MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Komise sociální a zdravotní rady městské části
RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady
městské části
Datum jednání:

21. 8. 2014

Místo jednání:

Seifertova 51, místnost č. 209

Začátek jednání:

16.10 hod.

Konec jednání:

18.20 hod.

Jednání řídil:

MUDr. Vladimír Říha, předseda komise

Počet přítomných členů:

4, komise usnášeníschopná

Přítomni dle prezenční listiny:

MUDr. Vladimír Říha, předseda komise
MUDr. Barbora Hanychová, členka
Milan Horvát, člen
Kamila Šeborová, členka

Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění umožňující
dálkový přístup.
Omluveni:

Mgr. Jaroslava
komise

Suková,

místopředsedkyně

MgA. Ivan Holeček, člen
MUDr. Jiří Jungwirth, člen
Hosté:

Miroslava Oubrechtová, zástupkyně starosty
Bc. Zdeňka Hošková, odbor sociálních věcí

Počet stran:

11

Zapsal:

Mgr. Vladimír Beran, tajemník komise

Komise sociální a zdravotní rady městské části schvaluje zápis z předchozího jednání č. 2
ze dne 5. 6. 2014.
Hlasování:

pro 4

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. Středisko sociálních služeb Praha 3
2. Komunitní plán rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části
Praha 3 na období 2015 -2019
3. Rozdělení dotace v rámci programu J5 HMP
4. Poskytnutí nebo neposkytnutí daru z Fondu sociálního a zdravotního
5. Žádosti o poskytnutí bytů v DPS
6. Žádosti o směny bytů v DPS
7. Žádosti o poskytnutí tísňové péče AREÍON
8. Vymezení příjmové hranice pro přímou finanční podporu nájemcům bytů s trvalým
bydlištěm na území městské části Praha 3 pro období 1 .7. 2014 do 30. 6. 2015
Jednání:

1. Středisko sociálních služeb Praha 3
Zástupkyně starostky Miroslava Oubrechtová informovala SZK o schválení záměru na
zřízení Střediska sociálních služeb Praha 3 Radou městské části. Středisko bude
realizováno prostřednictvím sloučení stávajících příspěvkových organizací MČ Praha 3
Pečovatelská služba Praha 3 (pečovatelská služba) a Ošetřovatelský domov Praha 3
(domov pro seniory, odlehčovací služby) s postupným rozšířením dalších sociálních služeb
(denní a týdenní stacionář). Záměr je součástí přílohy č. 1 zápisu. Komise záměr projednala,
vyslovila s ním souhlas a doporučila k realizaci.
Hlasování:

pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

2. Komunitní plán rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části
Praha 3 na období 2015 – 2019
Zástupkyně starostky Miroslava Oubrechtová představila SZK návrh nového Komunitního
plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části Praha 3 na období
2015 – 2019 (včetně procesu jeho vzniku a harmonogramu schvalovacích procesů).
Komise vzala návrh plánu na vědomí a souhlasí s jeho zněním.
3. Rozdělení dotace v rámci programu J5 HMP
Městská část Praha 3 se žádostí ze dne 19. 12. 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. 37/26, ze dne 27. 3. 2014 rozhodlo o přidělení
dotace pro MČ Praha 3 ve výši 659 400,-Kč.
Na svém jednání 5. 6. 2014 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. 481 ze dne
25. 6. 2014.
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Odbor sociálních věcí ÚMČ vyhlásil dotační řízení dne 2. 7. 2014 s uzávěrkou 1. 8. 2014.
Do řízení se přihlásilo 5 organizací – 2 poskytovatelé pečovatelské služby a 3 poskytovatelé
služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.
Komise sociální a zdravotní projednala žádosti s následujícími návrhy podpory:
Život 90
IČ: 00571709

Hlasování:

pro 4

Jedná se o příspěvek na pečovatelskou službu.
Služba je poskytována terénně v domácnostech
uživatelů na území hl. m. Prahy, především v
širším centru Prahy, a to dlouhodobě také
uživatelům z MČ Praha 3, zejména se jedná o
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu, při osobní hygieně, při chodu domácnosti a
zprostředkováním kontaktu se společenským
prostředím.
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši
19.000,-Kč.
proti 0
zdržel se 0

