Zápis č. 4 ze zasedání Sociální a zdravotní komise Rady městské části
Praha 3 ze dne 30.6. 2011
Přítomni : Ing. J. Heller, MBA-předseda; MUDr. J. Jungwirth-místopředseda; Mgr. A.
Hronová, Ing.Mgr. I. Ropková, Mgr. J. Suková, MUDr. Marek Zeman, MBA,
Jana Hromádková-tajemnice komise
Přizváni k jednání : Andrea Lubčíková, DiS.-OE
Hosté : Ing. Martin Hlaváč, občanské sdružení VIS VITALIS, Krakovská 22, Praha 1
Omluveni : A. Lubčíková, Mgr. M. Chmelová,
Jednání řídil : Ing. J. Heller, MBA
Zápis č. 3/2011 odsouhlasen
SZK upravila navržený program jednání. Jako první bod programu byla zařazen bod č. 5.
Projekt stacionáře pro seniory Praha 3, K Lučinám 2591/23
Hlasování :

pro

6

proti

0

zdržel se

0

1. Prezentace projektu Stacionář pro seniory
Předseda o.s. VIS VITALIS Ing. Martin Hlaváč seznámil členy komise s projektovým
záměrem vybudovat na území MČ Praha 3 v nevyužívaném objektu K Lučinám 2591/23
denní a následně týdenní stacionář pro seniory. Cílem je poskytnout seniorům
v rekonvalescenci po lékařském zákroku intenzivní rehabilitaci tak, aby se v co nejkratší době
mohli, jako soběstační, vrátit zpět do svého domácího prostředí.
Prezentace projektu byla řádně připravena. Dále proběhla zevrubná diskuze k projektovému
záměru.
SZK podporuje předložený návrh o.s. VIS VITALIS na zřízení Stacionáře pro seniory
zaměřeného na intenzivní rehabilitaci po lékařském zákroku v objektu K Lučinám 2591/23.
Hlasování :

pro

5

proti

0

zdržel se

1

Sociální a zdravotní fond

Stav Fondu k 30. 6. 2011 : 894 180, 00 Kč
2. poskytnutí daru nebo neposkytnutí daru ze sociálního a zdravotního fondu
Předkládá : PhDr. Jana Hromádková
K projednání SZK byly mj. doručeny žádosti prozatím od 7 subjektů hlásících se původně do
Grantového řízení MČ Praha 3. (SZK vybrala 20 subjektů z celkového počtu 37, kterým
písemně nabídla možnost podat žádost o dar z Fondu sociálního a zdravotního).
Požadovaná celková částka na poskytnutí daru činí 450 000,- Kč, s tím, že Nadace Bona
požadovanou částku neuvedla a ponechala výši daru na dárci.
SZK k projednání byla rovněž postoupena žádost o dar Dětského krizového centra, Praha 4.
Na provoz DKC, dle sdělení žadatele o dar, chybí částka 913 940,- Kč. Již sama tato částka
přesahuje finanční možnosti Fondu, a to i za situace jeho navýšení o 250 000,- Kč. Stav
Fondu, i po navýšení, činil k datu dnešního jednání SZK 894 180,- 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
Praha 3;
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši
1 200,- Kč.

1

Naděje, o.s. Praha 5
K Brance 11/19e

podpora soc. práce s klienty, občany Prahy 3
v Domově Naděje Žižkov, Husitská 70;
SZK doporučuje poskytnout dar pro 12 občanů
Prahy 3 ve výši 21 600,- Kč.

Cesta domů, Hospicové obč. sdruž.
Bubenská 3, Praha 7

dar na provoz hospicového centra;
SZK doporučuje poskytnout dar za 4 občany
Prahy 3 ve výši 2000,- Kč.

Nadace Bona
Pod Čimickým hájem 177/1, Praha 3

chráněné a podporované bydlení občanů Prahy 3
s psychickým handicapem s cílem integrovat je
do života v běžné společnosti;
SZK doporučuje poskytnout dar pro 7 občanů
ve výši 20 000,- Kč.

Obecně prospěšná společnost FOSA,
o.p.s., Filipova 2013, Praha 4

příspěvek na službu Podporované zaměstnávání
FORMIKA; integrace na trh práce osobám se
zdravotním postižením, osobní asistence
přímo na pracovišti a při různých jednáních;
SZK doporučuje poskytnout dar pro 4 občany
MČ Praha 3 ve výši 14 000,- Kč;

Občanské sdružení Tři
Sokolská 584, Čerčany

služby umírajícím spoluobčanům v Hospici
dobrého pastýře;
SZK doporučuje poskytnout dar za 18 občanů
Prahy 3 ve výši 13 000,- Kč.

