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:

2. 9. 2015

Místo jednání:

Havlíčkovo nám. 9, místnost č. 218

Začátek jednání:

16.30 hod.

Konec jednání:

18.45 hod.

Jednání řídil:

Martin Žárský, předseda komise

Počet přítomných členů:

8, komise usnášeníschopná

Přítomni dle prezenční listiny:

Martin Žárský, předseda komise
Miroslav Procházka, místopředseda komise –
přítomen do 16:35
Lucie Vítkovská, členka
Lenka Klopcová, členka
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:
Hosté:

David Gregor, zástupce starostky
Zdeňka Hošková, odbor sociálních věcí

Počet stran:

6

Zapsal:

Vladimír Beran, tajemník komise

V úvodu jednání se dostavil MUDr. Miroslav Procházka a omluvil se z jednání ze zdravotních
důvodů.
Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části schvaluje zápis z jednání
Komise pro sociální politiku a zdravotní RMČ č. 5 ze dne 17. 6. 2015.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0
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Schválený program jednání:
1. Projekt „Dům sociálních služeb v lokalitě K Lučinám, Praha 3“ – výstupy z jednání
pracovní skupiny k problematice Domu sociálních služeb Praha 3
2. Dotační program pro sociální oblast a zdravotnictví na rok 2016
3. Nová Pravidla bytové politiky městské části Praha 3
4. Zrušení slučování Pečovatelské služby Praha 3 a Ošetřovatelského domova Praha 3
5. Žádosti o poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou
6. Žádosti o poskytnutí tísňové péče AREÍON
7. Různé
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0

Jednání:
1. Projekt „Dům sociálních služeb v lokalitě K Lučinám, Praha 3“ – výstupy z jednání
pracovní skupiny k problematice Domu sociálních služeb Praha 3
Předseda komise Martin Žárský a vedoucí odboru sociálních věcí Vladimír Beran představili
členům komise dokument „Návrh podkladů pro zpracování zadávací dokumentace na studii
proveditelnosti Domu sociálních služeb Praha 3“, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu. Tento
dokument zpracovala pracovní skupina pro přípravu Domu sociálních služeb Praha 3, jejíž
vznik byl iniciován na posledním jednání komise. V rámci představení byl uveden proces
projednávání, dále obsah nabídky včetně zdůvodnění jednotlivých etap a jejich prezentace,
kvalifikační požadavky, harmonogram a předpokládané náklady. Komise přijala toto
stanovisko:
„Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RMČ souhlasí s předloženým materiálem a
doporučuje ho použít jako podklad pro zadávací dokumentaci na studii proveditelnosti Domu
sociálních služeb Praha 3.“
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0

2. Dotační program pro sociální oblast a zdravotnictví na rok 2016
V úvodu bodu jednání představil zástupce starostky David Gregor nové Zásady poskytování
dotací z dotačního fondu městské části Praha 3, Dotační program pro sociální oblast a
zdravotnictví a Vzor formuláře žádosti o poskytnutí dotace z dotačního fondu MČ Praha 3.
Následně proběhla diskuze, kde se řešilo zejména zařazení konkrétních bodů do
jednotlivých programů, dále škála hodnocení, adekvátnost formulářové žádosti, procesní
postupy při schvalování dotací, kritéria ve vztahu k bodům a výši dotace a okruh
oprávněných žadatelů. Následně přijala komise toto stanovisko:
„Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RMČ vyjadřuje souhlas s materiály:
- Zásady poskytování dotací z dotačního fondu městské části Praha 3
- Dotační program pro sociální oblast a zdravotnictví
- Vzor formuláře žádosti o poskytnutí dotace z dotačního fondu MČ Praha 3
a navrhuje
1/ přesun klubové činnosti seniorů z Dotačního programu pro sociální oblast a zdravotnictví
z účelu 2. do Dotačního programu na volný čas
2/ změnit škálu v bodě IX. Kritéria pro hodnocení žádosti Dotačních programů pro sociální
oblast a zdravotnictví z 0-10 na 0-5
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3/ doplnit formulář pro Dotační program pro sociální oblast a zdravotnictví o povinné přílohy
zpracované Odborem sociálních věcí ÚMČ Praha 3
4/ doplnit do bodu VI. Okruh způsobilých žadatelů právní formu „Ústav“
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0

3. Nová Pravidla bytové politiky městské části Praha 3
Zástupce starostky pan David Gregor představil členům komise nová Pravidla bytové politiky
městské části Praha 3 (dále též „Pravidel“), zejména zdůraznil podporované skupiny,
nájemní podmínky a proces projednávání žádostí, a informoval o procesu jejich vzniku.
Informace doplnili předseda komise Martin Žárský a vedoucí odboru sociálních věcí Vladimír
Beran, kteří byli členy pracovní skupiny pro vznik Pravidel. Následně proběhla diskuze.
Dotazy směřovaly zejména na oblasti konkrétních žadatelů, proces projednávání žádosti,
dále se řešily podmínky pro jednotlivé skupiny a forma hodnocení ve vztahu k podkladovým
informacím. Diskuze se dotkla také způsobu řešení stávajících žádostí a jejich přechodu do
nové podoby. Komise v závěru schválila toto stanovisko:
„ Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RMČ po projednání Pravidel bytové politiky
městské části Praha 3 souhlasí s jejich zněním a doporučuje jejich aplikaci.“
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 2

