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

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

7. 1. 2015

Místo jednání:

Seifertova 51, místnost č. 209

Začátek jednání:

17.00 hod.

Konec jednání:

20.40 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 - přítomna od 17:10
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 – přítomen od
17:10 do 19:30
Zdeňka Hošková, odbor sociálních věcí
Ivana Parobková, odbor sociálních věcí

Počet stran:

5

Zapsal:

Vladimír Beran, tajemník komise

Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části vzala na vědomí zápis z
jednání Komise sociální a zdravotní RMČ č. 3 ze dne 21. 8. 2014.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0
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Schválený program jednání:
1. Informace o fungování sociální oblasti na území Městské části Praha 3
2. Plán práce na funkční období
3. Vyhodnocení grantových žádostí pro oblast sociálně zdravotní v rámci grantového
řízení MČ Praha 3
4. Žádosti o poskytnutí daru z Fondu sociálního a zdravotního
5. Žádosti o poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou
6. Žádosti o poskytnutí tísňové péče AREÍON
7. Různé

Jednání:
1. Informace o fungování sociální oblasti na území Městské části Praha 3
V úvodu jednání se jednotliví členové komise představili. Následně provedl vedoucí
sociálního odboru Vladimír Beran krátkou prezentaci fungování sociální oblasti v kontextu
Prahy 3: byla představena činnost komise a její role v systému fungování samosprávy, dále
byl představen odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3, příspěvkové organizace MČ Praha 3
v sociální oblasti, jednotlivé významné cílové skupiny, aktivity realizované v sociální oblasti
ze strany městské části, proces komunitního plánování rozvoje sociálních a návazných
služeb, grantové systémy a Fond sociální a zdravotní.

2. Plán práce na funkční období
V návaznosti na předchozí a v návaznosti na náplň činnosti komise navrhl předseda, aby
komise měla stanovený plán činností na funkční období. Nejprve byla stanovena hlavní
témata, kterými by se měla komise zabývat. Jde o:
-

Seniory
Rodiny s dětmi
Zdravotně znevýhodněné
Bezdomovce
Závislosti
Cizince a národnostní menšiny
Příspěvkové organizace

Následně proběhla diskuse nad tématy a jejich zpracováním. Členové se shodli, že budou
jednotlivá témata projednávána postupně a opakovaně na jednotlivých jednáních. Zároveň
došlo ke shodě, že každé téma bude zaštiťovat a na příští jednání připravovat jeden až
několik členů komise. Na příští jednání komise bude zpracováno panem Procházkou a paní
Brandejsovou téma seniorů zejména s ohledem na návrh pana Procházky na ombudsmana
pro seniory. Na další jednání bude zpracováno téma zdravotně znevýhodnění.

2/5

3. Vyhodnocení grantových žádostí pro oblast sociálně zdravotní v rámci grantového
řízení MČ Praha 3
Komise pro sociální politiku a zdravotnictví ve shodě s čl. VIII a IX Zásad Grantového a
podpůrného Fondu posoudila předložené žádosti o grant s výsledkem uvedeným v tabulce
(viz příloha zápisu, která je určena výhradně členům Výboru pro správu grantového a
podpůrného fondu a nepodléhá zveřejnění umožňující dálkový přístup).
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

4. Žádosti o poskytnutí daru z Fondu sociálního a zdravotního
Předseda informoval členy komise, že dosud nebyl schválen rozpočet městské části na rok
2015 a městská část se nachází v rozpočtovém provizoriu, kdy nejsou schváleny prostředky
Fondu sociálního a zdravotního. Z uvedeného důvodu nedoporučuje projednání žádostí o
dar z Fondu sociálního a zdravotního. Komise vyslovila s návrhem souhlas.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

5. Žádosti o poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou
Hlasování:

pro 7

SZK doporučila poskytnutí bytu v DPS v I. stupni
naléhavosti
proti 0
zdržel se 0

pro 7

SZK doporučila poskytnutí bytu v DPS ve II. stupni
naléhavosti v DPS Krásova
proti 0
zdržel se 0

pro 7

SZK doporučila poskytnutí bytu v DPS v I. stupni
naléhavosti
proti 0
zdržel se 0

pro 7

SZK doporučila poskytnutí bytu v DPS v I. stupni
naléhavosti
proti 0
zdržel se 0

Hlasování:
Hlasování:
Hlasování:
-

Hlasování:

