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

Zápis č. 5 z jednání Komise pro sociální politiku a
zdravotnictví rady městské části
Datum jednání:

17. 6. 2015

Místo jednání:

Seifertova 51, místnost č. 209

Začátek jednání:

17.10 hod.

Konec jednání:

17.30 hod.

Jednání řídil:

Martin Žárský, předseda komise

Počet přítomných členů:

5, komise usnášeníschopná

Přítomni dle prezenční listiny:

Martin Žárský, předseda komise
Martina Chmelová, členka
Vladimír Říha, člen
Vlasta Brandejsová, členka
Alena Hronová, členka

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

Miroslav Procházka, místopředseda komise
Lucie Vítkovská, členka
Lenka Klopcová, členka

Hosté:

David Gregor, zástupce starostky
Ivan Holeček, zástupce starostky – odchod
v 17:20
Zdeňka Hošková, odbor sociálních věcí

Počet stran:

3

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. 4 ze dne 27. 5. 2015.
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 0
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Schválený program jednání:
1. Projekt „Dům sociálních služeb v lokalitě K Lučinám, Praha 3“ – návrhy, podněty,
připomínky
2. Žádosti o poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou
3. Žádosti o poskytnutí tísňové péče AREÍON
4. Různé
Jednání:
1. Projekt „Dům sociálních služeb v lokalitě K Lučinám, Praha 3“ – návrhy, podněty,
připomínky
Zástupce starostky MgA. Ivan Holeček informoval v návaznosti na přechozí jednání a
schválené usnesení RMČ č. 389 ze dne 8. 6. 2015 o záměru vybudovat Dům sociálních
služeb v ulici K Lučinám, Praha 3. Navrhl, aby komise ustanovila pracovní skupinu, která by
se měla v následujících měsících zabývat tímto záměrem, a to především ve vztahu k jeho
náplni, funkčnosti, financování a udržitelnosti. Následně proběhla diskuze k tomuto návrhu a
některým otázkám zpracování záměru. V závěru komise formulovala tento návrh:
„Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RMČ schvaluje vytvoření pracovní skupiny
k problematice Domu sociálních služeb ve smyslu usnesení RMČ č. 389 ze dne 8. 6. 2015.
Složení skupiny bude následující: Mgr. Lucie Vítkovská, Mgr. Martin Žárský, MUDr. Miroslav
Procházka, Mgr. Martina Chmelová, MgA. Ivan Holeček, David Gregor a Mgr. Vladimír
Beran.“
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 0

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

KSPZ doporučila poskytnutí bytu v DPS v I. stupni
naléhavosti v DPS Krásova
pro 5

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: 5

proti: 0

AREÍON a výpůjčku zařízení
zdržel se: 0
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4. Různé
V rámci tohoto bodu informoval zástupce starostky David Gregor o stávajícím počtu volných
přístrojů tísňové péče AREÍON, které byly pořízeny v loňském roce. Zároveň uvedl, že
Městská část Praha 3 vnímá tuto službu jako potřebou a uvažuje o dokoupení dalších
přístrojů. Následně proběhla krátká diskuse k tématu služby tísňové péče. Členka komise
Mgr. Chmelová uvedla, že přístroje vnímá jako užitečnou věc, která pomáhá klientům
zůstávat v přirozeném prostředí. Předseda komise Mgr. Žárský uvedl, že by bylo dobré
zvážit možnosti připojení přístrojů na centra bezpečnostních složek, že kdysi tato vize
existovala a městská část by ji mohla pilotně otestovat. Dále uvedl, že by mohl být pozván
zástupce organizace Život 90, která službu zajišťuje, na některé z dalších jednání komise.

Materiály na vědomí:
1) Usnesení RMČ č. 389 ze dne 8. 6. 2015
2) Pořadník čekatelů na umístění v DPS k 17. 6. 2015
3) Přehled počtu volných bytů v DPS k 17. 6. 2015
Příští termín jednání bude stanoven předsedou komise.

Zápis ověřil:

Martin Žárský
předseda komise
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