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

Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a
zdravotnictví rady městské části
Datum jednání:

18. 2. 2015

Místo jednání:

Havlíčkovo nám. 9, místnost č. 218

Začátek jednání:

17.15 hod.

Konec jednání:

19.20 hod.

Jednání řídil:

Martin Žárský, předseda komise

Počet přítomných členů:

6, komise usnášeníschopná

Přítomni dle prezenční listiny:

Martin Žárský, předseda komise
Miroslav Procházka, místopředseda komise
Alena Hronová, členka - přítomna od 18:05
Martina Chmelová, členka
Lenka Klopcová, členka
Vladimír Říha, člen

Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění umožňující
dálkový přístup.
Vlasta Brandejsová, členka

Omluveni:

Lucie Vítkovská, členka
Hosté:

David Gregor, zástupce starostky
Ivan Holeček, zástupce starostky – přítomen do
17:40
Zdeňka Hošková, odbor sociálních věcí

Počet stran:

5

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. 1 ze dne 7. 1. 2015.
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 0

Městská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3
Telefon: 222 116 111, fax 222 540 864, e-mail: podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz
IČ: 00065317, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 2000781379/0800 DS:eqkbt8g
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Schválený program jednání:
1. Projednání výstavby nového domu s pečovatelskou službou
2. Informace o aktivitách pro seniory na Městské části Praha 3 (volnočasové aktivity,
Středisko sociálních služeb Praha 3, informovanost seniorů, ombudsman pro seniory
a další)
3. Žádosti o poskytnutí daru z Fondu sociálního a zdravotního
4. Žádosti o poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou
5. Žádosti o poskytnutí tísňové péče AREÍON
6. Různé
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 0

Jednání:
1. Projednání výstavby nového domu s pečovatelskou službou
Zástupce starostky MgA. Holeček informoval přítomné členy komise o záměru výstavby
nového domu s pečovatelskou službou v ulici K Lučinám (včetně možností financování) a
předložil k projednání návrh projektu z října 2013 od zhotovitele PROSTOR 008 s. r. o.
Zástupce starostky požádal členy o vyjádření k možnosti konkrétního využití objektu ve
smyslu poskytovaných služeb. Nad projektem proběhla diskuse, která se týkala převážně
využití a umístění zařízení. Členové komise požádali o poskytnutí materiálu k prostudování
s tím, že zašlou svá stanoviska k možnostem využití objektu tajemníkovi komise a na
následujícím jednání celou záležitost znovu projednají a komise postoupí stanovisko Radě
MČ.
2. Informace o aktivitách pro seniory na Městské části Praha 3 (volnočasové aktivity,
Středisko sociálních služeb Praha 3, informovanost seniorů, ombudsman pro seniory
a další)
Nejprve byla vedoucím odboru sociálních věcí Mgr. Beranem poskytnuta informace o
aktivitách a službách pro seniory realizovaných či podporovaných ze strany Městské části
Praha 3. Jednalo se především o činnost příspěvkových organizací, podporu dalších služeb
ve formě darů, grantů a zvýhodněných nájmů, dále o informaci o webu pro seniory a dalších
formách informování seniorů a o volnočasových aktivitách realizovaných městskou částí od
roku 2013. Členové komise byli informováni o podobě personálního zajištění služeb pro
osoby seniorského věku na odboru sociálních věcí ÚMČ Praha 3.
Následně proběhla diskuse na téma ombudsmana pro seniory. Diskutovala se především
personální náročnost pozice, její náplň a možnost využití ombudsmana i pro další cílové
skupiny. Komise dospěla k tomuto stanovisku:
„Komise pro sociální politiku a zdravotnictví dává Radě městské části ke zvážení uložit
odboru sociálních věcí ÚMČ Praha 3, aby ve spolupráci s Odborem vnějších vztahů a
komunikace ÚMČ Praha 3 vytvořil zpracování návrhu pozice „ombudsmana pro seniory“
včetně ekonomických a personálních dopadů. Součástí návrhu bude screening fungování
podobné pozice v hlavním městě Praze.“
Návrh bude předložen na příští jednání komise.
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 0
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3. Žádosti o poskytnutí daru z Fondu sociálního a zdravotního
3.1. Žádosti o poskytnutí daru z Fondu sociálního a zdravotního – právnické osoby
Na návrh předsedy komise seznámil tajemník komise přítomné členy s metodikou výpočtu
návrhu výše podpory z Fondu sociálního a zdravotního pro právnické osoby. Výpočet
vychází z modelu používaného Magistrátem hlavního města Prahy, který kalkuluje jednotky
poskytované služby (úvazek, lůžko, hodina) a cenové hladiny. Na základě výchozího návrhu
optimální podpory je tento přepočítáván na základě koeficientu podpory obce a míry
lokálnosti služby. Dále tajemník představil související tiskopisy (žádosti o dar a tabulky pro
komisi). Komise vyslovila s návrhem metodiky souhlas. Návrh metodiky výpočtu a přehled
jednotek a cenových hladin je přílohou č. 1 zápisu.
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 0