Diakonie ČCE – Středisko křesťanské Jedná se o příspěvek na terénní pečovatelskou
pomoci v Praze
službu Vinohrady - Vršovice Diakonie ČCE-SKP v
Praze. Pracovníci sociální služby poskytují péči
IČ: 45248842
seniorům v domácnostech, při osobní hygieně, při
sebeobsluze, při nácviku soběstačnosti, v
kontaktu se společenským prostředím a tím
posilují jejich začleňování. Cílem je pomoci
uživateli obnovit a udržet jeho funkční schopnosti
tak, aby byl co nejdéle soběstačný v běžných
denních činnostech.
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši
115.000,- Kč.
Hlasování:
pro 4
proti 0
zdržel se 0
Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita
IČ: 45241848

Hlasování:

pro 4

Jedná se o příspěvek na nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež - Klub Beztíže, jeho služby jsou
poskytovány zcela zdarma. Ulita dlouhodobě
pracuje s dětmi a mládeží ohroženou společensky
nežádoucími jevy ve věku 11 - 21 let, zejm. se
jedná o záškoláctví, problémy s dokončením
povinné školní docházky, pasivního trávení
volného času, drobná kriminalita, konzumace
alkoholu a jiných návykových látek. Na Žižkově
působí již 14. rokem a vytváří zázemí pro
bezpečnou zábavu, odpočinek i osobní rozvoj.
Součástí aktivit klubu jsou výjezdové akce, tábory
a workshopy.
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši
217.000,- Kč.
proti 0
zdržel se 0
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Husitské centrum o.p.s.
IČ: 26486971

Hlasování:

pro 4

Občanské sdružení R-Mosty, z. s.
IČ: 67776779

Hlasování:

pro 4

Jedná se o příspěvek na nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež - Nízkoprahový klub Husita, jenž
poskytuje sociální a volnočasové aktivity pro děti,
mládež a dospělé ve věku od 6 do 26 let, kteří
jsou ohroženi sociálně nepříznivou situací. Cílem
klubu
je
pomoci
dětem
ze
sociálně
znevýhodněného prostředí Prahy 3 a přilehlých
lokalit. Klub nabízí bezpečný prostor, základní
poradenství, podporu a smysluplné využití
volného času, předchází tak rizikovému chování a
zmírňuje jeho negativní dopady.
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši
110.000,- Kč.
proti 0
zdržel se 0
Jedná se o příspěvek na nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež - Nízkoprahový Klub R-Mosty.
Posláním sdružení je nabídnout smysluplné
naplnění a využití volného času dětem a mládeži
ve věku od 10 do 18 let ohrožené společensky
nežádoucími jevy. R-Mosty se věnují zejména
práci s vyloučenou romskou komunitou, etnická
příslušnost ale není podmínkou přijetí do služeb.
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši
198.400,- Kč.
proti 0
zdržel se 0

4. Poskytnutí nebo neposkytnutí daru z Fondu sociálního a zdravotního
Stav Fondu sociálního a zdravotního k 21. 8. 2014: 1 214 121,- Kč
4.1. Poskytnutí nebo neposkytnutí daru z Fondu sociálního a zdravotního – právnické osoby
Lata - Programy pro ohroženou mládež
IČ: 60447800

Hlasování:

pro 4

Jedná se o příspěvek na projekt zabývající se
2 podprojekty – „Ve dvou se to lépe táhne“
pracující s mladými klienty od 13 do 26 let a
„Podpůrná individuální práce s rodinou“, jehož
cílovou skupinou jsou celé rodiny s dětmi do 18
let. Organizace pracuje se sociálně ohroženými
dětmi, mládeží a rodinami a také podporuje
dobrovolnictví. Cílem je posílení psychosociálních
dovedností a kompetencí klientů pro zdravé
fungování ve společnosti a minimalizace rizika
jejich sociálního selhání a vyloučení. Vyrovnávání
znevýhodnění klientů vzniklých v důsledku ústavní
výchovy, špatné rodinné situace nebo problémů
spjatých
s
náhradní
rodinou
péčí.
Projekt je prevencí odebrání dětí z rodiny.
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši
20.000,- Kč.
proti 0
zdržel se 0
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"soft palm" o.s.
IČ: 01327216