Sociální služby města Kroměříže,
Riegrovo nám. 159, Kroměříž

znovuprojednání- příspěvek na pobyt 1 občana
Prahy 3, snížení z důvodu úmrtí klienta;
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši 3 000,- Kč.

HEWER – občanské sdružení
Pod Strašnickou vinicí 13/191,
Praha 10

asistenční služby občanům MČ Praha 3;
SZK doporučuje poskytnout dar za celkem 46 dnů
asistenčních služeb 6 občanům ve výši 3 600,- Kč.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých
v ČR
Karlínské nám. 12, Praha 8

finanční zajištění poskytování tlumočnické služby;
SZK doporučuje poskytnout dar na provozní náklady
Svazu ve výši 10 000,- Kč.

Dětské krizové centrum, o.s.
V Zápolí 1250/21, Praha 4

finanční podpora soc. služby Linka důvěry Dětského
krizového centra.
SZK žádost o dar projednala, dospěla k závěru, že
provoz DKC, včetně Linky důvěry, je třeba řešit
systémově, např. na úrovni HMP, případně MPSV,
nikoliv drobným darem z Fondu soc. a zdravotního.
SZK nedoporučuje poskytnutí daru.

Hlasování :

pro

5

proti

0

zdržel se

0
2

Sociální problematika
3. Žádosti o poskytnutí nebo neposkytnutí bytu v DPS
Předkládá : PhDr. Jana Hromádková
SZK doporučuje odložit projednání do doby vydání
rozhodnutí o přiznání/nepřiznání příspěvku na péči
SZK nedoporučuje poskytnutí bytu v DPS

SZK doporučuje řešit situaci formou ústupového bydlení

SZK doporučuje poskytnutí bytu v DPS Krásova

SZK doporučuje odročit jednání do 30.9.2011
do té doby požaduje doložit zprávu o zdravotním stavu
od praktického lékaře
SZK žádost znovuposoudila. Nedoporučuje poskytnutí
bytu v DPS Roháčova. Trvá na svém původním doporučení
z 1. jednání SZK, tj. poskytnutí bytu v DPS Krásova,
RMČ schválila doporučení usnesením č. 110 z 9.3.2011
.
SZK žádost znovuposoudila a trvá na svém původním
doporučení z 3. jednání SZK - neposkytnout byt v DPS,
RMČ schválila doporučení usnesením č. 311 z 1.6.2011.
SZK doporučuje řešit situaci pobytem pro občany se zrakovým
postižením.
SZK žádost znovuposoudila a doporučuje poskytnutí bytu
v DPS ve III. stupni naléhavosti
SZK žádost znovuposoudila. Nedoporučuje poskytnutí bytu
v DPS. Trvá na svém původním doporučení z 2. jednání SZK
-neposkytnout byt v DPS, RMČ schválila doporučení
usnesením č. 263 ze 4.5.2011
Hlasování :

pro

5

proti

0

zdržel se

0
3

4. Směny bytů v DPS Roháčova
Předkládá : PhDr. Jana Hromádková

Směna z důvodu urychlení rekonstrukce bytů v DPS je vhodná. Je ji třeba realizovat až po
provedení rekonstrukce bytu č.
SZK směnu bytu doporučuje po provedení rekonstrukce bytové jednotky č.
Hlasování :

pro

5

proti

0

zdržel se

0

5. Tísňová péče AREÍON
Předkládá : PhDr. Jana Hromádková
SZK doporučuje odložit další jednání ve věci do doby projednání podmínek případné
smlouvy s o.s. Život 90. Projednáním podmínek byl na 3. jednání SZK pověřen předseda
komise Ing. J. Heller, MBA.

Hlasování :

pro

5

proti

0

zdržel se

0

Jednání zahájeno v 16.30 hod.
Jednání ukončeno v 19.15 hod.
Z pracovních důvodů se z dalšího jednání od 17.15 omluvil
MUDr. Marek Zeman, MBA
Další jednání SZK se uskuteční dne 22.9.2011 od 16.30 hod.

Zapsala : Jana Hromádková
tajemnice komise

Ing. Josef Heller, MBA
předseda komise

4

