MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Sociální a zdravotní komise
RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zápis č. 6 z jednání Komise sociální a zdravotní rady
městské části
Datum jednání:

16. 10 2013

Místo jednání:

Seifertova 51, místnost č. 209

Začátek jednání:

17.00 hod.

Konec jednání:

18.55 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
Milan Horvát, člen
Kamila Šeborová, členka
Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění umožňující
dálkový přístup.
MUDr. Jiří Jungwirth, člen

Omluveni:

MgA. Ivan Holeček, člen
Miroslava Oubrechtová, zástupkyně starosty

Hosté:

Andrea Ekrtová, DiS., odbor ekonomický
Počet stran:

5

Zapsal:

Mgr. Vladimír Beran, tajemník komise

Komise sociální a zdravotní rady městské části schvaluje zápis z předchozího jednání č. 5
ze dne 4. 9. 2013.
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. Poskytnutí nebo neposkytnutí daru z Fondu sociálního a zdravotního – právnické
osoby
2. Poskytnutí nebo neposkytnutí daru z Fondu sociálního a zdravotního – fyzické osoby
3. Žádosti o poskytnutí nebo neposkytnutí bytu v DPS
4. Různé

Jednání:
1. Poskytnutí nebo neposkytnutí daru z Fondu sociálního a zdravotního – právnické
osoby
Stav Fondu sociálního a zdravotního k 16. 10. 2013: 1 068 478,- Kč

Rodinné a komunitní
centrum Paleček, o.s.,
IČ: 26623081

Dar je poskytován na letní příměstský tábor pro děti v péči
orgánu sociálně právní ochrany dětí Úřadu městské části
Praha 3.
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši 30 600 Kč.

R-Mosty,

Dar je poskytován na provoz sociálně-právní poradny RMosty – jedná se o sociální službu využívanou převážně
romskými klienty z MČ Praha 3.
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši 13 500 Kč.

IČ: 67776779

Nová Trojka,
IČ: 26594161

Dar na program integrace sociálně znevýhodněných
dětí/rodin z Prahy 3 do programů rodinného a kulturního
centra Nové Trojky. Programy pro rodiče a děti, široké
spektrum volnočasových aktivit pro děti i dospělé, podpora
sociálně ohrožených skupin a integrace handicapovaných
jedinců, podpora a aktivní realizace dobrovolnictví,
vzdělávaní dospělých, tradiční akce (mikulášská nadílka,
letní a podzimní příměstský tábor, odlehčovací dny pro
pěstouny a sociálně znevýhodněné, pyžámkové večírky, aj.),
rozvoj komunity.
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši 56 500 Kč.

REMEDIUM Praha
občanské sdružení,
IČ: 68403186

Dar je poskytován občanské poradně Remedium, která
poskytuje odborné sociální poradenství občanům, kteří se
dostali do tíživé životní situace a nemají možnost se účinně
domoci svých práv. Usiluje o zplnomocňování občanů
k zodpovědnému a samostatnému řešení své nepříznivé
situace.
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši 36 000 Kč.
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Život 90,
IČ: 00571709

Dar je poskytován na službu tísňové péče AREÍON pro
občany MČ Praha 3.
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši 15 295 Kč.

Pro Dialog, o.s.,
IČ: 22613421

Dar je poskytován na službu Rodinné dialogy, která je
poskytována v rámci pověření sociálně právní ochrany dětí.
Jedná se o individuální asistence rodinám v rozvodových a
po rozvodových situacích, v konfliktech a ve změnách rolí
(asistovaná setkání dětí s rodičem nebo jiným rodinným
příslušníkem, se kterými děti po rozchodu rodičů/rozpadu
rodiny nežijí ve společné domácnosti; asistované předávání
dětí mezi rodiči; dialog v rodinách a podpora rodičovských
kompetencí a dialog směřující k dohodě o potřebách dítěte).
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši 18 000 Kč.

