MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Sociální a zdravotní komise
RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zápis č. 5 z jednání Komise sociální a zdravotní rady
městské části
Datum jednání:

4. 9. 2013

Místo jednání:

Seifertova 51, místnost č. 209

Začátek jednání:

17.00 hod.

Konec jednání:

18.35 hod.

Jednání řídil:

MUDr. Vladimír Říha, předseda komise

Počet přítomných členů:

4, komise usnášeníschopná

Přítomni dle prezenční listiny:

MUDr. Vladimír Říha, předseda komise
Mgr. Jaroslava
komise

Suková,

místopředsedkyně

MUDr. Barbora Hanychová, členka
Kamila Šeborová, členka
Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění umožňující
dálkový přístup.
Omluveni:

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

Hosté:

Miroslava Oubrechtová, zástupkyně starostydo 18:25
Mgr. Jindřich Exner metodik financování
sociálních služeb, MHMP – do 17:10
Bc. Zdeňka Hošková,
sociálních služeb

vedoucí

Počet stran:

7

Zapsal:

Mgr. Vladimír Beran, tajemník komise

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

oddělení
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Komise sociální a zdravotní rady městské části schvaluje zápis z předchozího jednání č. 4
ze dne 5. 6. 2013.
Hlasování:

pro 4

proti 0

zdržel se 0

Schválený program jednání:
1. Rozdělení dotace v rámci programu J5 HMP
2. Poskytnutí nebo neposkytnutí daru z Fondu sociálního a zdravotního – právnické
osoby
3. Poskytnutí nebo neposkytnutí daru z Fondu sociálního a zdravotního – fyzické osoby
4. Žádosti o poskytnutí nebo neposkytnutí bytu v DPS
5. Žádost o poskytnutí tísňové péče AREÍON
6. Projednání záležitosti v Ošetřovatelském domově Praha 3
7. Vymezení příjmové hranice pro přímou finanční podporu nájemcům bytů s trvalým
bydlištěm na území městské části Praha 3 pro období 1. 7. 2013 do 30. 6. 2014
8. Různé

Jednání:
1. Rozdělení dotace v rámci programu J5 HMP
Městská část Praha 3 se žádostí ze dne 15. 1. 2013 přihlásila do dotačního programu
hlavního města Prahy „J5 – Podpora financování sociálních služeb na úrovni MČ HMP“.
Jedná se o účelově vázané prostředky určené na dva druhy sociálních služeb lokálního
charakteru: pečovatelská služba a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.
Zastupitelstvo HMP svým usnesením číslo č. 26/40, ze dne 25. 4. 2013 rozhodlo o přidělení
dotace pro MČ Praha 3 ve výši 618 tis.
Na svém jednání 21. 5. 2013 doporučila Komise sociální a zdravotní jako výběrovou komisi
pověřit Komisi sociální a zdravotní rady městské části. SZK dále doporučila OSV ÚMČ Prahy
3 vyhlásit výběrové řízení v nejbližším možném termínu po projednání zápisu v radě městské
části s termínem ukončení 30. den ode dne vyhlášení do 12.00 hod.
Doporučení komise byla schválena radou městské části usnesením č. 352 ze dne 29. 5.
2013.
Odbor sociálních věcí ÚMČ vyhlásil dotační řízení dne 15. 6. 2013 s uzávěrkou 15. 7. 2013.
Do řízení se přihlásilo 5 organizací – 4 poskytovatelé služby nízkoprahová zařízení pro děti
a mládež a jeden poskytovatel pečovatelské služby.
Komise sociální a zdravotní projednala žádosti s následujícími návrhy podpory:
Diakonie ČCE - Středisko
křesťanské pomoci v Praze
IČ: 45248842

Zařízení poskytuje terénní pečovatelskou službu klientům
v jejich domovech. Péče je poskytována v domácnostech,
při osobní hygieně, při sebeobsluze, při nácviku
soběstačnosti apod.
SZK doporučuje poskytnout dotaci ve výši 27 000 Kč.
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Dům dětí a mládeže Praha 3 –
Ulita
IČ: 45241848

Nízkoprahový klub pro děti a mládež Beztíže dlouhodobě
pracuje s dětmi a mládeží ve věku 11 – 21 let ohroženými
společensky nežádoucími jevy. Hlavním posláním Beztíže je
podporovat mladé lidi v období dospívání, při hledání vlastní
identity a v jejich aktivním zapojení do společnosti. Klub
poskytuje individuální poradenství a pomoc v krizi.
SZK doporučuje poskytnout dotaci ve výši 178 500 Kč.