3.2. Poskytnutí nebo neposkytnutí daru z Fondu sociálního a zdravotního – fyzické osoby
Komise projednala žádosti čtyř fyzických osob o příspěvek na školní pomůcky a úhrady
obědů ve školských zařízeních. Podat žádost o dar z Fondu sociálního a zdravotního bylo
žadatelům doporučeno prostřednictvím pracovníků místně příslušného Úřadu práce ČR.
Komise se shodla, že principiálně by měly být tyto náklady hrazeny v rámci státních
nepojistných dávkových systémů, které dary z Fondu sociálního a zdravotního nemohou
nahrazovat. Pan zástupce starostky Gregor uvedl, že o problému ví, v dohledné době má mít
jednání s ředitelkou místního úřadu práce a toto téma s ní hodlá projednat. Komise se
shodla, že počká s posouzením na výsledek tohoto jednání a doporučila Odboru sociálních
věcí ÚMČ Praha 3, aby nadále případy sledoval a vedl žadatele k využívání dávek pomoci
v hmotné nouzi. Předseda komise upozornil s ohledem na důvod žádostí – pořízení školních
pomůcek, že by bylo možné v případě přetrvávajících problémů řešit tyto případy systémově,
neboť zřizovatelem škol je Městská část Praha 3.
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 0

Komise dále projednala jednu žádost fyzické osoby:
Příspěvek na uhrazení nákladů na
vodovodního rozvodu.
Komise nedoporučuje poskytnutí daru.
Hlasování:

pro 6

proti 0

opravu

zdržel se 0

4. Žádosti o poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou
P3,
Hlasování:
P3,
Hlasování:
-

pro 6

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

pro 6

SZK doporučila poskytnutí bytu v DPS v I. stupni
naléhavosti
proti 0
zdržel se 0
SZK nedoporučila poskytnutí bytu v DPS
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P3,
Hlasování:
P3,
Hlasování:
P3,
Hlasování:
P3,
Hlasování:
P3,
Hlasování:
P3,
Hlasování:
P3,
Hlasování:
P3,
Hlasování:
P3,
Hlasování:
P3,
Hlasování:
P3,
Hlasování:
P3,
Hlasování:

pro 6

pro 6

proti 0

zdržel se 0

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

pro 6

pro 6

proti 0

zdržel se 0

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

pro 6

proti 0

zdržel se 0

pro 6

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

pro 6

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

pro 6

proti 0

zdržel se 0

pro 6

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

pro 6

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

pro 6

pro 6

proti 0

zdržel se 0

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

V rámci bodu projednala komise žádost paní
o směnu bytu v domě
s pečovatelskou službou Krásova 4, Praha 3. Komise nedoporučila směnu bytu a žádá
vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu žadatelky.
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5. Žádosti o poskytnutí tísňové péče AREÍON
P3,

SZK doporučuje výpůjčku zařízení systému soc.
služby tísňové péče AREÍON

P3,

SZK doporučuje výpůjčku zařízení systému soc.
služby tísňové péče AREÍON

SZK projednala dvě žádosti o poskytnutí tísňové péče AREÍON a výpůjčku zařízení systému
sociální služby tísňové péče AREÍON doporučila.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

6. Různé
6. 1. Komise projednala Kritéria pro hodnocení životní situace žadatele o pobyt
v Ošetřovatelském domově Praha 3 – Domově pro seniory, která zaslala k projednání
ředitelka Ošetřovatelského domova Praha 3 paní Zuzana Novotná. Komise vyslovila ke
kritériím některé výhrady a ponechala si lhůtu k prostudování materiálu do příštího jednání,
které má proběhnout v Ošetřovatelském domově Praha 3.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

6. 2. Na návrh předsedy komise bylo odsouhlaseno pověření vedoucího odboru sociálních
věcí k prověření možností využití geografických informačních systémů k mapování sociálních
jevů na území Prahy 3.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Materiály na vědomí:
Středisko sociálních služeb Praha 3
Ombudsman pro seniory
Ombudsman pro seniory – stanovisko
Zásady Fondu sociálního a zdravotního
Žádost o dar pro právnické osoby z Fondu sociálního a zdravotního MČ Praha 3
Žádost o dar pro fyzické osoby z Fondu sociálního a zdravotního MČ Praha 3
Zjednodušený formát výpočtu návrhu optimální podpory pro právnické osoby z Fondu
sociálního a zdravotního
8) Pořadník čekatelů na umístění v DPS k 18. 2. 2015
9) Přehled počtu volných bytů v DPS k 18. 2. 2015
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Příští termín jednání bude stanoven předsedou komise. Předběžně se komise dohodla na
15. 4. 2015 od 16:00 v budově Ošetřovatelského domova Praha 3, Habrová 2, Praha 3.
Další jednání v roce 2015 jsou plánovaná v měsících červnu, září a listopadu.