APPN, o.s. (Agentura
pro neslyšící)
IČ: 26611716

Pomoc po povodních na obnovení činnosti občanského
sdružení, které poskytuje online tlumočnickou službu
NONSTOP a služby sociální rehabilitace (sociální a právní
poradenství).
SZK žádá o doplnění informací o organizaci zejména ve
vztahu k poskytování služeb občanům MČ Praha 3.

Občanské sdružení
pro provoz CIOP,
IČ: 65401921

Zdravotnické zařízení, které přijímá a hospitalizuje klienty
s chronickým onemocněním k tzv. doléčení. Provozuje lůžka
následné péče a lůžka se zaměřením na onkologicky
nemocné pacienty.
SZK žádá o doplnění informací o organizaci zejména ve
vztahu k nákladům za lůžko a den, dále o seznam pacientů
z Prahy 3 v roce 2013 a vyčíslení nákladů spoluúčasti
pacienta.

Sjednocené organizace
nevidomých a slabozrakých
odbočka Praha střed,
IČ: 65399447

Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých
odbočka Praha střed je občanské sdružení, které pomáhá
zrakově postiženým a seniorům v integračních aktivitách ve
všech oblastech běžného života v rámci spolkové a klubové
činnosti.
SZK žádá o doplnění informací o organizaci zejména ve
vztahu k poskytovaným službám a klientům z MČ Praha 3.

ZŠ a MŠ,
Chelčického 43, Praha 3,
IČ: 63831333

Dlouhodobý komplexní program primární prevence při
spolupráci školy s rodiči, a se sdružením Život bez
závislosti,
spoluvytváření
komplexního
programu
potřebného pro školu. Při práci je využíváno metod, jako
jsou diskuze doplněná o výklad, sociálně-psychologické
hry, dramatizace, alternativní způsoby chování v rizikové
situaci.
SZK nedoporučuje poskytnutí daru.
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OSV, oddělení
sociálních služeb,
MČ Praha 3

Zakoupení vánočních balíčků. Cena jednoho balíčku je 300,Kč, celkový počet balíčků je 60 ks. 30 balíčků použije
OSPOD pro děti ze sociálně slabých rodin, 30 balíčků bude
rozděleno sociálně slabým, osamělým a přestárlým.
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši 18 000 Kč.

OSV, oddělení
sociální prevence

Zakoupení dárkových balíčků a zajištění kulturního programu
na mikulášskou besídku pro děti ze sociálně slabých rodin a
rodin z nepodnětného prostředí. Balíčky jsou propočítány pro
180 dětí, v hodnotě 120 Kč na jeden balíček. Celkem 21 600
Kč. Na kulturní program (vystoupení kouzelníka, hudební
program) je částka 8 400 Kč. Dárkové balíčky budou
předány
v rámci
dětského
odpoledne
s kulturním
programem, které bude zakončeno mikulášskou nadílkou.
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši 30 000 Kč.

Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 0

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

SZK nedoporučuje poskytnout dar.
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 0

3. Projednání žádostí o poskytnutí bytu v DPS

Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 0

Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 0

4. Různé
4.1. V návaznosti na předchozí jednání (bod 6 zápisu ze dne 4. 9. 2013) informoval Vladimír
Beran, pověřený zastupováním vedoucího odboru sociálních věcí, o průběhu a podobě
zpracování metodiky pro přijímání klientů do služeb Ošetřovatelského domova Prahy 3
prostřednictvím komise sociální a zdravotní. Návrh bude z metodických důvodů ještě
konzultován s Odborem zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP a následně
předložen komisi k projednání. Zástupkyně starosty M. Oubrechtová předložila návrh, aby se
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jednání v případě projednávání přijímání klientů do Ošetřovatelského domova Praha 3
účastnila ředitelka tohoto zařízení a dále uvedla, že bude nutné schválit radou městské části
rozšíření oblastí činnosti komise sociální a zdravotní. Komise vyjádřila s návrhem souhlas.
4.2. Předseda komise informoval SZK o průběhu případu pana
,
(bod 4 zápisu ze dne 4. 9. 2013). Dle zjištění předsedy komise
by bylo možné, aby pan
nastoupil do zařízení Domov pro seniory Malešická, kde
se k 1. 4. 2014 otevírá nová pobytová služba domov se zvláštním režimem. Do té doby
doporučuje SZK řešit situaci využitím dostupných sociálních služeb prostřednictvím činnosti
odboru sociálních věcí ÚMČ Praha 3. O této skutečnosti bude předseda komise informovat
pana
4.3. Zástupkyně starosty M. Oubrechtová předložila návrh využití prostředků z Fondu
sociálního a zdravotního na programy pro seniory, který je přílohou č. 1 tohoto zápisu. SZK
návrh projednala. SZK doporučuje RMČ schválit použití prostředků z Fondu sociálního a
zdravotního na programy pro seniory v souladu s uvedeným návrhem.
Materiály na vědomí:
1) Pořadník čekatelů na umístění v DPS k 10. 10. 2013
2) Přehled počtu volných bytů v DPS k 10. 10. 2013

