Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS
Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00
Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B – Zasedací sál

Přítomni:

Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního, garant procesu KPSS
Linda Zákorová, vedoucí oddělení sociální práce, koordinátorka KPSS, garantka pracovní skupiny
„Senioři“
Blanka Boháčková, vedoucí oddělení sociální prevence, garantka pracovní skupiny „Osoby ohrožené
sociálním vyloučením“
Iveta Tomanová, metodik a kontrolorka sociálních služeb příspěvkových org.
Martina Macurová, CpKp

Uživatelé a poskytovatelé sociálních a návazných služeb (viz. Prezenční listina)

Koordinátorka přítomné přivítala a poděkovala za účast a spolupráci. Následně přítomné seznámila,
že cílem společného jednání pracovních skupin je prezentace poslední verze Akčního plánu městské
části Praha 10 na rok 2015.

Následně koordinátorka všem představila jednotlivé priority a upozornila na nejpodstatnější změny.

Priorita I. Zajištění kvalitní a kontinuální informovanosti v oblasti sociálních a návazných služeb

Opatření 1. 1.: Průběžně informovat občany různými formami
Opatření 1. 2.: Podporovat pravidelné zveřejňování informací na webových stránkách
Prahy 10
Opatření 1. 3.: Provozovat sociální a zdravotní portál
Opatření 1. 4.: Aktualizovat katalog sociálních a návazných služeb
Opatření 1. 5.: Realizovat veletrh sociálních a návazných služeb
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•

Zůstává bez větších změn

•

Aktualizace popisu a zdůvodnění (drobné úpravy)

Priorita II. Podpora rozvoje dobrovolnictví

Opatření 2. 1.: Podporovat organizace působící na území městské části Praha 10, které spolupracují
s dobrovolníky
Opatření 2. 2.: Udržet dobrovolnickou činnost v rámci
Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.
Opatření 2. 3.: Oceňovat dobrovolnickou činnost

•

Zůstává bez větších změn

•

Aktualizace popisu a zdůvodnění (drobné úpravy)

Priorita III. Podpora transparentního grantového systému v oblasti poskytování sociálních a
návazných služeb

Opatření 3.1.: Podporovat transparentnost rozdělování finančních prostředků
Opatření 3.2.: Rozdělovat finančních prostředky v návaznosti na schválené priority komunitního
plánování sociálních služeb

•

Zůstává bez větších změn

•

Aktualizace popisu a zdůvodnění (drobné úpravy)

Priorita IV. Podpora poradenství

Opatření 4. 1.: Podporovat odborné sociální poradenství
Opatření 4. 2.: Podporovat psychologické poradenství
Opatření 4. 3.: Podporovat finanční poradenství
Opatření 4. 4.: Podporovat právní poradenství osob v nepříznivé sociální situaci
Opatření 4. 5.: Podporovat vznik komunitního centra (centra sociálních a návazných služeb) na adrese
U Vršovického nádraží 30/30, Praha 10
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•

Zůstává bez větších změn

•

Aktualizace popisu a zdůvodnění (drobné úpravy a doplnění)

•

4. 3. a 4. 4. – doplněno pokračovaní v zajištění poradenství MČ Praha 10

Priorita V. Podpora bezbariérovosti

Opatření 5. 1.: Zapojovat občany do vyhledávání bariér
Opatření 5. 2.: Komunikovat s odborem životního prostředí, dopravy a rozvoje ve vazbě
k odstraňování bariér
Opatření 5. 3.: Podporovat odstraňování smyslových bariér

•

Zůstává bez větších změn

•

Aktualizace popisu a zdůvodnění (drobné úpravy a doplnění)

