Zápis č. 1 ze zasedání Sociální a zdravotní komise Rady městské části
Praha 3 ze dne 23.2.2012
Přítomni : Ing. J. Heller, MBA-předseda; Mgr. A. Hronová, Mgr. M. Chmelová, Ing. Mgr. I.
Ropková; Mgr. J. Suková, MUDr. M. Zeman, MBA, Jana Hromádková-tajemnice komise
Přizváni k jednání : Andrea Lubčíková, DiS.-OE
Omluveni : MUDr. J. Jungwirth; Ing. Ropková se na jednání dostavila v 16.45 hod.
Hosté : Ing. Vladislava Hujová, starostka, Mgr. Jiří Matušek, zástupce starosty
Jednání řídil : Ing. J. Heller, MBA
V úvodu jednání SZK přivítal předseda komise hosty, Ing. Vladislavu Hujovou, starostku MČ
a Mgr. Jiřího Matuška, místostarostu pro oblast sociální záležitosti a zdravotnictví.
Ing. Hujová pohovořila zejména o grantovém řízení pro oblast sociální a zdravotní, granty z této
oblasti bude SZK projednávat poprvé. Objasnila přítomným členům komise svoji vazbu na projekt o.s.
Osvěta a předkládaný projekt Fit senior. Zároveň předložila jmenný seznam 60 uživatelů služby o.s.
Upřesnila, že o.s. po přijatých úsporných opatření bude na realizaci v roce 2012 žádá částku 180 tis.
Kč, oproti plánovaných 220 tis. Kč. Dále hovořila i o podpoře projektů c.n.s. Židovská obec.
SZK vzala informace na vědomí
Následně předseda SZK požádal přítomné členy komise o projednání finanční částky, která bude
z celkového objemu finančních prostředků ve Fondu sociálním a zdravotním ponechána pro celoroční
financování darů běžně doposud komisí z fondu adresně propláceným jednotlivým žadatelům.
Po zevrubném projednání byla navržena částka 900 tis. Kč, se kterou SZK každoročně hospodařila a
která se jeví jako postačující. Zároveň bylo projednáno zvýšení poskytované adresné finanční pomoci
na osobu a měsíc pobytu v některém ze zařízení sociální péče mimo MČ, a to na 1 000,- Kč.
Hlasování :
pro
5 proti
0
zdržel se
0
Zápis č. 7/2011 odsouhlasen
SZK schválila upravený program jednání. Bod Různé - c) zařazen před projednávání bodu l.
Požadavek
účastnit se na jednání SZK ve věci nezletilé
Předseda komise informoval přítomné o požadavku
, otce
zúčastnit se dnešního
jednání SZK z důvodu seznámení komise s případem nezletilé a jeho řešením na zdejším OSPOD.
Předseda komise navrhl i účasti
na jednání SZK hlasovat.
K tomuto požadavku otce nezl. sdělila vedoucí OSV, že jde o případ řešený od
V současné
době je celý soudní spis nezletilé předán odvolacímu soudu – Městskému soudu v Praze k projednání
odvolání otce.
Zároveň upozornila na povinnost zachovávat mlčenlivost dle odst. 1, 2 § 57 zákona č. 359/1999 Sb., o
sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Věc nezletilé je od roku
projednávána
v Komisi pro sociálně právní ochranu dětí, zvláštním poradním orgánu, zřizovaným starostkou MČ (§
38, cit. zákona).
J. Hromádková připomněla vymezení oblasti činnosti SZK – usnesení RMČ č. 725 ze dne 8.12.2010.
Členové komise, při vědomí, že problematika řešená OSPOD je výhradně výkonem státní správy,
situaci projednal a na návrh MUDr. Zemana, který považoval hlasování za bezpředmětné.
Následně předseda komise
osobně sdělil důvody pro které věc
nebude SZK
projednávat a otec. nezl. nebude přizván na jednání komise.
Hlasování :

pro

5

proti

0

zdržel se

0

1

Sociální a zdravotní fond

Stav Fondu k 23. 2. 2012 : 2 500 000,- Kč
1.Poskytnutí grantu nebo neposkytnutí grantu z Fondu sociálního a zdravotního
Granty - zaměření na oblast sociální a zdravotní
Předkládá : Ing. Josef Heller, MBA
žadatel

název projektu

poskytnutí grantu nebo neposkytnutí do 50 000,- Kč
Hospic sv. Štěpána, o.s.
Hospic sv. Štěpána
Rybářské nám. 662/4, Litoměřice
SZK doporučuje poskytnout grant ve výši 50 000,- Kč
Požadovaná částka : 50 000 Kč
Hlasování :
pro
6 proti
0
zdržel se
0
MUDr. Miroslav Procházka
Jeseniova 1226/139, Praha 3
požadovaná částka : 100 000,- Kč
Hlasování :
pro
5 proti