Husitské centrum o.p.s.
IČ: 26486971

Nízkoprahový klub Husita je určen dětem a mládeži, kteří
zažívají obtížnou životní situaci. Klub poskytuje také
poradenskou a aktivizační činnost (taneční workshop,
sportovní činnost, kuchařská dílna) a dále pořádá edukativní
výjezdy a exkurze.
SZK doporučuje poskytnout dotaci ve výši 138 500 Kč.

Občanské sdružení R-Mosty
IČ: 67776779

Jedná se o Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, jehož
posláním je nabízet dětem a mládeži (10 – 18 let) v obtížné
životní situaci, odbornou pomoc, podporu, zázemí informace
a smysluplné využití volného času. Cílovou skupinou jsou
děti
a mládež, které se pohybují v lokalitě Prahy 3
a přilehlém okolí.
SZK doporučuje poskytnout dotaci ve výši 165 000 Kč.

Teen Challenge International Posláním nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (6 – 20 let)
je na základě křesťanských a biblických principů předcházet
ČR
sociálnímu vyloučení dětí a mládeže z cílové skupiny
IČ: 68402686
a pomoc jim překonávat nepříznivou životní situaci. Zařízení
pomáhá lidem s problémem závislosti.
SZK doporučuje poskytnout dotaci ve výši 109 000 Kč.

Hlasování:

pro 4

proti 0

zdržel se 0

2. Poskytnutí nebo neposkytnutí daru z Fondu sociálního a zdravotního – právnické
osoby
2. 1. Stav Fondu sociálního a zdravotního
Stav Fondu sociálního a zdravotního k 4. 9. 2013: 1 213 522,- Kč
2. 2. Poskytnutí nebo neposkytnutí daru z Fondu sociálního a zdravotního

Centrum sociálních
Běchovice
IČ: 86596098

služeb Dar je určen na provoz sociální služby Centra krátkodobé
péče seniorům, kterou využívají obyvatelé MČ Prahy 3.
Služba je cílena na zachování soběstačnosti klienta
a předcházení společenské izolaci. Jedná se o odlehčující
službu, jejíž součástí je zajištění pobytu, stravy
a pečovatelské služby.
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši 9 000 Kč.

Česká společnost pro duševní Zvyšování komunikačních a praktických dovedností
zdraví
k lepšímu sociálnímu začleňování a uplatnění na trhu práce
rozšířením nabídky služeb o kurz komunikace a asertivity,
IČ: 00310166
a o kurzy zaměřené na zaměstnatelnost klientů, tj. lidí
trpících duševní nemocí a lidí v osobní i sociální krizi.
SZK nedoporučuje poskytnout dar (pro nedostatky projektu).
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Diakonie ČCE
Západní Čechy
IČ: 45331154

–

středisko Dar se poskytuje na provoz Domovu Radost pro osoby
s postižením v Merklíně, jehož služby využívají občané MČ
Prahy 3. Smyslem domácnosti je prostřednictvím specificky
vyvážené podpory umožnit lidem s těžkým postižením žít
svůj osobní život co nejběžněji s přihlédnutím k věku a
osobitým rituálům.
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši 15 000 Kč.

