Zápis č. 2 ze zasedání Sociální a zdravotní komise Rady městské části
Praha 3 ze dne 14. 4. 2011
Přítomni : Ing. J. Heller, MBA-předseda; MUDr. J. Jungwirth-místopředseda; Mgr. A.
Hronová, Mgr. M. Chmelová, MUDr. M. Zeman, MBA
Jana Hromádková-tajemnice komise
Přizváni k jednání : Andrea Lubčíková, DiS.-OE
Hosté : Ing. Světlana Škapová; Mgr. Jiří Matušek, R. Žipaj
Omluveni : Ing. Mgr. I. Ropková; Mgr. J. Suková
MUDr. M. Zeman se na jednání dostavil v 17.00 hod.
Jednání řídil : Ing. J. Heller, MBA
Zápis č. 1/2011 odsouhlasen
SZK schválila navržený a doplněný programu jednání. V kapitole Sociální a zdravotní fond
byl předřazen bod Grant na projekty a činnost organizací zaměřených na handicapované a
zdravotně postižené spoluobčany Prahy 3.
Hlasování :

pro

4

proti

0

zdržel se

0

Sociální a zdravotní fond

Stav Fondu ke 14.4.2011 : 900 000 Kč
1.Grant na projekty a činnost organizací zaměřených na handicapované a zdravotně
postižené spoluobčany Prahy 3.
Předkládá Mgr. Chmelová
Mgr. Chmelová předložila 38 projektů postoupených grantovou komisí k projednání SZK,
které nebyly podpořeny ve výběrovém řízení vyhlášeném MČ Praha 3 na rok 2011 –
grantové téma : Grant na projekty a činnost organizací zaměřených na handicapované a
zdravotně postižené spoluobčany Prahy 3, s požadavkem tyto projekty zafinancovat z Fondu
sociálního a zdravotního, neboť se jedná o sociální a zdravotní problematiku. Za účelem
projednání tohoto bodu se k jednání komise dostavili jako hosté zastupitelé Ing. S. Škapová,
předsedkyně grantového výboru a R. Župaj.
Po zevrubné diskuzi, při které byla konstatována nesystémovost, poukázáno na rozdíly mezi
projektem adresovaným MČ a žádostí o dar z FSZ pro konkrétní potřeby uživatele daru,
nezbytnost vypracování jednotné metodiky MČ pro poskytování finančních prostředků
žadatelům, apod., SZK vstřícně navrhla, že po zpracování projektů tajemníkem komise bude
svoláno mimořádné jednání SZK s tím, že komise RMČ doporučí - nedoporučí poskytnutí
daru z FSZ. Jednání SZK bude svoláno v nejbližším možném termínu po zpracování projektů.
Hlasování :

pro

4

proti

0

zdržel se

0

2. poskytnutí daru nebo neposkytnutí daru ze sociálního a zdravotního fondu
Předkládá : PhDr. Jana Hromádková
Sdružení pacientů CHOPN, P 8
Lublinská 575/9

příspěvek na ozdravný pobyt v Krabčicích
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši 600,- Kč

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

příspěvek na úhradu části nákladů 2 klientů
Spec. domova Chotěšice za r. 2010
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši 12 000,- Kč

Sociální služby města Kroměříže,

příspěvek na pobyt na 1 klienta za rok 2010
1

Riegrovo nám. 159, Kroměříž

SZK doporučuje odložit projednání daru do doby
podání nové žádosti na rok 2011

Pobočka Diakonie Církve bratrské
P 3, Stacionář pro děti s komb. postiž.
Koněvova 24, P 3

úhrada režijních poplatků za obědy pro děti
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši 49 920,- Kč

Domov sv. Josefa v Žirči, NZZ, oblast.
charita Červený Kostelec
5. května 1170, Červený Kostelec

příspěvek na provoz domova pro osoby s
roztroušenou sklerózou
SZK doporučuje odložit projednání daru do doby
doložení jmenného seznamu občanů Prahy 3

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

rehabilitační plavání – bazén Pražačka
pro 71 členů organizace z MČ Praha 3
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši 30 000,- Kč

Centrum integrované onkologické
péče, nem. Měšice, NZZ
Zámecká 1, Měšice

zakoupení pomůcek pro 14 občanů Prahy 3 v roce
2010.
SZK doporučuje odložit projednání daru do doby
podání nové žádosti na rok 2011 a doložení
jmenného seznamu občanů Prahy 3

Město Neratovice
Kojetická 1028, Neratovice

neinvestiční příspěvek na 1 občana Prahy 3
za pobyt v domově pro seniory Emmy
SZK nedoporučuje poskytnout dar

Svaz tělesně postižených v ČR,
o.s., obvodní organizace
P3 , Pod Lipami 35

příspěvek 100,- Kč na osobu (178 osob) na
aktivity : rekondice; plavání a rehab. volnočas.
aktivity; o.s. neuspělo v grantovém řízení,
z tohoto důvodu podalo žádost, spolu s
projektem, k SZK o poskytnutí daru z FSZ.
SZK situaci projednala a doporučuje podpořit
aktivitu plavání a rehabilitace požadovanou částkou
32 000,- Kč

poskytnutí daru nebo neposkytnutí daru nad 50 000,- Kč
úhrada nákladů za nájem a služby související
s nájmem – činnost Občanské poradny
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši 50 000,- Kč

