MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Sociální a zdravotní komise
RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zápis č. 2 z jednání Komise sociální a zdravotní rady
městské části
Datum jednání:

5. 6. 2014

Místo jednání:

Seifertova 51, místnost č. 209

Začátek jednání:

16.00 hod.

Konec jednání:

17.45 hod.

Jednání řídil:

MUDr. Vladimír Říha, předseda komise

Počet přítomných členů:

5, komise usnášeníschopná

Přítomni dle prezenční listiny:

MUDr. Vladimír Říha, předseda komise
Mgr. Jaroslava
komise

Suková,

místopředsedkyně

MUDr. Barbora Hanychová, členka - do 17:20
Milan Horvát, člen
Kamila Šeborová, členka
Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění umožňující
dálkový přístup.
Omluveni:

MgA. Ivan Holeček, člen
MUDr. Jiří Jungwirth, člen

Hosté:

Miroslava Oubrechtová, zástupkyně starosty
Ing. Michaela Trojanová, odbor ekonomický
Bc. Zdeňka Hošková, odbor sociálních věcí

Počet stran:

8

Zapsal:

Mgr. Vladimír Beran, tajemník komise

Komise sociální a zdravotní rady městské části schvaluje zápis z předchozího jednání č. 1
ze dne 19. 2. 2014.
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.
2.
3.
4.
5.

Poskytnutí nebo neposkytnutí daru z Fondu sociálního a zdravotního
Žádosti o poskytnutí nebo neposkytnutí bytu v DPS
Žádosti o poskytnutí Tísňové péče AREÍON
Směny bytů v DPS
Různé

Jednání:

1. Poskytnutí nebo neposkytnutí daru z Fondu sociálního a zdravotního
Stav Fondu sociálního a zdravotního k 5. 6. 2014: 1 414 000,- Kč
1.1. Poskytnutí nebo neposkytnutí daru z Fondu sociálního a zdravotního – právnické osoby
Remedium Praha občanské sdružení
IČ: 68403186

Hlasování:

pro 3

Příspěvek na sociálně aktivizační služby pro
seniory.
Služba
je
určena
pro
osoby
v důchodovém věku, především lidem nad 70 let.
Sdružení poskytuje služby sociální prevence,
aktivizace a vzdělávání seniorů, dále výcviky pro
pracovníky v psychosociální oblasti.
SZK nedoporučuje poskytnutí daru.
proti 0
zdržel se 2

Česká společnost pro duševní zdraví Příspěvek na psychosociální služby. Organizace
IČ: 00310166
poskytuje pomoc a podporu lidem trpícím duševní
nemocí, lidem v psychické krizi a lidem, kteří jsou
v tíživé osobní či sociální situaci.
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši
29 500,-Kč.
Hlasování:
pro 5
proti 0
zdržel se 0
Oblastní charita Červený
(stř. Domov sv. Josefa)
IČ: 48623814
Hlasování:

Kostelec Příspěvek na Domov sv. Josefa. Středisko
poskytuje sociální a zdravotní péči zaměřenou na
rehabilitaci nemocným roztroušenou sklerózou.
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši
30 000,-Kč.
pro 5
proti 0
zdržel se 0

Diakonie ČCE – středisko Západní
Čechy
IČ: 45331154

Hlasování:

pro 5

Příspěvek na pobytovou sociální službu -Domov
Radost, která poskytuje ubytování a stravu
dospělým lidem s autismem a mentálním
postižením.
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši
25 000,- Kč.
proti 0
zdržel se 0
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Raná péče EDA, o. p. s.
IČ: 24743054

Hlasování:

pro 5

Příspěvek na službu pro rodiny, které pečují o dítě
se zrakovým či kombinovaným postižením od
narození do 7 let věku. Jedná se o služby terénní,
ambulantní,
sociálně
právní
poradenství,
setkávání rodin apod.
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši
19 000,- Kč.
proti 0
zdržel se 0

Obvodní (územní) organizace Svazu Jedná se o příspěvek na účast členů organizace
diabetiků ČR Praha 3
na rehabilitačním plávání v Plaveckém areálu
Pražačka. Plavání je zajišťováno každý čtvrtek 10
IČ: 45248699
měsíců.
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši
35 000,- Kč.
Hlasování:
pro 5
proti 0
zdržel se 0
Pobočka Diakonie
v Praze 3
IČ: 18629130