Hlasování:

pro 4

Centrum pro dětský sluch
Tamtam,o.p.s.
IČ: 00499811

Hlasování:

pro 4

Příspěvek na službu rané péče. Služba se
poskytuje rodinám s dětmi se sluchovým,
kombinovaným nebo závažným postižením vývoje
řeči ve věku 0 - 7 let.
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši
3.000,- Kč.
proti 0
zdržel se 0

pro 4

Jedná se o příspěvek na sociální službu v domově
se zvláštním režimem, kde je poskytována péče o
osoby s chronickým onemocněním, poruchou
paměti a osoby s demencí. Společnost poskytuje i
další služby, k nimž patří odlehčovací a
pečovatelská služba, osobní asistence, sociálně
aktivizační služby pro handicapované, denní
stacionář pro děti s mentálním a kombinovaným
postižením.
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši
10.000,- Kč.
proti 0
zdržel se 0

pro 4

Příspěvek je určen organizaci poskytující
odbornou
psychosociální
podporu
dětem
ohroženým syndromem CAN včetně zatížení
vážnými rozvodovými spory, s cílem vytvořit
stabilní a bezpečné prostředí pro jejich zdravý
vývoj. Služba se zaměřuje na děti ohrožené
týráním, zneužíváním a zanedbáváním, či jinak
traumatizované. Působí jako přímá prevence
umístění dítěte do ústavní péče. Organizace se
zabývá sanací rodiny, psychoterapeutickými
službami včetně krizové intervence, diagnostikou
a terapií syndromu CAN apod.
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši
37.500,- Kč.
proti 0
zdržel se 0

REMEDIA PLUS o.p.s.
IČ: 26276925

Hlasování:
Cestou necestou, z.s.
IČ: 22895299

Hlasování:
Dům tří přání
IČ: 26544431

Jedná se o příspěvek na hospic poskytující
paliativní lůžkovou péči pro terminálně nemocné
onkologické, interní a neurologické pacienty.
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši
41.500,- Kč.
proti 0
zdržel se 0

Příspěvek je určen na služby krizové pomoci,
které organizace poskytuje ohroženým dětem ve
věku 3 - 18 let v Domě Přemysla Pittra. Služba se
poskytuje spolu s novou službou sociální
rehabilitace. Služba pracuje s akutně ohroženými
dětmi, a to zejm. na základě žádosti pracovníka
OSPOD nebo na základě rozhodnutí soudu o
nařízení o předběžném opatření.
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši
50.000,- Kč.
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Hlasování:

pro 4

Gaudia proti rakovině, z.s.
IČ: 26641135

Hlasování:

zdržel se 0

pro 4

Příspěvek organizaci zabývající se komplexní
psychosociální a podpůrnou péčí pro onkologicky
a jinak chronicky nemocné a jejich blízké, dále
vzděláváním
zdravotnického
personálu
a
supervizí. Jedná se o organizaci, která poskytuje
terénní služby a pracuje s klienty u lůžka v
nemocnici nebo v domácím prostředí.
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši
27.500,- Kč.
proti 0
zdržel se 0

pro 4

Organizace poskytuje následnou komplexní péči
pro osoby se získaným poškozením mozku
(mozková mrtvice (CMP), úrazy mozku,
roztroušená skleróza, DMO apod.) při návratu do
aktivního života. Příspěvek je určený na
zkvalitnění a zefektivnění poskytované služby,
konkrétně
o
využití
specializovaných
rehabilitačních pomůcek pro nácvik a posílení
klíčových dovedností pro zlepšení mobility klientů.
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši
49.170,- Kč
proti 0
zdržel se 0

ERGO Aktiv, o.p.s.
IČ: 26554364

Hlasování:

proti 0

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. Jedná se o příspěvek na rekondiční pobyt
Praha 3
organizace zabývající se sociálním a zdravotním
poradenstvím, rehabilitační činností, pořádáním
IČ: 60432128
pobytových akcí pro zdravotně postižené. Jejich
cílovou skupinou jsou osoby s tělesným
postižením.
Program
rekondičního
pobytu
schválený odborným lékařem je zaměřen na
postižení osob na horních a dolních končetinách a
náplní je cvičební program, přednášky a besedy.
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši
13.500,- Kč.
Hlasování:
pro 4
proti 0
zdržel se 0
Sjednocené organizace nevidomých a Příspěvek na zajištění chodu organizace, kde se
slabozrakých odbočka Praha střed
pořádají besedy, přednášky, prezentace pomůcek
pro zrakově postižené, zaškolování a pomoc při
IČ: 65399447
jejich získávání, pomoc při řešení sociálních a
osobních problémů apod. Sdružení se zabývá
integračními aktivitami pro zrakově postižené a
seniory do všech oblastí běžného života a tzv.
spolkovou a klubovou činností, s využitím
klubovny.
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši
35.000,- Kč.
Hlasování:
pro 4
proti 0
zdržel se 0
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Sdružení pro komplexní péči při dětské
mozkové obrně (SDMO), z.s.
IČ: 44846339