Dům tří přání
IČ: 26544431

Lata – Programy
pro ohroženou mládež
IČ: 60447800

Remedia Plus, o.p.s
IČ: 26276925

Dar je poskytován na činnost organizace. Krizová pomoc
poskytovaná dětem v Domě Přemysla Pittra – služba
pracuje s akutně ohroženými dětmi a je poskytována zejm.
na základě žádosti pracovníka OSPOD nebo na základě
rozhodnutí soudu o nařízení předběžného opatření, je
určena dětem od 3 do 18 let pocházejícím z rodin, které se
potýkají s mnoha problémy – vztahové, výchovné
a rozvodové problémy v rodině, sociální problematika,
hospitalizace rodiče apod.
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši 46 500 Kč.
Dar je určen na realizaci projektu „Ve dvou se to lépe
táhne“. Projekt je realizován jako sociálně aktivizační
služba pro rodiny s dětmi, která pomáhá také klientům
z Prahy 3. Služba je zaměřena na poskytování podpůrných
služeb a aktivit pro sociálně znevýhodněné ohrožené děti a
mládež. Aktivně rozšiřuje klientovi obzory pro-sociálního
trávení volného času, rozvíjení psycho-sociálních
dovedností a navýšení kompetencí.
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši 11 500 Kč.
Dar se poskytuje na podporu Domova se zvláštním
režimem, který využívají obyvatelé Prahy 3. Jedná se
o pobytovou službu pro osoby trpící demencí nebo
poruchou paměti. Cílem služby je zvládání každodenních
činností a naplnění pocitu bezpečí.
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši 10 000 Kč.

REMEDIUM Praha občanské Občanská poradna Remedium poskytuje odborné sociální
poradenství občanům, kteří se dostali do tíživé životní
sdružení
situace a nemají možnost se účinně domoci svých práv.
IČ: 68403186
Usiluje o zplnomocňování občanů k zodpovědnému
a samostatnému řešení své nepříznivé situace.
SZK nedoporučuje poskytnout dar.
Sdružení pro komplexní péči Dar se poskytuje na rekondiční pobyt klientů Střediska
při dětské mozkové obrně ucelené rehabilitace při dětské mozkové obrně, který je
využíván i občany MČ Prahy 3. Služba poskytuje sociálně
(SDMO), o. s.
aktivizační služby a léčebnou rehabilitaci pro osoby
IČ: 44846339
s dětskou mozkovou obrnou. V rámci rehabilitace jsou
prováděny konzultace s odborným lékařem a fyzioterapie.
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši 3 000 Kč.
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Seniorský dům Písek, a. s.
IČ: 26104822

Dar se poskytuje na 4 repasované zařízení pro obyvatele
MČ Prahy 3. Služba tísňové péče AREÍON zkvalitňuje život
seniorů ve smyslu setrvání ve svém přirozeném prostředí –
doma a zachování soběstačnosti.
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši 20 000 Kč.

Život 90
IČ: 00571709

Hlasování:

Dar je poskytován na zkvalitnění volnočasových aktivit
v seniorském domě Písek, jejichž prostřednictvím mohou
klienti využívat celou škálu terapií, které mají vliv na jejich
dosavadní schopnosti a dovednosti, ale zejm. poskytují
potřebnou míru podpory a seberealizace.
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši 5 000 Kč.

pro 4

proti 0

zdržel se 0

Komisi sociální a zdravotní byl zástupkyní starostky M. Oubrechtovou předložen návrh,
aby z Fondu sociálního a zdravotního byla pro zbytek roku 2013 použita částka 650.000,- Kč
na aktivity pro seniory, jako například plavání a cvičení v plaveckém bazénu, taneční večery,
právní poradenství, přednášky odborníků, kurz finanční gramotnosti, nákup tzv. nordic
walking holí, pořádání jednodenních výletů.
SZK návrh projednala a vyslovila s návrhem souhlas.
Hlasování:

pro 4

proti 0

zdržel se 0

3. Poskytnutí nebo neposkytnutí daru z Fondu sociálního a zdravotního – fyzické
osoby
Předseda SZK informoval komisi, že usnesením RMČ č. 431 ze dne 26. 6. 2013 byl schválen
dar z Fondu sociálního a zdravotního ve výši 49.000,- panu Romanu Strnadovi na sportovní
aktivity v oblasti cyklistiky zdravotně handicapovaných, tzv. handbike. Komise vzala
informaci na vědomí.

