P10-163359/2022
Zápis z 27. jednání Výboru sociálního a zdravotního ZMČ Praha 10 konaného
dne 30. 3. 2022
Jednání bylo zahájeno v 17:01 hodin. Jednání řídil předseda výboru p. Mikuláš Pobuda, který
přivítal přítomné členy i hosty.
Přítomni: Mikuláš Pobuda, Mgr. Zuzana Freitas Lopesová, Mgr. Tereza Hauffenová,
Mgr. Pavel Mareš, PaedDr. Martin Sekal, Mgr. Veronika Žolčáková
Nepřítomni: Mgr. Ondřej Počarovský – omluven
Hosté: dle prezenční listiny
1. Schválení programu 27. zasedání VSZ
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Schválení programu 27. zasedání VSZ
Určení ověřovatele
Informace o schválení zápisu z 26. zasedání VSZ
Informace ředitelů příspěvkových organizací o aktuální situaci
Informace CSSP o situaci v Malešickém areálu
Návrh na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha 10 organizaci Dům
dětí a mládeže Praha 3 - Ulita za účelem realizace sociální služby terénní program pro děti a
mládež v Praze 10
7. Návrh na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha 10 spolku YMCA
Praha na zajištění provozu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Praze 10
8. Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného
dotačního programu pro oblast paliativní péče – žádosti za 4. čtvrtletí 2021
9. Diskuse
Hlasováno o programu ve výše uvedené podobě:
Výsledek hlasování:
Pro
4

Proti

0

1

Zdržel se hlasování
0
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2. Určení ověřovatele
Za ověřovatele zápisu byla navržena Mgr. Zuzana Freitas Lopesová.
Hlasováno o ověřovateli:
Výsledek hlasování:
Pro
4