Hlasování:

pro 4

Senior fitnes občanské sdružení
IČ: 22724770

Hlasování:

pro 4

Oddělení sociální práce

Hlasování:
Oddělení
podpory

Hlasování:

pro 4
prevence

Organizace se zabývá sociálně aktivizačními
službami a léčebnou rehabilitací pro osoby s
dětskou mozkovou obrnou, konkrétně je žádáno o
dar na týdenní rekondiční pobyt pro osoby s DMO.
Smyslem pobytu je intenzivně navázat na
pravidelnou celoroční léčebnou rehabilitaci,
podpořit klienty v samostatnosti a nezávislosti a
poskytnout respitní péči pro jejich rodiny nebo
pečující osoby.
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši
12.000,- Kč.
proti 0
zdržel se 0
Jedná se o příspěvek na cvičení a plavání
seniorů. Spolek organizuje dlouhodobé pohybové
a duševní aktivity pro seniory a preseniory (50+).
Projekt Senioři Prahy 3 v pohybu je součástí
celorepublikového projektu. Cílem je zajištění
infrastruktury adekvátních rehabilitačních a
rekondičních pohybových aktivit.
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši
12.000,- Kč.
proti 0
zdržel se 0
Příspěvek na zakoupení vánočních balíčků
(30 balíčků pro děti ze sociálně slabých rodin,
30 balíčků pro sociálně slabé, osamělé a přestárlé
seniory).
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši
18.000,- Kč.
proti 0
zdržel se 0

a

metodické Příspěvek na mikulášskou besídku pro děti ze
sociálně slabých rodin a rodin z nepodnětného
prostředí, konkrétně na zakoupení dárkových
balíčků a zapůjčení kostýmů pro účinkující.
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši
21.600,- Kč na zakoupení dárkových balíčků a
3.900,-Kč na zapůjčení kostýmů.
pro 4
proti 0
zdržel se 0

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

Hlasování:

pro 4

Příspěvek na pořízení pomůcek a potřeb
spojených s nástupem do školy pro tři nezletilé
děti ze sociálně slabé rodiny.
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši
6.000,- Kč.
proti 0
zdržel se 0
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Hlasování:

Hlasování:

Hlasování:

Hlasování:

pro 4

Příspěvek pro nemajetnou invalidní důchodkyni na
dofinancování spoluúčasti za nový zvedací
systém.
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši
8.800,- Kč.
proti 0
zdržel se 0

pro 4

Dar na zafinancování rekvalifikačního kurzu
Sanitář z důvodu tíživé životní situace. Žadatelka
žije v azylovém domě vlivem domácího násilí,
nemá dostatek finančních prostředků a pro
získání zaměstnání se potřebuje rekvalifikovat.
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši
6.000,- Kč.
proti 0
zdržel se 0

pro 4

Příspěvek na náklady spojené s tíživou životní
situací žadatelky na úhradu poplatků spojených
s nástupem dítěte do školky a úhradu poplatků
spojených se zahájením inkasního řízení.
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši
4.436,- Kč.
proti 0
zdržel se 0

pro 3

Úhrada nevyhnutelné splátky dluhu žadatelky ve
finančních potížích.
SZK nedoporučuje poskytnutí daru.
proti 0
zdržel se 1

5. Žádostí o poskytnutí bytů v DPS
Hlasování:

pro 4

Hlasování:

SZK nedoporučila poskytnutí bytu v DPS
pro 4

Hlasování:

proti 0

zdržel se 0

pro 4

SZK doporučila poskytnutí bytu v DPS v I. stupni
naléhavosti
proti 0
zdržel se 0

pro 4

SZK doporučila poskytnutí bytu v DPS v I. stupni
naléhavosti
proti 0
zdržel se 0

Hlasování:

