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Zápis č. 4 z jednání Komise pro sociální politiku rady městské 
části 

Datum jednání: 
 
8. 4. 2019 

Místo jednání: Lipanská 7, místnost č. 301  

Začátek jednání: 16.40 hod. 

Konec jednání: 18.20 hod. 

Jednání řídila: Nikol Marhounová, předsedkyně 
  

Počet přítomných členů: 8, komise usnášeníschopná 

Přítomni dle prezenční listiny: Nikol Marhounová, předsedkyně 

Martina Chmelová, místopředsedkyně 

Margita Brychtová, členka 

Ivo Denemark, člen 

Lenka Klopcová, členka 

Lýdie Říhová, členka 

Simona Techlová, členka 

Lucie Vítkovská, členka 
 
 

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

Omluveni: Miloslav Sejkora, člen 

 

 

Hosté: Ondřej Rut, místostarosta 

Zdeňka Hošková, odbor sociálních věcí 

 

Počet stran: 

Zapsal: 

4 

Vladimír Beran, tajemník komise 

 

Komise pro sociální politiku rady městské části schvaluje zápis z jednání Komise pro sociální 
politiku RMČ č. 3 ze dne 7. 3. 2019. 

Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0 
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Schválený program jednání: 

1. Podněty pro dotační řízení v sociální oblasti na rok 2020  

2. Informace k rozvoji služeb sociální péče na území městské části Praha 3  

3. Žádosti o poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou  

4. Pravidla pro přidělování bytů v domě s pečovatelskou službou  

5. Žádosti o poskytnutí tísňové péče AREÍON 

6. Různé 

Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0 

 
Za zapisovatele byl pověřen tajemník komise Vladimír Beran a za ověřovatele členka komise 
Simona Techlová. 

Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0 

 

Jednání: 

1. Podněty pro dotační řízení v sociální oblasti na rok 2020 

V úvodu projednání bodu představil místostarosta Ondřej Rut nový návrh podoby dotačního 
programu pro sociální oblast, který by se od roku 2020 rozdělil na dva programy. Na program A) 
Program Individuální podpora služeb lokálního významu – síť služeb a na program B) Program pro 
podporu služeb a projektů v sociální oblasti a zdravotnictví, který by zahrnoval čtyři účely. Zároveň 
uvedl, že bude nyní nutné nastavit metodologicky koncept kritérií ve vztahu k poskytovaným 
službám na městské části v rámci programu A), kdy bude veden dialog s organizacemi, které by 
měly být do sítě zařazeny. Důležité bude rovněž nastavit rozsah podpory v minimální hladině pro 
oba dotační programy. Součástí představeného návrhu je i návrh organizací, jejichž služby by měly 
být do sítě zařazeny a s nimiž bude vedeno jednání o nastavení parametrů. Následně proběhla 
obsáhlá diskuse, která se zabývala otázkou zařazených organizací, vstupem do sítě pro další 
organizace a také jejich vystoupením. Dále byla projednávána metodika volby jednotek pro 
stanovení výše podpory, hlavně u návazných služeb. Zároveň bylo uvedeno, že je důležité hlídat 
vztah organizací v programu A ve vztahu k účelu 4 programu B. Obecně by se v programu A i B 
měly zohledňovat u návazných služeb služby ze sociální sféry. Komise předpokládá od Dotačního 
výboru, který by měl zasedat v následujících dnech, stanovení rámce a následně by mělo dojít 
k rozpracování podoby programů. Komise zároveň požádala místostarostu Ondřeje Ruta, zda by 
mohl do příštího jednání zajistit od příslušných odborných útvarů ÚMČ rozsah podpory daný od 
městské části poskytováním nájmu v jejích nebytových prostorech. V závěru jednání schválila 
komise tato dvě usnesení: 

 
„Komise pro sociální politiku RMČ bere na vědomí návrh změny dotačního řízení v sociální oblasti, 
který je přílohou č. 1 zápisu, a doporučuje jej k dalšímu rozpracování.“ 
Hlasování: pro 8         proti 0  zdržel se 0 
 
 
„Komise pro sociální politiku RMČ souhlasí se seznamem organizací vhodných pro podporu 
v rámci programu A) Program Individuální podpora služeb lokálního významu – síť služeb. 
Seznam organizací je přílohou č. 2 zápisu.“   
Hlasování: pro 7 proti 0                 zdržel se 1 

    