Zavedení nové fyzikální terapie-rázová vlna
SZK doporučuje poskytnout grant ve výši 50 000,- Kč
0

zdržel se

0

Komplexní psychosociální a podpůrná péče
pro onkologicky a jinak chronicky nemocné
a jejich blízké
SZK doporučuje poskytnout grant ve výši 20 000,- Kč
zdržel se
0

Gaudia proti rakovině, o.s.
Korunní 1901/111, Praha 3
Požadovaná částka : 94 000,- Kč
Hlasování :

pro

6

proti

Společnost „E“ /Czech Epilepsy
Association, o.s.
Liškova 959/3, Praha 12
Požadovaná částka : 35 000,- Kč
Hlasování :
pro
6 proti

Podpora lidí s epilepsií a jejich blízkých
SZK doporučuje poskytnout grant ve výši 20 000,- Kč
0

pro

6

proti

0

Domov svaté Rodiny, c.n.s.
Ulrychova 1874/10, Praha 6
Požadovaná částka : 12 000,- Kč
Hlasování :

pro

6

proti

pro

6

proti

STŘEP, o.s. – České centrum pro

0

zdržel se

0

Domov svaté Rodiny
celoroční péče dospělých osobám s mentálním postižením
SZK doporučuje poskytnout grant ve výši 12 000,- Kč
0

zdržel se

0

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdrav.
postižením v Praze 3
SZK doporučuje poskytnout grant ve výši 50 000,- Kč

Židovská obec v Praze, c.n.s.
Maiselova 250/18, Praha 1
Požadovaná částka : 50 000,- Kč
Hlasování :

zdržel se

Viděno pod lupou-rehabilitace osob s těžkým zrakovým
postižením
SZK doporučuje poskytnout grant ve výši 50 000,- Kč

Tyfloservis, o.p.s.
Krakovská 1695/21, Praha 1
Požadovaná částka : 50 000,- Kč
Hlasování :

1

0

zdržel se

0

Práce s nedobrovolnými klienty – rodiči ohrožených dětí
2

sanaci rodiny
Buková 2540/24, Praha 3
Požadovaná částka : 30 000,- Kč
Hlasování :
pro
6 proti

SZK doporučuje poskytnout grant ve výši 30 000,- Kč
0

Diakonie ČCE-Středisko křesťanské
pomoci v Praze, c.n.s.
Bruselská 298/4, Praha 2
Požadovaná částka : 120 000 Kč
Hlasování :
pro
6 proti
0
Občanské sdružení TŘI
Sokolská 584, Čerčany
Požadovaná částka : 126 000,- Kč
Hlasování :
pro
6 proti

zdržel se

0

Terénní práce v ohrožených rodinách
SZK doporučuje poskytnout grant ve výši 40 000,- Kč
zdržel se

0

Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech
SZK doporučuje poskytnout grant ve výši 50 000,- Kč
0

zdržel se

0

poskytnutí nebo neposkytnutí grantu nad 50 000,- Kč
Hospic Štrasburk, o.s.
Lůžkové hospicové služby
Ústavní 91/7, Praha 8
SZK doporučuje poskytnout grant ve výši 100 000,- Kč
Požadovaná část : 500 00 Kč
Hlasování :

pro

6

proti

0

Česká společnost pro duševní zdraví
Zvonařova 1380/6, Praha 3
Požadovaná částka : 197 800,- Kč
Hlasování :

pro

6

proti

OSVĚTA, o.s.
Radhošťská 1623/20, Praha 3
Požadovaná částka : 180 000,- Kč
Hlasování :
pro
4 proti

zdržel se

0

Dramaterapií, pohybovou terapií a společným
setkáním ke zlepšení sebedůvěry a komunikačních
dovedností lidí s duševním onemocněním
SZK doporučuje poskytnout grant ve výši 80 000,- Kč
0

zdržel se

0

Fit senior
SZK doporučuje poskytnout grant ve výši 120 000,- Kč
1

zdržel se

1

Asociace pomáhající lidem s autismem
APLA Praha, střední Čechy, o.s.
Brunerova 1011/3, Praha 17
Požadovaná částka : 100 000,- Kč