SZK doporučila poskytnutí bytu v DPS v I. stupni
naléhavosti
proti 0
zdržel se 0
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Hlasování:

pro 4

Hlasování:

SZK nedoporučila poskytnutí bytu v DPS
pro 4

Hlasování:

pro 4

SZK doporučila poskytnutí bytu v DPS ve II. stupni
naléhavosti
proti 0
zdržel se 0

pro 4

SZK doporučila poskytnutí bytu v DPS v I. stupni
naléhavosti
proti 0
zdržel se 0

pro 4

SZK doporučila poskytnutí bytu v DPS v I. stupni
naléhavosti
proti 0
zdržel se 0

Hlasování:
-

Hlasování:

SZK doporučila poskytnutí bytu v DPS v I. stupni
naléhavosti
pro 4

-

Hlasování:

zdržel se 0

pro 4

Hlasování:

proti 0

SZK doporučila poskytnutí bytu v DPS ve II. stupni
naléhavosti
proti 0
zdržel se 0

Hlasování:

SZK doporučila poskytnutí bytu v DPS v I. stupni
naléhavosti v DPS Krásova
proti 0
zdržel se 0

proti 0

zdržel se 0

SZK doporučila poskytnutí bytu v DPS v I. stupni
naléhavosti
pro 4

proti 0

zdržel se 0

6. Směny bytů v DPS
, DPS Roháčova, stávající byt č.
SZK nedoporučila směnu bytu a žádá o vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu.
Hlasování:

pro 4

5. patro
Hlasování:

zdržel se 0

, DPS Krásova, stávající byt č.
pro 4

5. patro
Hlasování:

proti 0

proti 0

,
zdržel se 0

, DPS Krásova, stávající byt č.
pro 4

proti 0

,
zdržel se 0
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7. Žádosti o poskytnutí Tísňové péče AREÍON
-

SZK doporučuje zapůjčení zařízení systému soc.
služby Tísňové péče AREÍON

-

SZK doporučuje zapůjčení zařízení systému soc.
služby Tísňové péče AREÍON

-

SZK doporučuje zapůjčení zařízení systému soc.
služby Tísňové péče AREÍON

-

SZK doporučuje zapůjčení zařízení systému soc.
služby Tísňové péče AREÍON

-

SZK doporučuje zapůjčení zařízení systému soc.
služby Tísňové péče AREÍON

-

SZK doporučuje zapůjčení zařízení systému soc.
služby Tísňové péče AREÍON

SZK projednala šest žádostí o poskytnutí Tísňové péče AREÍON a zapůjčení zařízení
systému sociální služby doporučila.
Hlasování:

pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

8. Vymezení příjmové hranice pro přímou finanční podporu nájemcům bytů s trvalým
bydlištěm na území městské části Praha 3 pro období 1. 7. 2014 do 30. 6. 2015
Podklad předkládá: odbor bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 3
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. 2014 do 30. 6. 2015. 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
domácnosti

v koeficient
pro spodní hranice koeficient
pro horní
hranice
stanovení
(minimální výše stanovení horní (maximální výše
spodní hranice
příjmů v Kč)
hranice
příjmů v Kč)

1 osoba

0,35

11 508

0,70

23 015

2 osoby

0,50

16 440

1,00

32 879

3 osoby

0,70

23 015

1,25

41 099

4 osoby

0,90

29 591

1,50

49 319

5 a více osob

1,10

36 167

1,70

55 894

(stanoveno dle metodiky MHMP z průměrné mzdy v hl. m. Praze)
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Materiály na vědomí:
1) Pořadník čekatelů na umístění v DPS k 21. 8. 2014
2) Přehled počtu volných bytů v DPS k 21. 8. 2014

Příští termín jednání bude stanoven předsedou komise.