Proti

0

Zdržel se hlasování
0

3. Informace o schválení zápisu z 26. zasedání VSZ
Zápis z 26. zasedání VSZ byl schválen předsedou VSZ a ověřen určeným ověřovatelem zápisu.
Zápis byl rozeslán členům VSZ. Ani na dnešním jednání nebyly vzneseny k zápisu připomínky.
4. Informace ředitelů příspěvkových organizací o aktuální situaci
Ředitelka Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. (CSOP) a ředitel Léčebny
dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o. (LDN) byli požádáni o stručnou informaci o situaci
v jejich organizaci.
Paní Eva Lexová za CSOP:
Popsala situaci v souvislosti s epidemií Covid-19. Covidová situace v CSOP – v lednu 2022 měli
záchyt u 9 klientů a 11 pracovníků, pak již dva pozitivní klienti a 4 pracovníci. Od 14. 3. 2022 se
netestují klienti ani pracovníci. Respirátory se nosí i nadále.
V organizaci řešili provozní záležitosti, za významnější lze označit havárii vody. Jídelna
Zvonková – vaří pro celé CSOP, zajišťují i autoobědy. To, že si organizace vaří sama, považují
za rozumný přístup. Čeká je oprava rozvaděčů.
17:08 Příchod Mgr. Hauffenová.
MUDr. Václav Ptáček za LDN:
Covid – koncem loňského roku – zaměstnankyně externí úklidové firmy nakazila celé oddělení.
Zřídili Covid jednotku. Pak se to zklidnilo, v druhém únorovém týdnu 9 pozitivní testů. Opět
Covid jednotka. Nyní již klidový režim, zůstaly respirátory. Klesla obložnost – v dubnu již by
však měli být opět na vysokých číslech obložnosti. Personální situace je nyní stabilizovaná.
Musí opravit koupelny, již na začátku jim navrtali stoupačky, což nyní bude znamenat větší
opravu. Připravují opravy vad podlah a rekonstrukci kotelny.
Obě organizace budou na dalším jednání VSZ předkládat zprávu o provozu a hospodaření.
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5. Informace CSSP o situaci v Malešickém areálu
V bodu informoval pan
Armáda spásy (AS). Sdělil, že včera v Malešicích proběhla
kolaudace. Objekt je svěřen příspěvkové organizaci magistrátu – Centru sociálních služeb
Praha (CSS). V dalším týdnu (4. 4. 2022) předá dům CSS Armádě spásy. Od 1. 5. 2022 by měl
být zahájen provoz noclehárny, od 4. 5. 2022 provoz Nízkoprahového denního centra.
Slavnostní zahájení provozu se předpokládá 2. 5. 2022 v 8:00 hodin. Praze 10 by udělali
prohlídku ještě bez klientů, byla by odborněji zaměřena. První návrh termínu je 14. 4. 2022,
dojde ještě k e-mailové domluvě na termínu. Provozovat zde AS bude dvě služby:
Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova (NZDC) a noclehárnu pro lidi bez domova.
Režim provozu bude 24/7. Očekávají, že klienti zde budou zůstávat a přecházet mezi
jednotlivými službami. Noclehárna: 28 lůžek pro muže. U NZDC kapacita 30. Vstup pod vlivem
alkoholu bude možný, vždy bude záležet na chování klienta. V zařízení se alkohol nebude smět
konzumovat. Cílovou skupinou jsou starší muži bez domova. Podpora vést lepší život –
nebudou se toulat po ulicích v Praze. Další cíl je podat žádosti o jiné služby – byt, PS, azylové
bydlení, substandardní bydlení apod., vždy na základě vyhodnocení situace uživatele služeb.
Předpokládají, že zde zajistí i stravování.
17:25 Příchod PaedDr. Martin Sekal
Budou jim hledat práci. Prostory noclehárny přes den pro pracující. Optimální věk 55+, ale
klidně půjdou na 50+. Vždy bude záležet na celkovém „stavu“ klienta. Předpokládají, že mladší
a zdraví klienti nebudou do služby přijati. Budou podporovat a hledat tréninkové zaměstnání
i ve spolupráci s Prahou 10. Členům byla předána písemná informace, pan
souhlasil
s tím, aby tento materiál byl rozeslán SVJ v okolí.
Mgr. Žolčáková: Jaká bude práce s těmito klienty v dlouhodobém horizontu? Co byty?
Když dostanou byt, tak ho budou doprovázet jiné služby. Doprovody poskytnou.
Mgr. Mareš: Co podobného provozujete?
AS má velké zkušenosti po celé ČR. Tento koncept trochu podobný na Praze 7, Tusarova.
Unikátní to však bude právě v režimu 24/7. Podobné také Arcidiecézní charita na Praze 8.
Kontaktní osoba pro službu v Malešicích je pro případ problémů pan
, jeho
nadřízenou je
Dr. Sekal: Jak se posuzuje handicap?
Pan
uvedl, že vhodnějším vyjádřením, než zdravotní handicap jsou zdravotní obtíže.
Služba rozhodně není „péčová“, klienti musí být soběstační. Musí se sám obsloužit.
Mgr. Freitas: Sedátko, držátko ve sprše?
Pan

uvedl, že s tím se počítá (domontuje se).

Odchod 17:45 Hauffenová
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Mgr. Freitas: Chtěla by informace o návaznosti služby dovnitř objektu, samozřejmě až bude
jasné, co dalšího v objektu bude realizováno.
6. Návrh na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha 10 organizaci
Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita za účelem realizace sociální služby terénní
program pro děti a mládež v Praze 10
Podkladový materiál byl členům VSZ rozeslán 18. 3. 2022, dne 24. 3. 2022 pak byla rozeslána
verze upravená na základě připomínek oddělení právního. Materiál představila Linda Zákorová
a Pavel Petřík.
Jako přizvaní hosté byli přítomni po dobu představování materiálu za organizaci pan
paní
a pan
Ti také přestavili poskytovanou službu
a poskytli podrobnější informace o aktuální situaci na Praze 10.
Diskuse: pí. Freitas, p. Kočí
Hlasováno o usnesení VSZ/27/01/2022:
Výbor sociální a zdravotní
I.
SOUHLASÍ
s materiálem „Návrh na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha 10
organizaci Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita za účelem realizace sociální služby terénní
program pro děti a mládež v Praze 10 (P10-071250/2022) a s předložením materiálu RMČ
a ZMČ.
Výsledek hlasování:
Pro
5

