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Zápis z jednání komise pro sociální politiku č. 6 

Datum jednání: 19. 7. 2021 

Místo jednání: distanční jednání  

Začátek jednání:  16.35 h 

Konec jednání:  18.40 h 

Jednání řídil: Nikol Marhounová 

Počet přítomných členů: 9, komise je usnášeníschopná 

Přítomní (případně distanční účast): Nikol Marhounová, předsedkyně 
Martina Chmelová, místopředsedkyně – příchod 16.55 h, 
odchod 18.30 h 
Lucie Bogdanová, členka – odchod 17.20 h  
Margita Brychtová, členka 
Ivo Denemark, člen 
Lenka Klopcová, členka  
Marcela Novotná, členka – odchod 18.20 h 
Lýdia Říhová, členka – odchod 18.30 h 
Simona Techlová, členka 

Přítomní hosté: Ondřej Rut, místostarosta MČ Praha 3  
Zdeňka Hošková, vedoucí oddělení sociální práce, odbor 
sociálních věcí – odchod 16.50 h 
Vojtěch Janouškovec, ředitel Progressive, o. p. s.  – 
přítomen 16.50 -17.40 h 

Počet stran: 5

Tajemník: Vladimír Beran 

Ověřovatel zápisu: Lenka Klopcová 
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Program jednání: 

1. Zahájení a schválení programu 
2. Žádosti o poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou /neveřejné jednání/ 
3. Žádosti o poskytnutí tísňové péče AREÍON /neveřejné jednání/ 
4. Program NON STOP 24 organizace Progressive, o. p. s. 
5. Projednání návrhové části strategického plánu městské části Praha 3 na období 2021-2030 
6. Zajištění sociální služby mobilní tísňové péče na období 2021-2023 od poskytovatele Chytrá péče 
7. Různé 

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

1. Zahájení a schválení programu 

Jednání komise bylo zahájeno v 16.35 h její předsedkyní Nikol Marhounovou. 
Za zapisovatele byl pověřen tajemník komise Vladimír Beran a za ověřovatele Lenka Klopcová, členka 
komise. 
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 
 
Komise pro sociální politiku RMČ schválila zápis ze svého jednání dne 14. 6. 2021.   
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 1 zdržel se – schváleno 
 
Komise pro sociální politiku RMČ schválila program jednání. 
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 
 

2. Žádosti o poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou (DPS) 

-
  

 
 
-

 
 
 
 

Komise pro sociální politiku RMČ projednala žádost a doporučila 
poskytnutí bytu v DPS ve II. stupni naléhavosti v Roháčově ulici 
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

Komise pro sociální politiku RMČ projednala žádost a doporučila 
poskytnutí bytu v DPS v I. stupni naléhavosti v Roháčově ulici 
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

-  
 

 
 

Komise pro sociální politiku RMČ projednala žádost a doporučila 
poskytnutí bytu v DPS v I. stupni naléhavosti v Roháčově ulici 
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 
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-
  

 
 
-

 
 
 
 

Komise pro sociální politiku RMČ projednala žádost a doporučila 
poskytnutí bytu v DPS ve III. stupni naléhavosti v Roháčově ulici 
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

Komise pro sociální politiku RMČ projednala žádost a doporučila 
poskytnutí bytu v DPS v I. stupni naléhavosti v Roháčově ulici 
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

3. Žádosti o poskytnutí tísňové péče AREÍON 

-   Komise pro sociální politiku RMČ doporučuje výpůjčku 
zařízení systému sociální služby Tísňové péče AREÍON  
 

-
 

 

Komise pro sociální politiku RMČ doporučuje výpůjčku 
zařízení systému sociální služby Tísňové péče AREÍON  
 

Usnesení 
Komise pro sociální politiku RMČ projednala dvě žádosti o poskytnutí tísňové péče AREÍON a výpůjčky 
zařízení systému sociální služby Tísňové péče AREÍON doporučila. 
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno      
 
 