SZK doporučila poskytnutí bytu v DPS v I. stupni
naléhavosti
pro 7

Hlasování:

zdržel se 0

SZK nedoporučila poskytnutí bytu v DPS
pro 7

Hlasování:

proti 0

pro 7

proti 0

zdržel se 0

SZK doporučila poskytnutí bytu v DPS ve II. stupni
naléhavosti
proti 0
zdržel se 0
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Hlasování:

pro 7

Hlasování:

SZK nedoporučila poskytnutí bytu v DPS
pro 7

Hlasování:

pro 7

SZK doporučila poskytnutí bytu v DPS v I. stupni
naléhavosti
proti 0
zdržel se 0
SZK nedoporučila poskytnutí bytu v DPS

pro 7

-

Hlasování:

pro 7

zdržel se 0

proti 0

zdržel se 0

pro 7

SZK doporučila poskytnutí bytu v DPS ve II. stupni
naléhavosti
proti 0
zdržel se 0

pro 7

SZK doporučila poskytnutí bytu v DPS ve III. stupni
naléhavosti
proti 0
zdržel se 0

Hlasování:

proti 0

SZK doporučila poskytnutí bytu v DPS ve II. stupni
naléhavosti

Hlasování:

zdržel se 0

pro 7

-

Hlasování:

proti 0

SZK doporučila poskytnutí bytu v DPS ve III. stupni
naléhavosti
proti 0
zdržel se 0

Hlasování:

SZK doporučila poskytnutí bytu v DPS ve II. stupni
naléhavosti v DPS Krásova
proti 0
zdržel se 0

V rámci bodu projednala komise dopis pana
. Komise
doporučila, aby na dopis odpověděl Odbor sociálních věcí ÚMČ a shodla se, že pro pana
je nejvhodnější pobyt v domově se zvláštním režimem.
6. Žádosti o poskytnutí tísňové péče AREÍON
-

SZK doporučuje výpůjčku zařízení systému soc.
služby tísňové péče AREÍON

-

SZK doporučuje výpůjčku zařízení systému soc.
služby tísňové péče AREÍON

-

SZK doporučuje výpůjčku zařízení systému soc.
služby tísňové péče AREÍON
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-

SZK doporučuje výpůjčku zařízení systému soc.
služby tísňové péče AREÍON

SZK projednala čtyři žádosti o poskytnutí tísňové péče
systému sociální služby tísňové péče AREÍON doporučila.
Hlasování:

pro: 7

AREÍON a výpůjčku zařízení

proti: 0

zdržel se: 0

7. Různé
Komise projednala email od pana
, který vyjádřil zájem zúčastnit se jednání
komise a ventilovat praktickou zkušenost s rozsahem péče o seniory. Tajemník komise
informoval, že pan
paralelně komunikuje s panem zástupcem starostky Davidem
Gregorem. Komise se shodla, že má problematiku projednat se jmenovaným nejprve pan
zástupce starostky a Odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3.
Tajemník komise informoval o připravovaných opatřeních pro zimní období 2014/2015 v
oblasti péče o bezdomovce na území HMP realizovaných Magistrátem hlavního města
Prahy. Členové komise následně projednali ubytovnu Vackov, která v zimním období slouží
jako noclehárna pro bezdomovce, její umístění a dopady do lokality. Komise se shodla, že
bude téma osob bez přístřeší projednávat na svých dalších jednáních.
Materiály na vědomí:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Usnesení RMČ č. 967 ze dne 25. 11. 2014
Jednací řád Komisí Rady městské části a redakční rady
Fond sociální a zdravotní
Komunitní plán rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části Praha 3
na období 2015 - 2019
Manuál pro Komise
Zásady pro přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou
Pořadník čekatelů na umístění v DPS k 7. 1. 2015
Přehled počtu volných bytů v DPS k 7. 1. 2015
Informace o připravovaných opatřeních pro zimní období 2014/2015 v oblasti péče o
bezdomovce na území HMP

Příští termín jednání bude stanoven předsedou komise. Předběžně se komise dohodla na
18. 2. 2015.

Zápis ověřil:

Martin Žárský
předseda komise
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