Zápis ověřil:

MUDr. Vladimír Říha
předseda komise
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Příloha č. 1 k zápisu č. 3 ze dne 21. 8. 2014 z jednání Komise sociální a zdravotní RMČ
Středisko sociálních služeb Praha 3 - záměr
1. Východiska a podstata záměru
Na Městské části Praha 3 žije 12 010 obyvatel v seniorském věku nad 65 let a lze
předpokládat, že v návaznosti na základní demografické trendy se bude jejich počet zvyšovat.
S prodlužujícím se věkem narůstá počet obyvatel, kteří potřebují pomoc ve formě vhodné
sociální služby z důvodu věku nebo zdravotního omezení. Z tohoto důvodu je potřeba věnovat
této cílové skupině zvýšenou pozornost a vytvářet kapacitně dostatečnou a efektivní síť
služeb, které pokrývají oblast sociální péče pro osoby s omezením z důvodu věku a
souvisejících onemocnění.
Služby sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách „napomáhají osobám
zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře
zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit
jim důstojné prostředí a zacházení. Každý má právo na poskytování služeb sociální péče v
nejméně omezujícím prostředí“.
Městská část je zřizovatelem tří příspěvkových organizací v sociální oblasti, z nichž dvě
poskytují služby sociální péče převážně osobám nad 65 let věku. Jedná se o Ošetřovatelský
domov Praha 3, který poskytuje službu domov pro seniory s kapacitou 89 lůžek a odlehčovací
služby s kapacitou 7 lůžek. Dále Pečovatelská služba Praha 3, která provozuje sociální službu
pečovatelská služba. Městská část disponuje rovněž Domem s pečovatelskou službou v
Roháčově a v Krásově ulici o celkové kapacitě 142 a 62 bytových jednotek. Podstatou záměru
je sloučení stávajících dvou organizací poskytujících sociální služby pro dospělé osoby, tj.
Ošetřovatelský domov Praha 3 a Pečovatelská služba Praha 3, do jedné zastřešující
organizace pod novým názvem Středisko sociálních služeb Praha 3 při zachování rozsahu
poskytovaných služeb. Stávající rozsah služeb následně rozšířit o denní a týdenní stacionář
pro dospělé osoby. Součástí činnosti je i využití kapacit Domů s pečovatelskou službou s
jejich eventuálním rozšířením.
2. Cíle záměru
Cílem záměru je vytvořit komplexní podobu sociální péče o občany městské části Praha 3 se
sníženou
soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a to jak v
podobě terénní práce v přirozeném prostředí (pečovatelská služba), tak ambulantní služby
(denní stacionář) a pobytové služby (týdenní stacionář, dům s pečovatelskou službou, domov
pro seniory a odlehčovací služby). Z dlouhodobého hlediska by bylo vhodné rozšířit portfolio
služeb o domov se zvláštním režimem. Za účelem komplexnosti budou tyto služby doplněny
podporou stávajících významných poskytovatelů sociálních služeb u služby Tísňová péče
(poskytovatel Život 90) a Osobní asistence (např. Hewer apod.). Tato podpora již probíhá ve
formě podpory z Fondu sociálního a zdravotního a z rozpočtu městské části (pořízení
koncových zařízení tísňové péče). Z hlediska využitelnosti na lokálním území městské části je
výhodné podporovat tyto služby ve formě dotace, než vytvářet vlastní kapacity.
3. Přínosy záměru
Uvedené sloučení má přínos hlavně v optimalizaci poskytovaných služeb v rovině zajištění
kvalitní a odborné péče o klienty. Dále v racionalizaci a zefektivnění provozu v rámci nově
vzniklé organizace.

Uvedené změny mají z hlediska poskytovaných služeb přínos v provázání jednotlivých oblastí
podpory a navýšení kapacit pro zajištění odbornosti a kvality poskytovaných služeb. Jde
především o tyto okruhy činností:
xprovázání a sdílení informací o klientech v jednotlivých službách za účelem poskytnutí
efektivních
služeb
xzařazení klientů do odpovídající služby a volba vhodné kombinace služeb
xnávaznost jednotlivých služeb v souvislosti se stavem a situací klienta 
xzpracování a využití statistických dat 
xnavýšení standardů služeb
xrozvoj kapacit a využití odborného personálu (kvalifikovaní sociální pracovníci, terapeuti,
psychologové, lektoři)
V provozní rovině pak jde o efektivní využití administrativní a technické podpory zajištění
chodu organizace. Jedná se zejména o následující oblasti:
xEkonomika a účetnictví 
xFoundraising a projektové řízení (zejména v souvislosti s poskytováním dotací na provoz
sociálních
služeb)
xTechnické služby a údržba (vozový park, údržba a technický provoz)
xIT služby
xDodávka služeb v oblasti energií
xPrávní služby
Služby od externích dodavatelů je možné nahradit interními zaměstnanci

