Zápis č. 3 ze zasedání Sociální a zdravotní komise Rady městské části
Praha 3 ze dne 19.5. 2011
Přítomni : Ing. J. Heller, MBA-předseda; MUDr. J. Jungwirth-místopředseda; Mgr. A.
Hronová, Mgr. M. Chmelová, Ing.Mgr. I. Ropková, Mgr. J. Suková
Jana Hromádková-tajemnice komise
Přizváni k jednání : Mgr. Jiří Matušek, zástupce starosty
Andrea Lubčíková, DiS.-OE
Hosté : Život 90, o.s., Ivana Černá vedoucí programu Tísňové péče, Ing. David Jeřábek,
zástupce ELLA
Omluveni : A. Lubčíková; MUDr. Marek Zeman, MBA-účast na jednání Výboru pro majetek
MČ Praha 3
Jednání řídil : Ing. J. Heller, MBA
Zápis č. 2/2011 odsouhlasen
Hlasování :

pro

6

proti

0

zdržel se

0

Sociální problematika
1. Tísňová péče AREÍON – prezentace realizátora projektu, o.s. Život 90
Předkládá : PhDr. Jana Hromádková
Služba tísňové péče AREÍON je určena seniorům a zdravotně postiženým občanům.
Zahrnuje činnosti : poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci (při nenadálé situaci,
př. zranění, pád; náhlé krizové situaci, př. zhoršení zdravot. stavu; mimořádné situaci, př.
přepadení, ohrožení jinou osobou); sociální poradenství; sociálně terapeutická činnost;
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů při obstarávání osobních záležitostí.
Členové SZK byli seznámeni zástupci projektu Tísňové péče o poskytovaných službách
klientům; s vlastním zařízením instalovaným v bytě klienta – terminální stanicí s čidly;
s napojením zařízení na dispečink tísňové péče o.s. Život 90; s 24 hodinovou nepřetržitou
odbornou pomocí klientovi.
K dotazům členů komise : zakoupené terminální stanice MČ jsou v jejím majetku; po
ukončení poskytování služby jsou přístroje repasovány a předány dalšímu klientovi MČ
(konkrétní žádosti občanů o poskytnutí tísňové péče doporučuje po projednání SZK a
schvaluje RMČ). Nová terminální stanice-připojení na pevnou tel. linku 12 000,- Kč; na
mobilní tel. 15 000,- Kč; repasování 5 000,- Kč. Měsíční poplatek za služby - napojení na TP
400,- Kč.
SZK konstatovala potřebnost tohoto systému pro potřebné občany Prahy 3. Doporučuje
odložit další jednání ve věci do doby projednání podmínek případné smlouvy s o.s. Život 90.
SZK doporučuje pověřit předsedu komise Ing. Hellera k projednání podmínek pro případné
uzavření smlouvy s o.s. Život 90 na poskytování služby Tísňové péče AREÍON.
Hlasování :

pro

6

proti

0

zdržel se

0

2. Žádosti o poskytnutí nebo neposkytnutí bytu v DPS
Předkládá : PhDr. Jana Hromádková
SZK doporučuje poskytnutí bytu ve III. stupni naléhavosti
Hlasování :

pro

6

proti

0

zdržel se

0
1

SZK nedoporučuje poskytnutí bytu v DPS
Hlasování :

pro

4

proti

2

zdržel se

0

SZK nedoporučuje poskytnutí bytu v DPS
Hlasování :

pro

6

proti

0

zdržel se

0

SZK nedoporučuje poskytnutí bytu v DPS

Hlasování :

pro

6

proti

0

zdržel se

0

SZK doporučuje odložit projednání do doby
vydání rozhodnutí o přiznání/nepřiznání
přísp. na péči panu
Hlasování :

pro

6

proti

0

zdržel se

0

SZK nedoporučuje poskytnutí bytu v DPS

SZK nedoporučuje poskytnutí bytu v DPS

SZK nedoporučuje poskytnutí bytu v DPS

SZK doporučuje poskytnutí bytu ve II. stupni naléhavosti

Hlasování :

pro

6

proti

0

zdržel se

0

3. Podněty Komise bytových a nebytových prostor (KBNP)
Předkládá : PhDr. Jana Hromádková
RMČ, usnesení č. 280, ze dne 4.5.2011
Žádosti o nájem bytu
2

KBNP doporučuje projednat v SZK
SZK po projednání konstatuje, že zdravotní stav,
ani sociální situace nezakládají přednostní nárok na
přidělení bytu
Hlasování :

pro

6

proti

0

zdržel se

0

Sociální a zdravotní fond
Stav Fondu k 19.5.2011 : 725 480,- Kč
4. poskytnutí daru nebo neposkytnutí daru ze sociálního a zdravotního fondu
Předkládá : PhDr. Jana Hromádková
Sociální služby města Kroměříže,
Riegrovo nám. 159, Kroměříž

příspěvek na pobyt na 1 klienta
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši 6 000,- Kč

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

žadatel stahuje svoji žádost; novou žádost
podá ve 2. pololetí 2011
SZK bere informaci na vědomí