2. Informace k rozvoji služeb sociální péče na území městské části Praha 3  

Pan místostarosta Ondřej Rut nejprve informoval přítomné členy komise o průběhu výběrového 
řízení na ředitele Ošetřovatelského domova Praha 3 s tím, že RMČ bude předložen ve středu 
návrh na jmenování Bc. Petry Gabriel Lojdové na tuto pozici. Zároveň informoval, že bude nová 
paní ředitelka na návrh výběrové komise jmenována na dobu určitou na jeden rok.  
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Dále informoval přítomné o vývoji projektu výstavby Domu sociálních služeb Praha 3. Aktuálně je 
rozpracováno zadání prověřovací studie na objekt a pozemek stávajícího zařízení 
Ošetřovatelského domova Praha 3 v ulici Pod Lipami se záměrem posouzení možností přestavby 
stávajícího zařízení nebo výstavby nového zařízení na tomto místě při zachování obdobné 
struktury služeb (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, denní stacionář), které měly 
být zajištěny v zařízení v ulici K Lučinám i s předpokladem nižších kapacitních možností. 
Prověřovací studie by měla mít variantní výstupy. Dle místostarosty Ruta byla situace a možnosti 
tohoto zařízení v minulosti podceněny. Menší kapacita zařízení je zároveň více v souladu se 
současnými odbornými trendy pro provoz těchto zařízení. V následné diskusi se projednávala 
především potřebnost kapacit ve vztahu k přístupům ke koncepci sociální péče, kdy je dle mínění 
přítomných na úrovni městské části i hlavního města Prahy citelný posun od pobytových služeb ke 
službám terénním, což může mít vliv i na snížení očekávané kapacity pobytových služeb sociální 
péče zajišťovaných městskou částí. Přítomní se shodli, že je potřeba pracovat s demografickými 
předpoklady a potřebností služeb. V této souvislosti je předpoklad zpracování analýzy od hlavního 
města Prahy. Přítomní rovněž konstatovali, že je nutné vnímat potřebnost a kapacity služeb i z 
celopražského pohledu.  

V souvislosti s vývojem oblasti sociální péče doplnil místostarosta Rut informace o rozvoji 
Pečovatelské služby Praha 3. Městská část vstoupila do dialogu s Institutem sociální práce a 
uvažuje o transformaci služeb poskytovaných touto organizací. Aktuálně je s organizací jednáno o 
podobě a formě realizace projektu. Transformace pečovatelské služby by měla přispět k posílení 
terénních služeb, setrvání klientů v jejich přirozeném prostředí a snížení potřeby kapacit lůžkových 
zařízení.  

V závěru projednání bodu přijala komise tato dvě usnesení: 

„Komise pro sociální politiku RMČ bere na vědomí výstupy výběrového řízení na ředitele 
Ošetřovatelského domova Praha 3 a návrh na jmenování paní Petry Gabriel Lojdové do této 
pozice.“ 

Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0 

 „Komise pro sociální politiku RMČ bere na vědomí informaci pana místostarosty Ondřeje Ruta o 
zpracování prověřovací studie na výstavbu Domu sociálních služeb Praha 3 na místě Pod Lipami 
44.“ 

Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0 

3. Žádosti o poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou 

 

Hlasování:              pro: 8  
 
- 

 
Hlasování:          pro: 8  
 
- 

 
Hlasování:          pro: 8  
 
- 

 
Hlasování:         pro: 8  
 
-  

Hlasování:        pro: 8 

        KSP projednala žádost a doporučila poskytnutí  
        bytu v DPS v I. stupni naléhavosti v Krásově ulici. 
           proti: 0                            zdržel se: 0 
 
        KSP projednala žádost a doporučila poskytnutí  
        bytu v DPS v I. stupni naléhavosti. 
            proti: 0                            zdržel se: 0 

        KSP projednala žádost a doporučila poskytnutí  
        bytu v DPS v I. stupni naléhavosti. 
            proti: 0                            zdržel se: 0 
        
        KSP projednala žádost a doporučila poskytnutí  
        bytu v DPS v I. stupni naléhavosti.        
            proti: 0                           zdržel se: 0       
 
        KSP nedoporučila poskytnutí bytu v DPS          
  
            proti: 0                           zdržel se: 0 
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4. Pravidla pro přidělování bytů v domě s pečovatelskou službou 

Komise pro sociální politiku RMČ se rozhodla vzhledem k aktuálním časovým možnostem členů 
odložit projednání bodu na svoje příští jednání a změnila program jednání vypuštěním tohoto bodu.  

Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

   

5. Žádosti o poskytnutí tísňové péče Areíon 

- 
 

        KSP doporučuje výpůjčku zařízení systému soc.  
        služby tísňové péče AREÍON        
         

-          KSP doporučuje výpůjčku zařízení systému soc.  
        služby tísňové péče AREÍON        
         

-         KSP doporučuje výpůjčku zařízení systému soc.  
        služby tísňové péče AREÍON        
         

 
KSP projednala tři žádosti o poskytnutí tísňové péče AREÍON a všechny výpůjčky zařízení 
systému sociální služby tísňové péče AREÍON doporučila. 

Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

 

    

Příští jednání komise se uskuteční dne 20. 5. 2019 od 16:30 hod. 
 
 
 
 
 
Zápis ověřila: 
 

Simona Techlová 
členka komise 

 




