspořádat setkání komise se
zástupci organizací působících v sociální oblasti, zejména ze služeb, které jsou považovány
za lokální, jsou financovány ze strany městské části a jsou zapojeny do procesu komunitního
plánování. Do příštího jednání je třeba připravit profilová témata pro toto jednání.
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3. Zpráva o činnosti ombudsmana pro seniory na území MČ Praha 3 v roce 2015
Komisi byla předložena Zpráva o činnosti ombudsmana pro seniory na území MČ Praha 3
v roce 2015. Členové konstatovali, že se jedná o informativní bod, že berou zprávu na
vědomí a nemají k ní připomínek. Místopředseda komise MUDr. Procházka uvedl, že je
vidět, že se služba osvědčila. Tajemník komise informoval, že materiál bude v souladu
s usnesením Rady městské části č. 301 ze dne 13. 5. 2015 předložen pro informaci na
jednání Zastupitelstva městské části.

4. Žádosti o poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou
KSPZ nedoporučila poskytnutí bytu v DPS
KSPZ doporučila řešit bytovou situaci podáním
žádosti o obecní byt
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0

KSPZ nedoporučila poskytnutí bytu v DPS
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0

KSPZ nedoporučila poskytnutí bytu v DPS
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0

5. Žádosti o poskytnutí tísňové péče AREÍON
KSPZ doporučuje výpůjčku zařízení systému soc.
služby tísňové péče AREÍON
KSPZ doporučuje výpůjčku zařízení systému soc.
služby tísňové péče AREÍON
KSPZ projednala dvě žádosti o poskytnutí tísňové péče
systému sociální služby tísňové péče AREÍON doporučila.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

AREÍON a výpůjčku zařízení
zdržel se: 0

Členům komise byla na základě požadavku z posledního jednání předložena Zpráva o
využívání tísňové péče AREÍON v roce 2015.

6. Různé
6. 1. Tajemník komise požádal členy komise, kteří nejsou zastupiteli, aby se nejpozději do
31. 3. 2016 dostavili na oddělení personální práce a mezd Úřadu městské části Praha 3
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z důvodu, že jim bude v souladu s usnesením ZMČ č. 144 ze dne 22. 12. 2015 za činnost
v komisi vyplácena odměna.
6. 2. Komise projednala žádost paní
o podporu
žádosti o uznání odškodnění úrazu a konstatovala, že tato žádost nespadá do její
působnosti. Zároveň požádala tajemníka komise vedoucího odboru sociálních věcí ÚMČ
Praha 3, aby na uvedenou žádost slušně odpověděl s uvedením možností poskytnutí
podpory v rozsahu působnosti sociální práce a sociálních služeb.

Materiály na vědomí:
1) Akční plán pro rok 2016 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na
území MČ Praha 3 na období 2015 – 2019
2) Plnění Akčního plánu pro rok 2015 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných
služeb na území MČ Praha 3 na období 2015 – 2019
3) Zpráva o činnosti ombudsmana pro seniory na území MČ Praha 3 v roce 2015
4) Přehled počtu volných bytů v DPS k 2. 3. 2016
5) Pořadník čekatelů na umístění v DPS k 2. 3. 2016
6) Zpráva o využívání tísňové péče AREÍON v roce 2015

Příští termín jednání bude stanoven předsedou komise.
Zápis ověřil:

Martin Žárský
předseda komise
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