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

zakoupení pomůcek na péči o14 občanů Prahy 3
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši 8 500,- Kč

Sdružení pro komplex.péči při
dětské mozkové obrně
Středisko ucelené rehabilitace
při DMO, Klientská 9, Praha 1

příspěvek na fyzioterapii pro 2 klienty MČ
SZK doporučuje odročit na další jednání
z důvodů doložení zdravotního stavu

LATA-programy pro ohroženou
mládež, o.s., Senová. náměstí 24,
Praha 1

celoroční práce s ohroženou mládeží
pravidelný kontakt dítěte s dobrovolníkem
(starším kamarádem)
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši 20 000,- Kč

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

rekondiční pobyt ve Zdislavicích pro 40 členů
svazu, občanů Prahy 3
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši 52 800,- Kč

Centrin CZ, s.r.o.
poskytovatel soc. služeb
nám. Míru 597, Zruč nad Sázavou

příspěvek pro 3 občany P 3 umístěné v Domově
pro seniory
SZK nedoporučuje poskytnout dar

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

příspěvek na úhradu části nákladů 2 klientů
Spec. domova Chotěšice
znovuprojednání daru z důvodu písařské chyby
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši 12 000,- Kč

Hlasování :

pro

6

proti

0

zdržel se

0

3

5.Projekty Grantového řízení MČ Praha 3 předané k projednání SZK
Předkládá : Jana Hromádková
V návaznosti na doporučení 2. jednání SZK ze dne 14.4.2011, usnesení RMČ č. 263 ze dne
4.5.2011, projednali členové SZK vypracovaný soupis 38 projektů, které byly komisi
postoupeny Grantovou komisí MČ Praha 3. Jednalo se o projekty ke grantovému tématu
Grant na projekty a činnost organizací zaměřených na handicapované a zdravotně postižené
spoluobčany Prahy 3. Grantová komise požadovala předané projekty zafinancovat z Fondu
sociálního a zdravotního, neboť se jedná o sociální a zdravotní problematiku.
SZK vytipovala 20 žadatelů o grant, kteří budou písemně osloveni s informací, že mají
možnost si podat žádost o dar z Fondu sociálního a zdravotního. Základní podmínky pro
případné poskytnutí daru z Fondu : adresnost (uvedení jména, příjmení, adresy klienta, pro
kterého dar žádají), druh poskytované služby, doba (od kdy /do kdy) po kterou je v roce 2011
služba poskytována.
Na základě doručených žádostí SZK posoudí, zda RMČ doporučí/nedoporučí poskytnutí daru
a v jaké výši.
SZK vzala na vědomí informaci Mgr. Chmelové, že jsou připravovány nové zásady a
metodika MČ pro poskytování finančních prostředků žadatelům o grant/dar.
SZK, vzhledem k výjimečnému případnému zafinancování žadatelů o grant z finančních
prostředků Fondu sociálního a zdravotního (rozpočet na kalendářní rok 900 000,- Kč),
doporučuje zvážit možnost posílení rozpočtu Fondu.
Hlasování :

pro

6

proti

0

zdržel se

0

Různé
6. Přítomným členům komise byl předán materiál :
Ceník služeb Ošetřovatelského domova Praha 3, Pod Lipami 44/2570
(dle zák.108/2006 Sb. a vyhlášky 505/2006 Sb. v platném znění), platný od 1. 5. 2011;
zpracovala ředitelka OšD Z. Novotná
SZK vzala informaci o Ceníku služeb na vědomí
7. Dotační řízení na vybrané typy sociálních služeb
Předkládá : Mgr. Jiří Matušek, zástupce starosty pro sociální záležitosti a zdravotnictví
Hlavní město Praha, Zastupitelstvo hlavního města Prahy svým usnesením č. 6/21 ze dne
28.4.2011 schválilo, v souvislosti s vyhlášeným dotačním řízení pro městské části v oblasti
sociálních služeb na r. 2011, poskytnutí účelové neinvestiční dotace na V. dotační program.
MČ Praha 3 pro rok 2011 byla přidělena neinvestiční účelová dotace ve výši 553 000,- Kč.
RMČ usnesením č. 263 ze dne 4.5.2011 schválila doporučení SZK jmenovat výběrovou
komisí pro dotační řízení komisi sociální a zdravotní.
Výběrové řízení na projekty vybraných druhů sociálních služeb (pečovatelská služba;
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ) bylo vyhlášeno na stránkách MČ Praha 3 dne
11.5.2011, termín uzávěrky výběrového řízení je stanoven na 10.6.2011.
SZK vzala na vědomí výši přidělené dotace, projednala termíny harmonogramu průběhu
výběrového řízení, výběrová komise projedná přihlášené projekty do výběrového řízení dne
30.6.2011. K výběrovému řízení bude, v souladu s podmínkami poskytnutí grantu, přizván
zástupce MHMP.

4

Jednání zahájeno v 16.00 hod.
Jednání ukončeno v 19.00 hod.
Další jednání SZK se uskuteční dne 30.6.2011 od 16.00 hod.
Zapsala : Jana Hromádková
tajemnice komise

Ing. Josef Heller, MBA
předseda komise

5

