MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Sociální a zdravotní komise
RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zápis č. 2 z jednání Komise sociální a zdravotní rady
městské části
Datum jednání:

3. 4. 2013

Místo jednání:

Seifertova 51, místnost č. 311

Začátek jednání:

16.00 hod.

Konec jednání:

18.00 hod.

Jednání řídil:

MUDr. Vladimír Říha, předseda komise

Počet přítomných členů:

6, komise usnášeníschopná

Přítomni dle prezenční listiny:

MUDr. Vladimír Říha, předseda komise
Mgr. Jaroslava
komise

Suková,

místopředsedkyně

MUDr. Jiří Jungwirth, člen
MgA. Ivan Holeček, člen
Milan Horvát, člen
Kamila Šeborová, členka
Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění umožňující
dálkový přístup.
Omluveni:

MUDr. Barbora Hanychová, členka

Hosté:

Miroslava Oubrechtová, zástupkyně starosty
Andrea Lubčíková, DiS. – odbor ekonomický
ÚMČ Praha 3
Bc. Zdeňka Hošková,
sociálních služeb

vedoucí

Počet stran:

4

Zapsal:

Mgr. Vladimír Beran, tajemník komise

oddělení

Lada Rejmonová
Komise sociální a zdravotní rady městské části schvaluje zápis z předchozího jednání č. 1
ze dne 14. 2. 2013.
Hlasování:

pro 6

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.

Sociální a zdravotní fond

Projektové žádosti postoupené Výborem pro správu grantového a podpůrného fondu městské části
Praha 3 k projednání do Komise sociální a zdravotní RMČ Praha 3
Poskytnutí nebo neposkytnutí daru z Fondu sociálního a zdravotního

2.

Sociální problematika

Kritéria pro přidělení bytů v DPS
Žádosti o poskytnutí nebo neposkytnutí bytu v DPS
Směny bytů v DPS Roháčova 26
Žádost o poskytnutí Tísňové péče AREÍON

Jednání:
1. Sociální a zdravotní fond
1.1 Stav Fondu sociálního a zdravotního
- Stav Fondu k 21. 3. 2013: 2.251.978,-Kč
1.2 Projektové žádosti postoupené Výborem pro správu grantového a podpůrného fondu
městské části Praha 3 k projednání do Komise sociální a zdravotní RMČ Praha 3
Předseda komise seznámil členy s faktem, že Výbor pro správu grantového a podpůrného
fondu městské části Praha 3 některé projektové žádosti přeřadil do SZK. MUDr. Jiří
Jungwirth členům oznámil, že je proti tomu, aby komise sociální a zdravotní projednávala
rozdělení grantů, protože dle jeho názoru všechny patří Výboru pro správu grantového a
podpůrného
SZK se dohodla, že vzhledem k tomu, že žádosti již předány byly a finanční prostředky
z Výboru pro správu grantového a podpůrného fondu byly rozděleny ostatním žadatelům,
předané žádosti projedná a poskytne ve formě darů z Fondu sociálního a zdravotního.
Zástupkyně starosty Miroslava Oubrechtová navrhla novou metodiku pro výpočet optimální
výše podpory organizací (právnických osob) při poskytování darů v sociální oblasti v rámci
Fondu sociálního a zdravotního. Tato metodika byla v součinnosti s předsedou komise
představena členům komise a následně schválena.
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 1

Členové SZK uložili tajemníkovi komise zpracovat nový jednotný formulář, který zohlední
schválenou metodiku a poté ihned tyto formuláře rozešle žadatelům o grant, resp. dar. Dále
bude tento formulář zveřejněn na webových stránkách MČ Praha 3.
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Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 1

Zástupkyně starosty Miroslava Oubrechtová dále předložila návrh, jak by měla vypadat
žádost o dar, který předkládá fyzická osoba, tak aby obsahovala zásadní údaje, na základě
kterých ji bude možno kvalifikovaně posoudit.
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 1

2. Sociální problematika
2.1 Žádosti o poskytnutí nebo neposkytnutí bytu v DPS
Hlasování:

pro 5

SZK doporučila poskytnutí bytu v DPS v I. stupni
naléhavosti
proti 0
zdržel se 1
SZK nedoporučila poskytnutí bytu v DPS

Hlasování:

Hlasování:

Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 0

pro 6

SZK nedoporučila poskytnutí bytu v DPS, doporučila
využití služby Areíon
proti 0
zdržel se 0

pro 6

SZK nedoporučila poskytnutí bytu v DPS, doporučuje
využití
zařízení
zaměřeného
na
osoby
s Alzheimerovou chorobou
proti 0
zdržel se 0
SZK doporučila poskytnutí bytu v DPS Krásova

Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 0

SZK doporučila poskytnutí bytu v DPS v I. stupni
naléhavosti
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 0

SZK nedoporučila poskytnutí bytu v DPS
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 0

SZK doporučila poskytnutí bytu v DPS ve III. stupni
naléhavosti
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 0
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2.2 Směny bytů v DPS Roháčova

SZK projednala 2 žádosti o směnu bytu a obě směny doporučuje.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

2.3 Žádosti o poskytnutí Tísňové péče AREÍON

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

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

K jednotlivým bodům podala základní vstupní informace Bc. Zdeňka Hošková.

Různé
Komise sociální a zdravotní souhlasila s doplněním „Hlavních kritérií Sociální a zdravotní
komise pro doporučení k přidělení bytu občanu MČ Praha 3 v DPS“ o další body.

Členům SZK byla připomenuta povinnost mlčenlivosti dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.

SZK požaduje na příští jednání komise předložit pravidla přidělování Tísňové péče AREÍON,
včetně přehledu poskytnutých zařízení, jejich využití a zkušeností.
Materiály na vědomí:
1) Pořadník čekatelů na umístění v DPS k 20. 3. 2013
2) Přehled počtu volných bytů v DPS k 20. 3. 2013

Příští termín jednání byl stanoven na 7. 5. 2013.

Zápis ověřil:

MUDr. Vladimír Říha
předseda komise
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