4. Projednání žádostí o poskytnutí bytu v DPS

Hlasování:

pro 4

proti 0

zdržel se 0

pro 4

proti 0

zdržel se 0

Hlasování:
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pro 4

proti 0

zdržel se 0

pro 4

proti 0

zdržel se 0

pro 4

proti 0

zdržel se 0

Hlasování:

pro 4

proti 0

zdržel se 0

Hlasování:

pro 4

proti 0

zdržel se 0

Hlasování:
Hlasování:
Hlasování:
-

Komise projednala dopis
Říhu k odpovědi na dopis pana
ohledně umístění ve vhodném zařízení.

ze dne 22. 7. 2013 ve věci pana
. Komise pověřila předsedu MUDr. Vladimíra
a doporučila jednat s hlavním městem Prahou

5. Žádost o poskytnutí Tísňové péče AREÍON
SZK projednala jednu žádost o poskytnutí Tísňové péče AREÍON a zapůjčení zařízení
systému sociální služby doporučila.
Hlasování:

pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

6. Projednání situace v Ošetřovatelském domově Praha 3
V návaznosti na předchozí jednání (bod 3.2 zápisu ze dne 21.05.2013) projednala Komise
sociální a zdravotní zprávu MUDr. Vladimíra Říhy a MUDr. Jiřího Jungwirtha o návštěvě
v Ošetřovatelském domově Praha 3.
Komise sociální a zdravotní uložila odboru sociálních věcí ÚMČ Praha 3 zpracovat
do příštího jednání návrh metodiky (se zpracováním možnosti proveditelnosti) pro přijímání
klientů do služeb Ošetřovatelského domova Prahy 3 prostřednictvím Komise sociální
a zdravotní. Komise dále požaduje poskytování pravidelných informací o počtech a složení
klientů Integračního centra Zahrada.
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7. Vymezení příjmové hranice pro přímou finanční podporu nájemcům bytů s trvalým
bydlištěm na území městské části Praha 3 pro období 1. 7. 2013 do 30. 6. 2014
Podklad předkládá: odbor bytů a nebytových prostor
Odbor bytových a nebytových prostor předložil Komisi sociální a zdravotní RMČ
aktualizovanou tabulku s rozsahem příjmů na osobu pro výpočet přímé finanční podpory
na období od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2014. Výše příjmů na osobu je stanovena dle metodiky
hl. m. Prahy.
Fond řešení důsledků jednostranného zvyšování nájemného z bytu byl usnesením ZMČ
č. 162, ze dne 20. 12. 2011 s účinností od 1. 1. 2012 zrušen. Tímto usnesením byly
aktualizovány zásady Fondu sociálního a zdravotního, ze kterého je poskytnutí přímé
finanční podpory nájemcům bytů s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 3 hrazeno.
Počet osob
v domácnosti

Koeficient
pro stanovení
spodní hranice

Spodní hranice
(minimální výše
příjmů v Kč)

Koeficient
pro stanovení
horní hranice

Horní hranice
(maximální
výše příjmů
v Kč)

1 osoba

0,35

11 417

0,70

22 835

2 osoby

0,50

16 311

1,00

32 621

3 osoby

0,70

22 835

1,12

40 776

4 soby

0,90

29 359

1,50

48 932

5 a více osob

1,10

35 883

1,70

55 456

(stanoveno dle metodiky MHMP z průměrné mzdy v hl. m. Praze)

Materiály na vědomí:
1) Pořadník čekatelů na umístění v DPS k 2. 9. 2013
2) Přehled počtu volných bytů v DPS k 2. 9. 2013
3) Informace o službě Tísňové péče AREÍON

Příští termín jednání bude stanoven předsedou komise.

Zápis ověřil:

MUDr. Vladimír Říha
předseda komise
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