Poskytování komplexních soc. služeb lidem s
poruchami autistického spektra žijícím na území
MČ Praha 3
SZK doporučuje poskytnout grant ve výši 100 000,- Kč

Hlasování :

zdržel se

pro

6

proti

Arcidiecézní charita Praha, c.n.s.
Londýnská 44/13, Praha 2
Požadovaná částka :457 000,- Kč
Hlasování :
pro
6 proti
Židovská obec v Praze, c.n.s.
Maiselova 250/18, Praha 1

0

0

Pečovatelská služba
SZK doporučuje poskytnout grant ve výši 80 000,- Kč
0

zdržel se

0

Komplexní domácí péče EZRA-integrované soc. a zdrav.
služby pro seniory se zvl. zřetelem k potřebám těch,
3

Požadovaná částka : 80 000,- Kč
Hlasování :

pro

4

proti

kteří přežili holokaust
SZK doporučuje poskytnout grant ve výši 50 000,- Kč
2

Diakonie ČCE-Středisko křesťanské
pomoci v Praze, c.n.s.
Bruselská 298/4, Praha 2
Požadovaná částka : 290 000 Kč
Hlasování :
pro
6 proti
0
Máme otevřeno?, o.s.
U Zvonařky 14, Praha 2
Požadovaná částka : 80 000,- Kč
Hlasování :
pro
6 proti
Hospicové občanské sdružení
Cesta domů
Bubenská 421/3, Praha 7
Požadovaná částka : 194 000,- Kč
Hlasování :
pro
6 proti
Hospicové občanské sdružení
Cesta domů
Bubenská 421/3, Praha 7
Požadovaná částka : 100 000,- Kč
Hlasování :
pro
6 proti
Hospicové občanské sdružení
Cesta domů
Bubenská 421/3, Praha 7
Požadovaná částka : 100 000,- Kč
Hlasování :
pro
6 proti

zdržel se

0

Důstojně prožívané stáří-terénní peč. služba
Vinohrady-Vršovice
SZK doporučuje poskytnout grant ve výši 60 000,- Kč
zdržel se

0

Asistenční služba
SZK doporučuje poskytnout grant ve výši 80 000,- Kč
0

zdržel se

0

Domácí hospic Cesta domů
SZK doporučuje poskytnout grant ve výši 60 000,- Kč
0

zdržel se

0

Odlehčovací služby Hospicového občanského sdružení
Cesta domů
SZK doporučuje poskytnout grant ve výši 60 000,- Kč
0

zdržel se

0

Poradna Hospicového občanského sdružení
Cesta domů
SZK doporučuje poskytnout grant ve výši 60 000,- Kč
0

zdržel se

0

2.Poskytnutí daru nebo neposkytnutí daru z Fondu sociálního a zdravotního
Předkládá : PhDr. Jana Hromádková
poskytnutí daru nebo neposkytnutí daru do 50 000,- Kč
Pobočka Diakonie Církve bratrské
v Praze 3,
Stacionář pro děti s komb. postiž.
Koněvova 24, Praha 3

příspěvek na úhradu režijních poplatků za obědy
pro děti s kombinovaným postižením
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši 49 890,- Kč

Domov u fontány
Libušina 1060, Přelouč
Příspěvková org. Pardubického kraje

finanční příspěvek na pobyt 1 občana P 3 ve spec.
pobyt. zařízení pro občany trpící demencí
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši 12 000,- Kč

Svaz tělesně postižených v ČR
Poradna pro osoby se zdravotním

zakoupení kompenzační pomůcky –chodítko TAURUS
pro potřeby půjčovny Svazu
4

postižením a seniory
Karlínské nám. 12, Praha 8

SZK doporučuje poskytnout dar ve výši 20 000,- Kč

Svaz diabetiků ČR
obv. org. MČ Praha 3,
Stupkova 3, Praha 7

příspěvek na rehabilitační plavání – bazén Pražačka
pro 68 členů organizace z MČ Praha 3
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši 30 000,- Kč

