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

Zápis č. 6 z jednání Komise pro sociální politiku a
zdravotnictví rady městské části
Datum jednání:

22. 6. 2016

Místo jednání:

Havlíčkovo nám. 9, místnost č. 218 a
místnost č. 223

Začátek jednání:

16.30 hod.

Konec jednání:

18.20 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
Lenka Klopcová, členka
Vladimír Říha, člen

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

Lucie Vítkovská, členka

Hosté:

David Gregor, zástupce starostky
Ivan Holeček, zástupce starostky – odchod
v 17:10
Zdeňka Hošková, odbor sociálních věcí

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 zdravotnictví RMČ č. 5 ze dne 25. 5. 2016.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0
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Schválený program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Studie proveditelnosti: Dům sociálních služeb Praha 3
Žádosti o poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou
Žádosti o poskytnutí tísňové péče AREÍON
Pracovní diskuse s žadateli o grant
Různé

Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0

Jednání:
1. Studie proveditelnosti: Dům sociálních služeb Praha 3
V úvodu projednání bodu shrnul zástupce starostky Ivan Holeček dosavadní průběh činností
v přípravě Domu sociálních služeb Praha 3 a informoval přítomné o zpracování materiálu
Testování trhu potencionálních provozovatelů. Zároveň uvedl, že v současné chvíli je
potřeba řešit přípravu zařízení ve dvou liniích, kde první je stavba zařízení a druhou je
zajištění provozu. Následně proběhla diskuse k tématu, z níž vyplynulo, že pro další postup
v oblasti stavby je nutné zadat co nejdříve projektovou dokumentaci na stavbu zařízení, kde
je zřejmé, že nutnost výstavby zařízení vyplývá z vlastní Studie proveditelnosti, kterou již
komise projednala, zároveň je však nezbytné projednat otázku provozu zařízení ve vztahu
k provozovateli a dalším obdobným zařízením (Ošetřovatelský domov Praha 3) na území
městské části. Za tímto účelem se komise dohodla, že svolá jednání pracovní skupiny, která
v předchozím období řešila problematiku návrhu Domu sociálních služeb Praha 3 a následně
projedná výstupy na jednání komise dne 18. 7. 2016.
K danému bodu přijala komise toto usnesení:
„Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RMČ projednala materiál Studie proveditelnosti:
Dům sociálních služeb Praha 3 a doporučuje tento materiál Radě městské části ke
schválení. Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RMČ dále doporučuje Radě městské
části, aby pověřila koordinací dalšího postupu ve věci Domu sociálních služeb Praha 3
pracovní skupinu ve složení: Mgr. Lucie Vítkovská, Mgr. Martin Žárský, MUDr. Miroslav
Procházka, Mgr. Martina Chmelová, MgA. Ivan Holeček, David Gregor a Mgr. Vladimír
Beran.“

2. Žádosti o poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou
KSPZ nedoporučila poskytnutí bytu v DPS
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0

KSPZ doporučila poskytnutí bytu v DPS ve III. stupni
naléhavosti v DPS Roháčova s podmínkou využívání
Pečovatelské služby
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0
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KSPZ doporučila poskytnutí bytu v DPS v I. stupni
naléhavosti
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0

KSPZ doporučila poskytnutí bytu v I. stupni
naléhavosti v DPS Krásova nebo ve III. stupni
naléhavosti DPS Roháčova
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0

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

-

KSPZ projednala jednu žádost o poskytnutí tísňové péče
systému sociální služby tísňové péče AREÍON doporučila.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

AREÍON a výpůjčku zařízení
zdržel se: 0

4. Pracovní diskuse s žadateli o grant
Pracovní diskuse s žadateli o grant se zúčastnili zástupci deseti organizací. V úvodu
informoval předseda komise o důvodech svolání setkání, nastínil vizi možností budoucí
kooperace mezi poskytovateli služeb a členy komise a představil jednotlivé členy komise.
Poté si vzal slovo zástupce starostky David Gregor, přítomné uvítal a zdůraznil, že je rád, že
setkání probíhá. Také uvedl, že vítá způsob, kterým proběhlo letošní dotační řízení.
Následně proběhla diskuse, kde se řešila zejména otázka rozdělení prostředků mezi
jednotlivé programy, průběh posuzování a důvody pro neposkytnutí dotace, resp. výše
dotace. Poskytovatelé služeb (žadatelé o grant) se shodli, že nový systém rozdělování dotací
je kvalitní a ocenili možnost zaslání připomínek k informačnímu systému. Dále projevili zájem
o možnost získání informace o důvodech pro přidělení/nepřidělení dotace a její výše.
Předseda komise přislíbil, že společně s tajemníkem komise budou iniciovat tuto možnost u
příslušných útvarů obce.
5. Různé
Tajemník komise informoval v návaznosti na předchozí jednání a následné reakce členů
komise, že ve 2. pololetí jsou předběžně stanoveny následující termíny jednání:
18. 7. 2016
7. 9. 2016
19. 10. 2016
7. 12. 2016
Začátek jednání vždy v 17:00.

Materiály na vědomí:
1) Dům sociálních služeb Praha 3 - Testování trhu potencionálních provozovatelů
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2) Přehled počtu volných bytů v DPS k 22. 6. 2016
3) Pořadník čekatelů na umístění v DPS k 22. 6. 2016
Příští jednání komise se uskuteční dne 18. 7. 2016 od 17:00.
Zápis ověřil:

Martin Žárský
předseda komise
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