Zápis č. 1 ze zasedání Sociální a zdravotní komise Rady městské části
Praha 3 ze dne 4. 2. 2010
Přítomni : Mgr. M. Benda, MUDr. R. Hoffmann, MUDr. J. Jungwirth, M. Oubrechtová,
MUDr. Vladimír Říha, Jana Hromádková-tajemník
Přizváni k jednání : A. Lubčíková, OE
Omluveni : A. Lubčíková
Zápis č. 9/2009 odsouhlasen
SZK schválila navržený a doplněný program jednání. Jednání bylo v bodu Různé rozšířeno o
informace : - Odpověď na dopis
; Ošetřovatelský domov Praha 3,
Azylové domy, Stravování klientů PS a obyvatelů DPS Roháčova.
Hlasování :

pro

5

proti

0

zdržel se

0

Sociální a zdravotní fond

Stav fondu ke dni 4.2.2010 : 900 000 Kč
1. poskytnutí daru do 50 000 Kč nebo neposkytnutí daru
Předkládá : PhDr. Jana Hromádková
Pobočka Diakonie Církve bratrské režijní poplatky za obědy pro děti s kombin.
Koněvova 24, Praha 3
postižením – žádost o zproštění na r. 2010
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši
49 990 Kč.
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., rehabilitační cvičení a plavání v bazénu
obv. org., Pod Lipami 35, Praha 3
Olšanka pro 20 osob s tělesným postižením
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši 24 900 Kč.
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., rekondiční pobyt pro osoby s tělesným postižením
místní org. č. 1, Sudoměřská 3,
Chlum u Třeboně – 35 občanů z Prahy 3
Praha 3
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši 38 400 Kč.
Svaz diabetiků ČR, obv. org. MČ
Praha 3, Stupkova 3, Praha 7

Hlasování :

pro

5

1 x týdně plavání v bazénu Pražačka pro 75 občanů
Prahy 3
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši 30 000 Kč.
proti

0

zdržel se

0

Sociální problematika
2. Žádosti o poskytnutí nebo neposkytnutí bytu v DPS
SZK žádá BK o zvážení možnosti přidělení
vyhovujícího bytu

SZK nedoporučuje přidělení bytu

SZK nedoporučuje přidělení bytu

SZK nedoporučuje přidělení bytu

SZK odročuje na další jednání, požaduje
doložení lékařské zprávy
SZK nedoporučuje přidělení bytu

opakovaná žádost, odvolání zamítnuto 11/09
SZK žádost projednala, trvá na svém původním
stanovisku, tj. nedoporučuje poskytnutí bytu
SZK projednala odvolání a doporučuje přidělení bytu
v DPS Krásova

Hlasování :

pro

5

proti

0

zdržel se

0

3. Tísňová péče AREÍON
Předkládá : PhDr. Jana Hromádková
SZK doporučuje zapůjčení terminální stanice
systému sociální služby Tísňové péče
SZK doporučuje zapůjčení terminální stanice
systému sociální služby Tísňové péče
Hlasování :

pro

5

proti

0

zdržel se

0

4. Podněty bytové komise
Předkládá : PhDr. Jana Hromádková
RMČ, usnesení č. 810, ze dne 2.12.2009
Žádosti o nájem bytu
SZK projednala předloženou dokumentaci žadatelky
a nedoporučuje BK přidělení bytu

SZK projednala zdravotní dokumentaci žadatelky
a doporučuje BK byt přidělit, pokud možno
s bezbariérovým přístupem
Hlasování :

pro

5

proti

0

zdržel se

0

5. Různé
a) Předkládá : PhDr. Jana Hromádková
- Zpráva o činnosti v oblasti prevence kriminality za rok 2009
- Zpráva o činnosti v oblasti protidrogové prevence za rok 2009
- Výše úhrad za služby a pobyt v příspěvkových organizacích Pečovatelská služba,
Ošetřovatelský domov a Integrační centrum Zahrada v roce 2010.
SZK vzala informace na vědomí
b) Předkládá : MUDr. Jungwirth
- Odpověď na dopis
Členové komise se seznámili se zněním dopisu adresovaného MUDr. Jungwirthovi.
Spis syna jmenovaného je veden OSPOD MČ Praha 3, č. sp.
K dopisu, resp. nahlížení do spisové dokumentace
bylo pro potřeby
SZK vypracováno vedoucí OSPOD písemné stanovisko.
Členové komise byli seznámeni s příslušnými paragrafy zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně
právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zejm. § 55 – vedení spisové dokumentace
o dítěti, nahlížení do spisové dokumentace a § 57 – o povinnosti zachovávání mlčenlivosti
o skutečnostech, se kterými se zaměstnanci orgánu sociálně právní ochrany při výkonu
SPO nebo v přímé souvislosti s tím seznámili. Na nahlížení do spisové dokumentace se
nevztahuje zákon o svobodném přístupu k informacím, 106/1999 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.

SZK vzala informace na vědomí
c) Předkládá : Mgr. Martin Benda
- Ošetřovatelský domov, Praha 3

Mgr. Benda seznámil členy komise se záměrem zřídit domov pro seniory v objektu
stávajícího OšD Pod Lipami, což je podmíněno rozšířením registrace doposud
poskytovaných sociálních služeb.
SZK vzala informace na vědomí

- Azylové domy
Mgr. Benda informoval členy komise o probíhajících jednáních v souvislosti s přijetím
Komunitního plánu se zástupci azylových domů Společnou cestou, o.s. a R-Mosty o
efektivním a průhledném vynakládání finančních prostředků poskytovaných MČ na řešení
obtížných životních situací občanů Prahy 3 v roce 2010 a letech následujících.
SZK vzala informace na vědomí

- Stravování klientů PS a obyvatelů DPS Roháčova

V souvislosti s rekonstrukcí a revitalizací DPS Roháčova byl ukončen i provoz kuchyně
s jídelnou ke dne 30.4.2009. Stravování klientů pečovatelské služby i obyvatel DPS je
doposud zajišťován z jiných zdrojů.
SZK situaci projednala a doporučila pověřit Mgr. Bendu k dalšímu jednání ve věci
urychleného zprovoznění kuchyně a jídelny v objektu DPS.
Hlasování :

pro

5

Jednání zahájeno v 16.00 hod.
Jednání ukončeno v 17.45 hod.

Zapsala : Jana Hromádková
tajemník komise

MUDr. Jiří Jungwirth
předseda komise

proti

0

zdržel se

0

