Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Datum konání:

1. 2. 2016, 13:00

Místo konání:

ÚMČ Praha 10, 1. patro - Zasedací sál

Přítomni:

viz prezenční listina

Jednání řídily: Mgr. Martina Macurová z CpKP a Bc. Linda Zákorová (dále koordinátorka KPSS)
Jednání se zúčastnili Ing. Dagmar Lešenarová, radní pro sociální oblast a Pavel Petřík, vedoucí
odboru sociálního.

Koordinátorka KPSS přítomné přivítala, informovala je, že se jedná o úvodní jednání, kde bude
informovat o tom, co nás čeká v letošním roce. Omluvila paní Jiřinu Vondrákovou, radní MČ
Praha 10, která se pro jiné povinnosti nemohla jednání zúčastnit. Dále poděkovala
poskytovatelům za předání kontaktů na ilustrátory.

1. Vyhodnocení plnění priorit Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních
a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 za rok 2015
za rok 2015 (dále jen Vyhodnocení plnění priorit za rok 2015)

Koordinátorka KPSS informovala, že odbor sociální ÚMČ Praha 10 v současné době společně
s ostatními zainteresovanými Odbory ÚMČ Praha 10 a poskytovateli zpracovává tabulky
k Vyhodnocení plnění priorit za rok 2015. Jedná se o celkem 15 priorit, které obsahují celkem
81 opatření.
Po zpracování Vyhodnocení plnění priorit za rok 2015 musí dokument projít schvalovacím
procesem, což znamená, že dokument bude předložen ke schválení pracovním skupinám KPSS,
Koordinační skupině KPSS, Výboru zdravotnímu a sociálnímu, Radě MČ Praha 10
a Zastupitelstvu MČ Praha 10, a to do 30. 6. 2016.
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2. Analýza potřeb občanů

Paní Macurová informovala o dokumentu „Analýza potřeb občanů ve vazbě k procesu
komunitního plánování sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10 – fáze I.“

Výsledkem jsou doporučení, kam analýzu dále směřovat, co chceme zjistit. Cílem tedy není
zjišťovat, co již víme a potvrdit si to.

Konkrétně se jedná o tyto oblasti/cílové skupiny:
-

Zjistit potřeby osob se zdravotním postižením ve vazbě k samostatnému
bydlení.

-

Zjistit potřeby osob (osob se zdravotním postižením a seniorů) žijících
v domácím prostředí.

-

Zjistit potřeby osob pečujících o své blízké (pod pojem pečující nezahrnujeme
rodiče pečující o děti v rámci mateřské nebo rodičovské dovolené).

-

Zabývat se spokojeností klientů CSOP v Praze 10 s poskytovanými službami
a mapovat důvody odmítání zájemců o služby.

-

Zvážit zmapování potřeb osob s duševním onemocněním.

-

Zvážit možnost ověření zjištěných skutečností hloubkovými rozhovory
s vybranými poskytovateli sociálních služeb.

-

Zvážit realizaci rozhovorů se sociálními pracovníky ze zdravotnických zařízení.

Všichni přítomní obdrželi tištěnou verzi dokumentu a byli požádáni o podněty ke směrování
2. fáze analýzy.

3. Finanční analýza

Koordinátorka KPSS připomněla účastníkům, že v roce 2016 odbor sociální bude zpracovávat
také finanční analýzu, která bude dalším podkladem pro tvorbu Střednědobého plánu
na období 2017-2020.
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4. Střednědobý plán rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území
městské části Praha 10 na období 2017 – 2020 (dále jen Střednědobý plán na období
2017-2020)

Koordinátorka KPSS připomněla účastníkům společného jednání pracovních skupin KPSS, že
v letošním roce bude odbor sociální, a to ve spolupráci s dalšími účastníky procesu,
zpracovávat Střednědobý plán na období 2017 – 2020 současně informovala o všech
aktivitách, které se v této věci musí učinit.

Zpracovaný Střednědobý plán na období 2017-2020 bude muset projít schvalovacím
procesem, a pokud vše půjde dle harmonogramu, předpokládá se jeho schválení nejpozději
začátkem roku 2017.

Jedním z nejdůležitějších dokumentů KPSS je návrh priorit v sociální oblasti. I pro období 20172020 bychom chtěli zachovat členění napříč všemi cílovými skupinami. Koordinátorka KPSS
přítomné požádala, aby si připravili své návrhy na pracovní skupiny.

Termíny jednání jsou stanoveny na:

9. 3. 2016 od 14,00 hodin „Osoby ohrožené sociálním vyloučením“
9. 3. 2016 od 16,00 hodin „Osoby se zdravotním postižením“
17. 3. 2016 od 13,00 hodin „Senioři“
21. 3. 2016 od 15,00 hodin „Rodina děti mládež“

Koordinátorka KPSS všem zašle s předstihem pozvánku.