Remedium Praha, o.s.
Křišťanova 15, Praha 3
Hlasování :

pro

5

proti

0

zdržel se

0

Sociální problematika
3. Žádosti o poskytnutí nebo neposkytnutí bytu v DPS
Předkládá : PhDr. Jana Hromádková
2

,

SZK doporučuje poskytnutí bytu ve II. stupni naléhavosti

SZK doporučuje poskytnutí bytu ve II. stupni naléhavosti

SZK nedoporučuje poskytnutí bytu v DPS

SZK nedoporučuje poskytnutí bytu v DPS

SZK nedoporučuje poskytnutí bytu v DPS

SZK nedoporučuje poskytnutí bytu v DPS

SZK doporučila jednání přerušit a pověřit MUDr. Jungwirtha
k projednání zdravotního stavu v Ošetřovatelském domově, kde
je pan
umístěn
SZK doporučuje poskytnutí bytu v DPS Krásova

SZK nedoporučuje poskytnutí bytu v DPS

SZK doporučuje poskytnutí bytu v DPS Krásova

SZK nedoporučuje poskytnutí bytu v DPS

SZK doporučuje poskytnutí bytu ve II. stupni naléhavosti

3

Hlasování :

pro

5

proti

0

zdržel se

0

4. Směny bytů v DPS Roháčova, Krásova
Předkládá : PhDr. Jana Hromádková
V období od 23.2. do 13.4.2011 byly podány celkem 4 žádosti o výměnu bytu v DPS
Roháčova.
Hlavním důvodem je probíhající postupná rekonstrukce bytů v celém objektu, důvodem je i
zdravotní stav a snížená pohyblivost žadatelů.
Směna :
-

.
SZK projednala žádosti a směny bytů doporučuje
Hlasování :

pro

5

proti

0

zdržel se

0

5. Tísňová péče AREÍON
Předkládá : Mgr. Jiří Matušek, zástupce starosty pro sociální záležitosti a zdravotnictví
Sociální a zdravotní komise zevrubně projednala Zprávu o realizaci Pilotního projektu MČ
Praha 3 Tísňová péče AREÍON v období let 2008 až 2010 a způsob financování projektu.
SZK doporučuje odročit projednávání v komisi a na další jednání přizvat odpovědné
pracovníky realizátora projektu, o.s. Život 90, včetně technika, který odpovídá za napojení
koncových systémů v bytech klientů.
Hlasování :

pro

5

proti

0

zdržel se

0

6. Podněty Komise bytových a nebytových prostor
Předkládá : PhDr. Jana Hromádková
RMČ, usnesení č. 151, ze dne 9.3.2011
Žádosti o nájem bytu
KBNP doporučuje projednat v SZK
SZK konstatuje, že zdravotní stav žadatelky je
úměrný věku a nezakládá z tohoto hlediska
nárok na přednostní přidělení bytu.
KBNP doporučuje projednat v SZK
SZK konstatuje, že zdravotní stav žadatele je

4

závažný. Doporučuje řídit se stanoviskem HS hl.
m. Prahy. Pokud se prokáže Mycobacterium
xenopi a nebude možná asanace doporučuje SZK
byt přidělit.
Hlasování :

pro

5

proti

0

zdržel se

0

7. Návrh harmonogramu dotačního řízení na vybrané typy sociálních služeb
Předkládá : Mgr. Jiří Matušek, zástupce starosty pro sociální záležitosti a zdravotnictví
Městská část Praha 3 se žádostí ze dne 25. 2. 2011 přihlásila do dotačního programu hlavního
města Prahy „V. Program – Podpora městských částí v sociální oblasti“. Poskytnutí účelové
neinvestiční dotace je, jako každoročně, určeno na dofinancování sociálních služeb
regionálního a místního charakteru. V roce 2011 budou finančně podpořeny dvě sociální
služby – nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a pečovatelská služba.
Harmonogram, vlastní výběrové řízení a realizace dalších aktivit MČ je v současné době
závislá na schválení a přidělení dotace ze strany ZHMP.
Hlavní město Praha by mělo rozhodnout o přidělení dotací na dubnovém zasedání
Zastupitelstva HMP.
Vzhledem k opožděnému projednávání dotací HMP je žádoucí stanovit výběrovou komisi a
rámcový harmonogram tak, aby přerozdělení dotace formou výběrového řízení proběhlo na
úrovni MČ v co nejkratším možném termínu po jejím poskytnutí.
SZK situaci projednala.
SZK doporučuje jako výběrovou komisi pověřit komisi sociální a zdravotní.
SZK doporučuje OSV vyhlásit výběrové řízení v nejbližším možném termínu po přidělení
dotace HMP s termínem ukončení 30 den ode dne vyhlášení do 12.00 hod.
Hlasování :

pro

5

proti

0

zdržel se

0

8. Různé
Předkládá : Hromádková
členům komise byly předány materiály:
- Zpráva o činnosti v oblasti protidrogové prevence za rok 2010
- Zpráva o činnosti koordinátory KPSS za l. čtvrtletí 2011
SZK vzala informace na vědomí
Jednání zahájeno v 16.00 hod.
Jednání ukončeno v 18.45 hod.
Zapsala : Jana Hromádková
tajemnice komise

Ing. Josef Heller, MBA
předseda komise

5