4. Zrušení slučování Pečovatelské služby Praha 3 a Ošetřovatelského domova Praha 3
Zástupce starostky David Gregor informoval členy komise o záměru zrušit plánované
sloučení příspěvkových organizací v sociální oblasti Pečovatelská služba Praha 3 a
Ošetřovatelský domov Praha 3. Jako hlavní důvody uvedl, že při přípravě sloučení se
ukázalo, že přínosy sloučení jsou minimální, naopak existují některá rizika a hrozby,
například v oblasti přeregistrace služeb na novou organizaci. Zároveň uvedl, že je třeba se
zaměřit na zlepšení podoby stávajících organizací, zejména Pečovatelské služby Praha 3.
Dále uvedl, že výměna informací o poskytovaných službách je zejména věcí kvalitní
komunikace mezi organizacemi a že bude do problematiky koordinace poskytování služeb
v obou organizacích a z hlediska jejich návaznosti více zapojen odbor sociálních věcí ÚMČ
Praha 3 a Komise pro sociální politiku a zdravotnictví. Členka komise paní Chmelová se
informovala na stávající fungování Pečovatelské služby Praha 3. Zástupce starostky uvedl,
že se systematicky pracuje na jejím zkvalitnění, protože v mnoha ohledech je co zlepšovat.
Člen komise pan Říha uvedl, že souhlasí s větším zapojením sociálních pracovníků obce do
fungování obou služeb. Paní Hronová uvedla, že se zrušením sloučení souhlasí. Pan Žárský
uvedl, že je důležitější budování efektivity služeb, než jejich rámování. V závěru bodu přijala
komise toto stanovisko:
„Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RMČ bere na vědomí informaci o zrušení
sloučení Příspěvkových organizací Pečovatelská služba Praha 3 a Ošetřovatelský domov
Praha 3.“
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0
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5. Žádosti o poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou
Hlasování:

KSPZ nedoporučila poskytnutí bytu v DPS
pro 7

Hlasování:

pro 7

pro 7

pro 7

pro 7

pro 7

pro 7

zdržel se 0

proti 0

zdržel se 0

proti 0

zdržel se 0

proti 0

zdržel se 0

KSPZ doporučila poskytnutí bytu v DPS ve II. stupni
naléhavosti
pro 7

Hlasování:

proti 0

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

Hlasování:

zdržel se 0

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

Hlasování:

proti 0

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

Hlasování:

zdržel se 0

Odloženo do příštího jednání komise.
KSPZ vyžaduje stanovisko OBNP k přechodu nájmu.

Hlasování:

proti 0

KSPZ nedoporučila poskytnutí bytu v DPS

Hlasování:

zdržel se 0

KSPZ nedoporučila poskytnutí bytu v DPS

Hlasování:

proti 0

proti 0

zdržel se 0

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

proti 0

zdržel se 0
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Hlasování:

KSPZ nedoporučila poskytnutí bytu v DPS.
KSPZ doporučuje požádat o obecní byt.
pro 7

proti 0

zdržel se 0

6. Žádosti o poskytnutí tísňové péče AREÍON
-

KSPZ doporučuje výpůjčku zařízení systému soc.
služby tísňové péče AREÍON

-

KSPZ doporučuje výpůjčku zařízení systému soc.
služby tísňové péče AREÍON

-

KSPZ doporučuje výpůjčku zařízení systému soc.
služby tísňové péče AREÍON

-

KSPZ doporučuje výpůjčku zařízení systému soc.
služby tísňové péče AREÍON

-

KSPZ doporučuje výpůjčku zařízení systému soc.
služby tísňové péče AREÍON

KSPZ projednala pět žádostí o poskytnutí tísňové péče
systému sociální služby tísňové péče AREÍON doporučila.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

AREÍON a výpůjčku zařízení
zdržel se: 0

7. Různé
Mgr. Vladimír Beran informoval přítomné členy komise o konání kulturně společenské akce
„Poznejme se, sousedé“, která proběhne dne 6. 9. 2015 v parku Parukářka.

Materiály na vědomí:
1) Návrh podkladů pro zpracování zadávací dokumentace na studii proveditelnosti Domu
sociálních služeb Praha 3
2) Zásady poskytování dotací z dotačního fondu městské části Praha 3
3) Dotační program pro sociální oblast a zdravotnictví
4) Vzor formuláře žádosti o poskytnutí dotace z dotačního fondu MČ Praha 3
5) Pravidla bytové politiky městské části Praha 3
6) Pořadník čekatelů na umístění v DPS k 2. 9. 2015
7) Přehled počtu volných bytů v DPS k 2. 9. 2015
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Příští jednání komise 21. 10. 2015 od 17:00

Zápis ověřil:

Martin Žárský
předseda komise

6/6