Handicap centrum Srdce, o.p.s.
Ostende 88/II
Poděbrady

příspěvek na pobyt 2 občanů P 3 ve Spec. domově
pro pomoc mentálně postižením
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši 24 000,- Kč

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.,
obvodní organizace,
Pod Lipami 35, Praha 3

příspěvek na cvičení a plavání – bazén Pražačka
pro 20 občanů Prahy 3
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši 18 000,- Kč

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.,
místní organizace 1,
Pod Lipami 38, Praha 3

příspěvek na květnový rekondiční pobyt pro 35 občanů
Prahy 3 ve Zdíkově u Vimperku
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši 21 000,- Kč

Život 90, o.s.
Ul. Karolíny Světlé 18
Praha 1
Tísňová péče AREÍON

poskytnutí sociální služby tísňové péče pro 1občana
Prahy 3
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši 5 000,- Kč
na repasování 1 zařízení tísňové péče Areaíon

poskytnutí daru nebo neposkytnutí daru nad 50 000,- Kč
Občanské sdružení R-Mosty
Havlíčkovo nám. 300
Praha 3

kofinancování provozu Sociálně právní poradny R-Mosty
a Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši 80 000,- Kč

Remedium, o.s.
Křišťanova 15, Praha 3

příspěvek na činnost Občanské poradny REMEDIUM
SZK nedoporučuje poskytnutí daru

Centrum dětí a mládeže
Teen Challenge International
Chlumova 15, Praha 3

úhrada provozních a mzdových nákladů na poskytování
soc. služeb v Centru dětí a mládeže TCH v r. 2012
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši 60 000,- Kč

Nízkoprahový klub Husita,
Nám. Barikád 1, Praha 3
Husitské centrum, o.p.s.,
V Tišině 3, Praha 6

příspěvek na provoz Nízkoprahového klubu Husita
MPSV na r. 2012 nepodpořilo provoz klubu
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši 70 000,- Kč

Klub Beztíže
při DDM Praha 3-Ulita

Příspěvek na činnost Klubu Beztíže - práce
s rizikovou mládeží Prahy 3 od 11 do 21 let věku
5

Na Balkáně 2866/17a, Praha 3

SZK doporučuje poskytnout dar ve výši 110 000,- Kč

Terénní program pro děti a mládež
Streetwork Beztíže
při DDM Praha 3-Ulita
Na Balkáně 2866/17a, Praha 3

Příspěvek na činnost terénního programu pro děti
a mládež ve věku 6 – 26 let pohybující se v soc. patol.
prostředí
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši 100 000,- Kč

Hlasování :

pro

6

proti

0

zdržel se

0

Sociální problematika
3. Žádosti o poskytnutí nebo neposkytnutí bytu v DPS
Předkládá : PhDr. Jana Hromádková
SZK nedoporučuje poskytnutí bytu v DPS

SZK doporučuje poskytnutí bytu v DPS Krásova

SZK doporučuje poskytnutí bytu v DPS Krásova

SZK nedoporučuje poskytnutí bytu v DPS

SZK nedoporučuje poskytnutí bytu v DPS

SZK nedoporučuje poskytnutí bytu v DPS

SZK doporučuje poskytnutí bytu v DPS Krásova

SZK nedoporučuje poskytnutí bytu v DPS

SZK doporučuje poskytnutí bytu v DPS Krásova

6

SZK nedoporučuje poskytnutí bytu v DPS

SZK opakovaně projednává žádosti o poskytnutí
bytu v DPS. Trvá na svém původním stanovisku.
SZK nedoporučuje poskytnutí bytu v DPS
SZK nedoporučuje poskytnutí bytu v DPS

SZK doporučuje poskytnutí bytu v DPS ve II. stupni naléhavosti

SZK doporučuje poskytnutí bytu v DPS Krásova

SZK nedoporučuje poskytnutí bytu v DPS

SZK nedoporučuje poskytnutí bytu v DPS

SZK nedoporučuje poskytnutí bytu v DPS

Dne 16.11.2011 byl RMČ, na základě doporučení SZK,
přidělen byt v DPS Krásova. Pan
považuje Krásovu,
vzhledem ke svému zdrav. stavu, za nevhodnou a žádá poskytnutí
bytu v DPS Roháčova.
Po opětovném posouzení SZK doporučuje poskytnout byt v DPS
Roháčova ve III. stupni naléhavosti.
Hlasování :

pro

6

proti

0

zdržel se

0

4. Směny bytů v DPS Roháčova a Krásova
Předkládá : PhDr. Jana Hromádková
Od 4. čtvrtletí 2011 do 23. 2.2012 bylo podáno celkem 7 žádostí o výměnu bytu v DPS Roháčova.
7