Proti

0

Zdržel se hlasování
0

7. Návrh na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha 10 spolku
YMCA Praha na zajištění provozu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
v Praze 10
Podkladový materiál byl členům VSZ rozeslán 18. 3. 2022, dne 24. 3. 2022 pak byla rozeslána
verze upravená na základě připomínek oddělení právního. Materiál představila Linda Zákorová
a Pavel Petřík.
Jako přizvaní hosté byli přítomni po dobu představování materiálu za organizaci pan
pan
.
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O slovo se přihlásil přítomný host. Předseda VSZ dal hlasovat o tom, že nebude zvlášť
hlasováno o vystoupení každého hosta, ale hosté budou moci vystupovat po udělení slova
předsedou.
Výsledek hlasování: 5/0/0
Diskuse: pí.

p. Mareš, p. Kočí, pí. Freitas, p.

p. Sekal

Hlasováno o usnesení VSZ/27/02/2022:
Výbor sociální a zdravotní
I.
SOUHLASÍ
s materiálem „Návrh na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha 10
spolku YMCA Praha na zajištění provozu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Praze
10 (P10-087234/2022) a s předložením materiálu RMČ a ZMČ.
Výsledek hlasování:
Pro
5

Proti

0

Zdržel se hlasování
0

8. Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci
vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče – žádosti za 4. čtvrtletí
2021
Podkladový materiál byl členům VSZ rozeslán 18. 3. 2022. Materiál představil Pavel Petřík.
Diskuse: Hlasováno o usnesení VSZ/27/03/2022:
Výbor sociální a zdravotní
I.
SOUHLASÍ
s materiálem „Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci
vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče – žádosti za 4. čtvrtletí 2021
(P10-048458/2022) a s předložením materiálu RMČ a ZMČ.
Výsledek hlasování:
Pro
5

Proti

0
5

Zdržel se hlasování
0
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9. Diskuse
Předseda VSZ: Připomněl termín dalšího jednání VSZ, a to 20. 4. 2022. Zahájí sběr podkladů od
exekutorů k akci Milostivé léto.
Mgr. Mareš: Požádal o informaci jaká je role odboru sociálního v současné uprchlické krizi.
K tomu uvedl P. Petřík, že odbor sociální řeší a bude řešit individuální problémy (problémy
jednotlivců). Aktuálně to je tak, že pro první měsíc jsou uprchlíci většinou zajištěni“. Je pro ně
zajištěno ubytování, je jim poskytnuta humanitární peněžní dávka. Taktéž je jim poskytována
pomoc ve školách, pomoc prostřednictvím pomáhajících organizací a dobrovolníků. OSO řeší
jednotlivé problémy, nyní často pomoc nezletilým bez zajištění adekvátního doprovodu
(péče). Máme obavy, že situace by se mohla v dalším období změnit (menší podpora).
(Pozn. Členům VSZ bude se zápisem rozeslána informace o službách, které v této souvislosti
poskytují organizace, zpravidla zapojené do procesu KPSS.)
Dr. Sekal: Upozornil na možné nepřátelské nálady vůči Běloruským a Ruským rodinám.
V diskusi (reakci) zaznělo, že v tomto směru již byl ze strany MŠMT rozesílán manuál školám
přes radního pro školy, cílem je předcházet stigmatizaci.
Předseda VSZ poděkoval všem členům i hostům za účast na jednání a jednání v 18:52 hod.
ukončil.

Mgr. Zuzana Freitas Lopesová
ověřovatel zápisu

Mikuláš Pobuda
předseda VSZ

Pavel Petřík
tajemník VSZ
V Praze 19. 4. 2022
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