4. Program NON STOP 24 organizace Progressive, o. p. s. 

V úvodu projednání bodu představil ředitel organizace Progressive, o. p. s. Vojtěch Janouškovec projekt 
NON STOP 24 s možností instalace automatu na vydávání zdravotnického harm reduction materiálu na 
území městské části Praha 3, vysvětlil dosavadní historii projektu a jeho využití v dalších municipalitách i 
v zahraničí. Dále představil současnou i minulou činnost organizace a dosavadní spolupráci s městskou 
částí. Následně proběhla diskuse, kde se projednaly náklady související s realizací projektu, vlastnictví 
automatu, vhodnost umístění a jeho alternativy, vlastnictví příslušného pozemku, stanovisko hlavního 
města Prahy k dané věci, vazba na další lokality a služby v okolí, rizika koncentrace rizikových jevů a osob. 
K dané věci poté přijala komise toto usnesení: 
 
Usnesení 
„Komise pro sociální politiku RMČ souhlasí s realizací programu NON STOP 24 a umístěním automatu na 
území městské části Praha 3.“ 
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 
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5. Projednání návrhové části strategického plánu městské části Praha 3 
na období 2021-2030 

Předsedkyně komise informovala přítomné členy o průběhu zpracování nového strategického plánu 
městské části Praha 3 na období 2021-2030, k jehož návrhové části v prioritní oblasti rozvoje Trojka 
pečující, vzdělaná a zdravá by se měla Komise pro sociální politiku RMČ vyjádřit. Následně proběhla 
diskuse, kde se řešila struktura dokumentu a co bude komise schvalovat. Komise se shodla, že se bude 
vyjadřovat pouze k oblastem týkajícím se sociální oblasti a zdravotnictví. Členové komise měli komentáře 
a dotazy převážně k příkladům řešení obsaženým v jednotlivých opatřeních, na strategických cílech a 
opatřeních se shodovali. Někteří ze členů uvedli, že příklady řešení příliš ilustrují způsob realizace, jiní 
členové toto přesvědčení nesdíleli. Padly i dotazy na konkrétní způsoby řešení některých oblastí. Komise 
se rozhodla schválit k tomuto bodu usnesení a k příkladům řešení se případně vrátit na konci jednání 
v bodu Různé. Komise posléze přijala toto usnesení:  
 
Usnesení 
„Komise pro sociální politiku RMČ souhlasí s navrženými strategickými cíli 13 až 16 a strategickým cílem 
22 a souvisejícími opatřeními tak, jak byla zaslána v návrhové části strategického plánu na období 2021-
2030.“  
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval – schváleno 
 
 

6. Zajištění sociální služby mobilní tísňové péče na období 2021-2023 
od poskytovatele Chytrá péče 

V úvodu projednání bodu shrnul pan místostarosta Ondřej Rut dosavadní spolupráci se společností Chytrá 
péče a využívání jejího zařízení v rámci pilotního projektu Rodinný asistent, který byl v minulosti 
prezentován i na jednání komise. Dále zasadil možnost využívání služeb mobilní tísňové péče do 
návaznosti k využívání služby tísňové péče AREÍON. Informaci doplnil o dosavadní poznatky využívání 
služby vedoucí odboru sociálních věcí ÚMČ Praha 3 Vladimír Beran. Po krátké diskusi přijala k tomu bodu 
komise následující usnesení: 
 
Usnesení 
„Komise pro sociální politiku RMČ schvaluje zajištění mobilní tísňové péče pro občany městské části Praha 
3 od poskytovatele Chytrá péče.“ 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 
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7. Různé 

V bodu Různé se členové komise vrátili k návrhové části strategického městské části Praha 3 na období 
2021-2030 a po krátké diskusi přijali toto usnesení: 
 
Usnesení 
„Komise pro sociální politiku RMČ předpokládá, že některé příklady řešení uvedené v návrhové části 
strategického plánu je třeba konkretizovat v rámci akčních plánů.“   
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 
 
 
 
Příští jednání Komise pro sociální politiku RMČ se uskuteční dne 20. 9. 2021 od 16:30.  
 

 

Zapsal Vladimír Beran, tajemník komise  

Ověřil Lenka Klopcová, ověřovatel Prostřednictvím e-mailu 

Schválil Nikol Marhounová, předseda komise Prostřednictvím e-mailu  