Příští termín jednání bude stanoven předsedou komise.

Zápis ověřil:

MUDr. Vladimír Říha
předseda komise
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Příloha č. 1 k zápisu č. 6 ze dne 16. 10. 2013 z jednání Komise sociální a zdravotní RMČ

Programy pro seniory z Fondu zdravotního a sociálního na rok 2013
Předkládaný materiál rozvíjí návrh na rozdělení prostředků z Fondu sociálního a
zdravotního na aktivity pro seniory, který byl projednán a odsouhlasen na
jednání Komise sociální a zdravotní RMČ dne 4. 9. 2013. Programy se zaměřují
především na seniory, kteří nespadají do činností běžných sociálních a
návazných služeb, nicméně svými příjmy a prostřednictvím sociálního statusu
spadají do znevýhodněné sociální skupiny. Uváděné programy vycházejí
z poznatků práce v přirozeném prostředí cílové skupiny a odrážejí požadavky
prezentované zástupci seniorských organizací. Navrhované programy vycházejí
rovněž ze zkušeností jiných městských částí.

1/ Kurz finanční gramotnosti:
Jedná se o čtyři 1,5 hodinové přednášky tvořící jeden celek na následující témata:
-

Prevence zadlužení a předlužení, exekuce (rizika ručení, spoludlužnictví)
Problematika nájmu bytu dle nového občanského zákoníku (+ téma dluhy na nájmu)
Jak mohou seniora ohrozit dluhy jeho příbuzných/spolubydlících
Dluhy, dědictví, závěť

Celková kalkulace: 46.000,-

2/ Tematická taneční odpoledne pro seniory:
Jedná se o taneční odpoledne s dechovým orchestrem Žižkovanka pod vedením pana Soviče a
zajištění sálu v Hotelu Olšanka

Celková kalkulace: 109.000,-

3/Právní poradenství pro seniory:
OSV zajistí ve svých prostorech kancelář pro činnost právníka, který bude bezplatně poskytovat
služby klientům z řad seniorů. Právník bude mít zkušenost s prací s cílovou skupinou.

Celková kalkulace: 110.000,-

4/ Tematické semináře a přednášky pro seniory:

Témata:
Aktuality na trhu bydlení v kontextu nového občanského zákoníku – 1 přednáška
Zdravotní problematika – výživa, prevence onkologických onemocnění, zdravý životní styl – 4
přednášky
Bezpečně doma i na ulici – 1 přednáška
Celková kalkulace: 69.000,-

5/ Pořádání jednodenních výletů do mimopražských destinací s možností tématického
zaměření – 8 výjezdů:
Jedná se celkem o osm výjezdů do mimopražských destinací (s autobusovou dopravou). Na
místě bude zajištěn program a oběd. Akce jsou tematicky zaměřeny (např. vánoční trhy,
prohlídka místa, kulturní program). Předpokládané destinace Beroun (vánoční trhy), Kutná
Hora (prohlídka města), Dobříš.
Celková kalkulace: 296.000,-

6/ Nákup 20 holí na tzv. nordic walking:

Celková kalkulace: 20.000,-

