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

Zápis č. 7 z jednání Komise pro sociální politiku a
zdravotnictví rady městské části
Datum jednání:

21. 10. 2015

Místo jednání:

Havlíčkovo nám. 9, místnost č. 218

Začátek jednání:

17.20 hod.

Konec jednání:

18.55 hod.

Jednání řídil:

Martin Žárský, předseda komise

Počet přítomných členů:

5, komise usnášeníschopná

Přítomni dle prezenční listiny:

Martin Žárský, předseda komise
Miroslav Procházka, místopředseda komise
Alena Hronová, členka
Martina Chmelová, členka
Vladimír Říha, člen

Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění umožňující
dálkový přístup.
Lucie Vítkovská, členka

Omluveni:

Vlasta Brandejsová, členka
Lenka Klopcová, členka
Hosté:

David Gregor, zástupce starostky – odchod
v 18:00
Ivan Holeček, zástupce starostky – odchod
v 17:30
Zdeňka Hošková, odbor sociálních věcí
Miroslava Oubrechtová, ředitelka Pečovatelské
služby Praha 3

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 zdravotní RMČ č. 6 ze dne 2. 9. 2015.
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 0

Městská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3
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Schválený program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Projekt „Dům sociálních služeb v lokalitě K Lučinám, Praha 3“ – studie proveditelnosti
Pečovatelská služba Praha 3 – změna v oblasti služeb a úhrad
Žádosti o poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou
Žádosti o poskytnutí tísňové péče AREÍON
Různé

Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 0

Jednání:
1. Projekt „Dům sociálních služeb v lokalitě K Lučinám, Praha 3“ – studie
proveditelnosti
Zástupce starostky MgA. Ivan Holeček představil přítomným členům komise výstupy
z pracovní skupiny, která byla vytvořena za účelem přípravy podkladů pro zadávací řízení
studie proveditelnosti na Dům sociálních služeb Praha 3 v ulici K Lučinám, a předložil
zpracovanou verzi zadávací dokumentace. Dále upřesnil způsob a formu výběru dodavatele.
Předseda komise Mgr. Žárský připomněl, že v rámci procesu realizace studie proveditelnosti
bude i nadále zainteresována Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RMČ, která bude
dostávat průběžné zprávy, a upřesnil některé postupy průběhu realizace a fázování ve
vztahu k činnosti komise. V závěru projednání bodu schválila komise toto stanovisko:
„Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RMČ bere na vědomí výstupy z pracovní skupiny
ve formě zadávací dokumentace, smlouvy o dílo a návrh postupu směřujícího k výběru
realizátora a doporučuje předložené materiály a postup k uskutečnění.“
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 0

2. Pečovatelská služba Praha 3 – změna v oblasti služeb a úhrad
V rámci bodu předložila ředitelka Pečovatelské služby Praha 3 Miroslava Oubrechtová nový
sazebník úhrad služeb Pečovatelské služby Praha 3 (dále též PS). Zdůraznila srovnání
sazeb pro osoby s příspěvkem na péči a bez příspěvku na péči a zdůvodnila jejich navýšení,
které stále nedosahuje maximálních částek stanovených příslušnou vyhláškou. Předseda
komise Mgr. Žárský uvedl, že sjednocení je správné, neboť pobírání příspěvku na péči
nemůže být rozřazovacím kritériem, uznal, že v souladu s příslušnou vyhláškou existuje
prostor pro navýšení a vyjádřil se pro posilování specializovaných služeb v rámci činnosti
pečovatelské služby. Zástupce starostky David Gregor se dotázal na konkrétní případ, kdy
pracovnice Pečovatelské služby Praha 3 odmítla žádost o některé úkony s tím, že je
organizace nezajišťuje a odkázala klienta na jinou organizaci. Ředitelka PS poprosila o
sdělení konkrétního pracovníka, který takto klienta informoval. Zástupce starostky uvedl, že jí
jméno sdělí. V této souvislosti uvedla ředitelka PS, že chystá od 1. 1. 2016 organizační
změny v rámci organizace. Místopředseda komise MUDr. Procházka uvedl, že změny
v úhradách jsou na místě a že je rád, že se v organizaci „hnuly ledy“. Členka komise Mgr.
Chmelová uvedla, že je potěšena z výsledků činnosti PS, podporuje rozšíření struktury
úkonů a vnímá navýšení jako příležitost pro rozpočet organizace. Následně proběhla diskuse
o vhodnosti termínu účinnosti nového sazebníku. V závěru projednání bodu schválila komise
toto stanovisko:
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„Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RMČ projednala návrh Sazebníku služeb
pečovatelské služby Pečovatelské služby Praha 3, který je přílohou č. 1 zápisu. Komise bere
tento materiál na vědomí, souhlasí s ním a doporučuje jeho aplikaci od 1. 1. 2016.“

Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 0

3. Žádosti o poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou

KSPZ nedoporučila poskytnutí bytu v DPS
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 0

KSPZ nedoporučila poskytnutí bytu v DPS
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 0

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

pro 5

proti 0

zdržel se 0

KSPZ nedoporučila poskytnutí bytu v DPS
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 0

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

pro 5

proti 0

zdržel se 0

KSPZ nedoporučila poskytnutí bytu v DPS
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 0

KSPZ odložila na další jednání a požaduje doplnit
aktuální lékařské vyjádření
Hlasování:

pro 5

zdržel se 0

KSPZ nedoporučila poskytnutí bytu v DPS

Hlasování:

proti 0

pro 5

proti 0

zdržel se 0
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KSPZ nedoporučila poskytnutí bytu v DPS

Hlasování:

pro 5

pro 5

pro 5

pro 5

pro 5

zdržel se 0

proti 0

zdržel se 0

proti 0

zdržel se 0

KSPZ doporučila poskytnutí bytu v DPS v I. stupni
naléhavosti

-

Hlasování:

proti 0

KSPZ doporučila poskytnutí bytu v DPS ve II. stupni
naléhavosti v DPS Krásova

Hlasování:

zdržel se 0

KSPZ nedoporučila poskytnutí bytu v DPS

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 ve III. stupni
naléhavosti v DPS Krásova

Hlasování:

proti 0

pro 5

proti 0

zdržel se 0

4. 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
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KSPZ projednala pět žádostí o poskytnutí tísňové péče
systému sociální služby tísňové péče AREÍON doporučila.
Hlasování:

pro: 5

AREÍON a výpůjčku zařízení

proti: 0

zdržel se: 0

5. Různé
Vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Beran informoval přítomné členy komise o zahájení
činnosti ombudsmana pro seniory od 1. 10. 2015, dále představil rozsah činností a náplň.
Informace doplnila vedoucí oddělení sociální práce OSV a ombudsman pro seniory Bc.
Zdeňka Hošková. Místopředseda komise MUDr. Procházka poděkoval všem přítomným za
podporu návrhu při jeho vzniku a jeho dokončení. Členové komise se dále zajímali o zájem o
pozici ombudsmana ze strany cílové skupiny a o hlavní témata, která se v rámci této činnosti
řeší.

Materiály na vědomí:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Studie proveditelnosti Domu sociálních služeb Praha 3
Smlouva o dílo Studie proveditelnosti Domu sociálních služeb Praha 3
Sazebník služeb Pečovatelské služby
Sazebník služeb Pečovatelské služby v DPS
Přehled počtu volných bytů v DPS k 21. 10. 2015
Pořadník čekatelů na umístění v DPS k 21. 10. 2015¨
Leták - Ombudsman pro seniory

Příští jednání komise 2. 12. 2015 od 17:00

Zápis ověřil:

Martin Žárský
předseda komise
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