Paní Macurová informovala, že součástí jednání pracovních skupin bude i zpracování SWOT
analýzy, která pomůže vyprofilovat to podstatné, důležité.
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5. Různé

-

Konání Veletrhu sociálních a návazných služeb je naplánováno dne 18. 5. 2016,
a to před NC Eden.

-

Konání Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti je naplánováno
dne 19. 9. 2016 v KD Barikádníků a velmi rádi uvítáme nápady na dárky
pro dobrovolníky.

-

Stále platí, že organizace mohou na odbor sociální dávat informace, letáky, které
budou umístěny do stojanu v 1. patře mezi budovami A a B.

-

Akce spolupracujících poskytovatelů sociálních a návazných služeb jsou zveřejňovány
na sociálním a zdravotním portálu MČ Praha 10. Zájemci o zveřejnění mohou posílat
potřebné údaje ke zveřejnění koordinátorce KPSS (e-mail: kpss@praha10.cz).

-

Dotazy k dotačnímu řízení MČ Praha 10 se týkaly možnosti využít přidělenou dotaci
na mzdy pracovníků. Radní pro sociální oblast odpověděla, že zásady se pro letošní rok
zatím nezměnily, ale budeme iniciovat změnu pro rok příští. Další dotaz (upozornění)
se týkalo problému, který organizacím vzniká s tím, že mohou dotaci použít pouze
na položky, které vyplnili do žádosti o dotaci. Nemají tedy možnost reagovat flexibilně
a prostředky převádět dle aktuální potřeby. V praxi nemohou zaručit, že se jim podaří
konkrétní položku vyčerpat. Paní Macurová reagovala, že tento problém vzešel
i z dotazníkového šetření mezi poskytovateli sociálních a návazných služeb.

Vzhledem k tomu, že k uvedeným problematikám již nebyly další dotazy, vrátila se paní
Macurová k analýze potřeb a požádala přítomné o nápady, podněty, na co je třeba se v analýze
zaměřit z jejich pohledu. Dále paní Macurová sdělila, že se na podrobnosti budeme dotazovat
přímo uživatelů a občanů MČ Praha 10. Pouze budeme řešit, jak uživatele a občany oslovit.
Budeme rádi za každou radu.
Zástupci organizací navrhli ptát se zejména neformálních pečovatelů a s jejich kontaktováním
nabídli pomoc. Současně upozornili na problém osob s kombinovaným postižením, kterým se
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velmi těžko hledá potřebná sociální a návazná služba. Další upozornění se týkalo osob
s poruchou osobnosti, pro které není dostatek služeb.

Zástupkyně organizace Kolumbus přítomné informovala, že prováděli výzkum, kterého se
zúčastnilo 100 osob s duševním onemocněním, z něhož vyplynulo, že nechtějí z léčeben
odcházet. 3 typy lidí = 3 různé potřeby.

Koordinátorka KPSS vyzvala nové organizace, že mohou na dnešním jednání prezentovat své
služby. Tuto možnost zasílala i e-mailem.

Této možnosti využila organizace Sportovní asociace pro národnostní menšiny, kterou
představil její zakladatel pan Holý. Výše uvedená asociace se věnuje dětem a mládeži
(z národnostních menšin a ze sociálně slabých rodin), které mají zájem hrát lední hokej.
Následně předal slova trenérovi dětí a mládeže panu Čumpelíkovi.
Trenér Čumpelík upozornil na finanční náročnost daného sportu, a že mnohdy nadané děti
musejí tento sport z finančních důvodů opustit. Chtěli by touto cestou oslovit Radnici
MČ Praha 10 A POŽÁDAT o podporu jejich projektu.

Zástupce organizace Buči přítomné informoval, že mají volná pracovní místa a o tom, že
otevřeli autoškolu pro zájemce o získání řidičského průkazu skupiny B. V rámci projektu
umožňují sociálně slabým osobám za ni platit formou splátek. Příznivá je i cena za kurz, která
činí 7500 Kč. Otevřením autoškoly reagovali na fakt, že je vysoká poptávka po řidičích
nákladních aut, kteří musejí vlastnit řidičský průkaz skupiny C.
ÚP ČR v rámci rekvalifikace může uhradit pouze získání řidičského průkazu skupiny C, z čehož
vypadávají osoby, které nemají skupinu B.

Na závěr jednání radní pro sociální oblast všem poděkovala za práci a pozvala je, aby se
zúčastnili pracovních skupin KPSS.

Zpracovala dne 9. 2. 2016
Ing. Lucie Tiefenbachová
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