Zápis ověřil:

Martin Žárský
předseda komise
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Příloha č. 1 k zápisu č. 2 ze dne 18. 2. 2015 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RMČ
ZJEDNODUŠENÝ FORMÁT VÝPOČTU NÁVRHU OPTIMÁLNÍ PODPORY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY
Z FONDU SOCIÁLNÍHO A ZDRAVOTNÍHO
1. Optimální náklady služby a projekty
Cenová hladina (dle HMP) x jednotka (hodiny, úvazky, lůžka)
Odečet úhrady od klientů za poskytnutí služby

2. Podíl spolufinancování v systému vícezdrojového financování
Služby
Poměr 70% (MPSV) x 20% (HMP-kraj) x 10% (MČ P3 – obec)
Projekty
Poměr 0,5 (vždy lokální charakter)

3. Zhodnocení místní působnosti
Služby
Celopražské služby - koeficient 0,07 (počet obyvatel MČ k celé Praze)
Celopražské služby bez alternativy – koeficient 0,3
Lokální služby – koeficient 1
Projekty
Pro všechny koeficient 0,3

4. Krácení optimálního návrhu podpory u mimopražských pobytových služeb
Podpora mimopražských pobytových služeb je vyhodnocována individuálně a zohledňuje hledisko
podpory služby v minulosti. Mimopražské pobytové služby, pokud mají klienty s trvalým bydlištěm na
Praze 3, jsou kráceny koeficientem 0,25 u domovů se zvláštním režimem a koeficientem 0,1 u
ostatních typů služeb.
Výsledkem je optimální návrh podpory, který je krácen na nejnižší celou částku, přičemž nejnižší
hodnota posledního trojčíslí je 500!

Jednotky a cenové hladiny jednotlivých typů služeb dle MHMP
Paragraf

druh služby

jednotka, ke které váže
cenové hladina

cenová hladina

37

Odborné sociální poradenství

ÚV

437 100

39

Osobní asistence

H

330

40

Pečovatelská služba

ÚV

397 700

41

Tísňová péče

ÚV

425 100

42

Průvodcovské a předčitatelské
služby

ÚV

427 300

43

Podpora samostatného bydlení

ÚV

423 600

Odlehčovací služby

ÚV

401 900

Odlehčovací služby pouze pobytová forma

L

352 000

45

Centra denních služeb

ÚV

405 100

46

Denní stacionáře

ÚV

400 300

47

Týdenní stacionáře

L

352 000

48

Domovy pro OZP

L

396 000

49

Domovy pro seniory

L

352 000

50

Domovy se zvláštním režimem

L

396 000

51

Chráněné bydlení

L

286 000

52

Sociální služby poskytované ve
zdravotnických zařízeních
lůžkové péče

L

300 000

54

Raná péče

ÚV

445 700

55

Telefonická krizová pomoc

ÚV

425 100

56

Tlumočnické služby

ÚV

431 600

57

Azylové domy

L

125 000 / 90 000*

58

Domy na půl cesty

L

260 000

59

Kontaktní centra

ÚV

409 100

60

Krizová pomoc

ÚV

428 900

60

Krizová pomoc – pobytová

L

242 000

60a

Intervenční centra

ÚV

425 100

44

Paragraf

druh služby

cenová hladina

61

Nízkoprahová denní centra

ÚV

413 900

62

Nízkoprahová zařízení pro děti
a mládež

ÚV

441 900

63

Noclehárny

L

72 000

ÚV

443 800

Služby následné péče
64

Služby následné péče pouze pobytová forma
Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro
seniory a OZP

L

220 000

ÚV

434 900

ÚV

429 400

67

Sociálně terapeutické dílny

ÚV

410 700

68

Terapeutické komunity

L

0

69

Terénní programy

ÚV

434 500

Sociální rehabilitace

ÚV

436 100

L

272 000

65
66

70
)

jednotka, ke které váže
cenové hladina

Sociální rehabilitace pouze pobytová forma

* Cenová hladina 125 000 Kč je určena pro azylové domy pro matky/rodiny s dětmi. Cenová hladina 90 000 Kč je určena
pro azylové domy pro jednotlivce (muže, ženy).