Dne 13.2.2012 byla doručena z PS Praha 3 žádost o projednání stěhování 4 osob v DPS Krásova
z důvodu rekonstrukce č. poschodí.
Směny - Roháčova
Hlavním důvodem je probíhající postupná rekonstrukce bytů v celém objektu, důvodem je i zdravotní
stav a snížená pohyblivost žadatelů.

Směny - Krásova
Hlavním důvodem je rekonstrukce bytových jednotek v DPS. Dle sdělení Ing. Pavla Císaře, ředitele
IR Praha 3 by měly být od května 2012 realizovány práce v 6. NP, kde jsou ještě 4 bytové jednotky,
které je třeba před zahájením prací uvolnit. Dle sdělení ředitele PS byli nájemníci s důvody
přestěhování seznámeni, navrhované byty si prohlédli a se směnou souhlasí.

SZK projednala žádosti a směny bytů doporučuje
Hlasování :

pro 6

proti

0

zdržel se

0

5. Žádosti o poskytnutí Tísňové péče AREÍON
Předkládá : PhDr. Jana Hromádková
SZK doporučuje zapůjčení terminální stanice
systému sociální služby Tísňové péče AREÍON
Hlasování :

pro

6

proti

0

zdržel se

0

8

6. Podněty Komise pro byty a nebytové prostory (KBNP)
Předkládá : PhDr. Jana Hromádková
Rada městské části, usnesení č. 73, ze dne 8.2.2012
KBNP požaduje projednat v SZK.
SZK konstatovala, že jmenovaná nepobírá příspěvek na péči, ani
nevyužívá pečovatelskou službu, nemůže se tedy objektivně
vyjádřit k potřebě přidělení bytu ze zdravotních důvodů.
u jmenované se z důvodu nepřítomnosti v místě bydliště
nepodařilo uskutečnit sociální šetření.
SZK doporučuje odložit projednání na další zasedání SZK
KBNP požaduje projednat v SZK
Po projednání SZK doporučuje jmenovanému přidělit byt ze
sociálních důvodů
Hlasování :

pro

6

proti

0

zdržel se

0

Různé
-J. Hromádková informovala členy komise o předání agendy administrace a výplat nepojistných
sociálních dávek na ÚP ČR v rámci Sociální reformy I.
Protokol byl vedoucí OSV Janou Hromádkovou a vedoucí Kontaktního pracoviště pro Prahu 3 ÚP ČR
Petrou Tvrdou podepsán dne 6.1.2012.
Originál Protokolu je uložen na odboru sociálních věcí.
K datu 6. 1. 2012 bylo Úřadu práce ČR předáno 4 961 „živých“ dávkových spisů osob pobírajících
některou ze sociálních dávek.
Do konce kalendářního roku 2012, v souladu s Doporučeným postupem při předávání písemností v
oblasti nepojistných sociálních dávek, bude naším odborem ÚP předáno ještě
9 435 dalších spisů u kterých nebyla k 1.1.2012 naplněna skartační lhůta.
SZK vzala informaci na vědomí
Předané písemné materiály členům SZK
-Výše úhrad za služby a pobyt v příspěvkových organizacích Pečovatelská služba,
Ošetřovatelský domov a Integrační centrum Zahrada v roce 2012
- Zpráva o činnosti v oblasti Komunitního plánování za rok 2012
členům SZK byla předána zpráva o činnosti v oblasti Komunitního plánování, zprávu předložila
koordinátorka KP, Bc. Dolejší.
-Přímá adresná finanční podpora nájemců bytu – Usnesení RMČ č. 732 ze dne 12.12.2011,
ZMČ č. 162 ze dne 20.12.2011
SZK vzala informaci na vědomí
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Jednání zahájeno v 16. 20 hod.
Jednání ukončeno v 19. 30 hod.
Příští termín jednání SZK je stanoven na 22.3.2012, od 16.00 hod.

Zapsala : Jana Hromádková
tajemnice komise

Ing. Josef Heller, MBA
předseda komise
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