Hlasování:

Církve

pro 5

bratrské Příspěvek na stacionář pro děti s kombinovaným
postižením, který poskytuje péči klientům
s autistickým spektrem postižení, s mentálním,
smyslovým a kombinovaným postižením, kteří
vzhledem ke svým potížím potřebují speciální a
individuální způsob přístupu, výchovy a denního
režimu.
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši
45 000,- Kč.
proti 0
zdržel se 0

1.2. Poskytnutí nebo neposkytnutí daru z Fondu sociálního a zdravotního – fyzické osoby

Hlasování:

pro 5

Příspěvek pro rodinu ve špatné finanční situaci na
pořízení pomůcek a potřeb do školy pro dceru,
která má nastoupit od září na SOU, a na školu
v přírodě.
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši
4 500,- Kč.
proti 0
zdržel se 0
Příspěvek na úhradu dluhů žadateli ve finančních
potížích ve výši 20.000,- Kč.
SZK nedoporučuje poskytnutí daru.

Hlasování:

Hlasování:

pro 5

pro 5

proti 0

zdržel se 0

Příspěvek na úhradu nedoplatku zemního plynu
žadateli ve špatné finanční situaci.
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši
11 879,- Kč.
proti 0
zdržel se 0
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2. Projednání žádostí o poskytnutí bytu v DPS a prodloužení smlouvy na přechodný
pobyt
P3,
Hlasování:
P3,
Hlasování:
P3,
Hlasování:
P3,
Hlasování:
P3,
Hlasování:

pro 5

SZK nedoporučila poskytnutí bytu v DPS
pro 5

P3,
Hlasování:
P3,
Hlasování:
P3,
Hlasování:
P3,
Hlasování:
P3,
Hlasování:
P3,
Hlasování:
P3,
Hlasování:
-

proti 0

zdržel se 0

SZK nedoporučila poskytnutí bytu v DPS
pro 5

proti 0

zdržel se 0

pro 4

SZK doporučila poskytnutí bytu v DPS v I. stupni
naléhavosti
proti 0
zdržel se 1

pro 5

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

Hlasování:

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

SZK nedoporučila poskytnutí bytu v DPS
pro 5

proti 0

zdržel se 0

pro 5

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

pro 5

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

pro 5

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

pro 5

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

pro 5

SZK doporučila odročit na další jednání, požaduje
doložit zprávu z psychiatrického vyšetření
proti 0
zdržel se 0
SZK nedoporučila poskytnutí bytu v DPS

pro 5

pro 5

proti 0

zdržel se 0

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

pro 5

naléhavosti
proti 0

pro 5

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

pro 5

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

pro 5

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

P3,
Hlasování:

SZK doporučila poskytnutí bytu v DPS v I. stupni
naléhavosti
pro 5

P3,
Hlasování:

pro 5

pro 5

pro 5

pro 5

proti 0

zdržel se 0

proti 0

zdržel se 0

proti 0

zdržel se 0

SZK nedoporučila poskytnutí bytu v DPS
pro 5

P3,
Hlasování:

zdržel se 0

SZK doporučila poskytnutí bytu v DPS ve II. stupni
naléhavosti

P3,
Hlasování:

proti 0

SZK doporučila poskytnutí bytu v DPS ve II. stupni
naléhavosti

P3,
Hlasování:

zdržel se 0

SZK nedoporučila poskytnutí bytu v DPS

P3,
Hlasování:

proti 0

SZK doporučila poskytnutí bytu v DPS v I. stupni
naléhavosti

P3,
Hlasování:

zdržel se 0

proti 0

zdržel se 0

SZK nedoporučila poskytnutí bytu v DPS

pro 5

proti 0

zdržel se 0
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P3,
Hlasování:
P3,
Hlasování:
P3,
Hlasování:

pro 5

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

pro 5

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

pro 5

P3,
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 0

SZK doporučila prodloužení smlouvy na přechodný
pobyt v DPS Roháčova 26 na 6 měsíců, tj. od
1.7.2014 do 31.12.2014
proti 0
zdržel se 0

3. Žádosti o poskytnutí Tísňové péče AREÍON
P3,

SZK doporučuje zapůjčení zařízení systému soc.
služby Tísňové péče AREÍON

P3,

SZK doporučuje zapůjčení zařízení systému soc.
služby Tísňové péče AREÍON

P3,

SZK doporučuje zapůjčení zařízení systému soc.
služby Tísňové péče AREÍON

P3,

SZK doporučuje zapůjčení zařízení systému soc.
služby Tísňové péče AREÍON

SZK projednala čtyři žádosti o poskytnutí Tísňové péče AREÍON a zapůjčení zařízení
systému sociální služby doporučila. SZK doporučuje využití prostředků z Fondu sociálního a
zdravotního na úhrady repasování zakoupených přístrojů pro čtyři žadatele ve výši 20.000,Kč.
Hlasování:

pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

4. Směny bytů v DPS
6. patro
1. patro
-

, DPS Roháčova, stávající byt č.

,

, DPS Krásova, stávající byt č.
, DPS Krásova, stávající byt č.

,
, 2. patro
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4. patro

, DPS Krásova, stávající byt č.

-

,

DPS Krásova, stávající byt č.

4. patro

, 1. patro

, DPS Krásova, stávající byt č.

,

SZK projednala 6 žádosti o směnu bytu a směny doporučuje.
Hlasování:

pro 4

proti 0

zdržel se 0

5. Různé
5.1. Dotační program hlavního města Prahy „J5 – Podpora financování sociálních služeb na
úrovni MČ HMP“
Městská část Praha 3 se svojí žádostí ze dne 19. 12. 2013 přihlásila do dotačního programu
hlavního města Prahy „J5 – Podpora financování sociálních služeb na úrovni MČ HMP“.
Zastupitelstvo HMP svým usnesením č. 37/26 ze dne 27. 3. 2014 rozhodlo o přidělení dotace
pro MČ Praha 3 ve výši 659 400,- Kč. Jedná se o účelově vázané prostředky, určené na dva
druhy sociálních služeb lokálního charakteru: pečovatelská služba a nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež.
SZK situaci projednala a doporučuje přerozdělit prostředky v rámci samostatného
grantového řízení.
SZK doporučuje jako výběrovou komisi pověřit Komisi sociální a zdravotní rady městské
části.
SZK doporučuje OSV ÚMČ Praha 3 vyhlásit grantové řízení v nejbližším možném termínu
s termínem ukončení 30. den ode dne vyhlášení do 12.00 hod.
Hlasování:

pro 4

proti 0

zdržel se 0

5.2. Tísňová péče AREÍON
Zástupkyně starostky Miroslava Oubrechtová navrhla inovování sedmi užívaných přístrojů
tísňové péče AREÍON, které má v majetku MČ Praha 3, ve smyslu pořízení tlačítek na ruku
namísto dosud používaných tlačítek na krk. Všichni uživatelé s inovací souhlasí. MČ
disponuje 15 přístroji. Tři z nich již tlačítko na ruku mají, sedm přístrojů bude inovováno a
zbývajících 5 bude inovováno v rámci repasování před předáním novému uživateli. SZK
s inovací souhlasí a doporučuje využít k inovaci prostředky z Fondu sociálního a zdravotního
ve výši 8.000,- Kč. Zástupkyně starostky poskytla informaci o plánovaném rozšíření počtu
linek tísňové péče.
Hlasování:

pro 4

proti 0

zdržel se 0

5.3. Informace ředitelky Ošetřovatelského domova Praha 3 pro klienty a jejich rodinné
příslušníky, kteří mají zažádáno a dosud nepobírají příspěvek na péči
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Od 1. 5. 2014 dle zákona 108/2006 Sb. O sociálních službách, bude těmto klientům k platbě
za pobyt a stravu účtována částka za péči ve výši 800,-Kč, tato částka odpovídá I. stupni
příspěvku na péči.
Částka 800,-Kč bude účtována do doby, než Úřad práce Prahy 3 rozhodne o výši příspěvku
na péči, poté bude částka odečtena od zpětného doplatku příspěvku na péči.
SZK bere informaci na vědomí
Materiály na vědomí:
1) Pořadník čekatelů na umístění v DPS k 5. 6. 2014
2) Přehled počtu volných bytů v DPS k 5. 6. 2014

Příští termín jednání bude stanoven předsedou komise.

Zápis ověřil:

MUDr. Vladimír Říha
předseda komise
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