•

5. 3. – doplněny osvěty či semináře směrem k cílové skupině

Priorita VI. Podpora zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

Opatření 6. 1.: Podporovat subjekty zajišťující chráněná pracovní místa pro osoby se zdravotním
postižením
Opatření 6. 2.: Podporovat podporované zaměstnávání
Opatření 6. 3.: Podporovat zaměstnávání pečujících osob
Opatření 6. 4.: Podporovat zaměstnávání osob bez domova
Opatření 6. 5.: Udržet projekt „Studentský dům Záběhlická“
Opatření 6. 6.: Podporovat spolupráci s úřadem práce
Opatření 6. 7.: Podporovat sociální podnikání
Opatření 6. 8.: Projekt Městské části Praha 10 „Práce a rodina - jde to!“
Opatření 6. 9.: Projekt Městské části Praha 10 „Podpora nezaměstnaných osob 50+ při začleňování na
trh práce v oblasti sociálních služeb“

•

Zůstává bez větších změn

•

Aktualizace popisu a zdůvodnění (drobné úpravy a doplnění)

•

6. 3. – doplněna spolupráce s poradnou práce (Desetsil)

•

6. 7. – vznik PS zaměstnávajících subjektů
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Priorita VII. Podpora řešení problematiky bydlení osob v nepříznivé sociální situaci

Opatření 7. 1.: Spolupracovat s Magistrátem hl. m. Prahy ve věci bytů pro osoby se zdravotním
postižením
Opatření 7. 2.: Podporovat chráněné bydlení
Opatření 7. 3.: Program prostupného bydlení pro matky s dětmi
Opatření 7. 4.: Podporovat služby azylového domu
Opatření 7. 5.: Penzion Malešice – podporovat tzv. sociálně dostupné, malometrážní byty a byty
bezbariérové
Opatření 7. 6.: Podporovat podpůrný sociální program bydlení v Praze 10 „Sedmidomky“
Opatření 7. 7.: Udržet a zkvalitňovat byty zvláštního určení v Centru sociální a ošetřovatelské pomoci
v Praze 10, p. o.
Opatření 7. 8.: Podporovat poskytování bytů svěřených městské části Praha 10 ze sociálních důvodů
Opatření 7. 9.: Podporovat krizové bydlení na území Prahy 10

•

Zůstává bez větších změn

•

Aktualizace popisu a zdůvodnění (drobné úpravy a doplnění)

•

7.3 – iniciovat schůzku k ověření funkčnosti programu

Priorita VIII. Podpora péče o děti do nástupu povinné školní docházky

Opatření 8. 1.: Podporovat navýšení kapacit jeslí
Opatření 8. 2.: Podporovat vznik dětských skupin
Opatření 8. 3.: Podporovat rodinná a komunitní centra
Opatření 8. 4.: Podporovat kapacity mateřských škol, které odpovídají poptávce
Opatření 8. 5.: Podporovat navýšení kapacit v družinách při ZŠ

•

Zůstává bez větších změn

•

Aktualizace popisu a zdůvodnění (drobné úpravy a doplnění)

Priorita IX. Podpora terénních služeb, terénních programů a preventivních programů pro děti a
mládež ohrožené rizikovými sociálními jevy

Opatření 9. 1.: Hledat prostory pro Středisko výchovné péče
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Opatření 9. 2.: Podporovat realizaci workshopů pro metodiky prevence na základních školách a
středních školách
Opatření 9. 3.: Podporovat volnočasové aktivity pro dospívající mládež
Opatření 9. 4.: Terénní program pro děti a mládež a jeho případné rozšíření
Opatření 9. 5.: Podporovat nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Opatření 9. 6.: Podporovat streetové akce pro děti a mládež
Opatření 9.7.: Podporovat prevenci umísťování dětí do ústavní výchovy, podporovat náhradní
rodinnou péči
Opatření 9.8.: Podporovat specifické služby pro ohrožené děti a rodiny
Opatření 9.9.: Podporovat užší mezioborovou spolupráci

•

Zůstává bez větších změn

•

Aktualizace popisu a zdůvodnění (drobné úpravy a doplnění)

•

9. 8. – pokračovat v zajišťování mediace MČ Praha 10

Priorita X. Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením v setrvání v domácím prostředí

Opatření 10. 1.: Příspěvek na osobní asistenci dětem z městské části Praha 10
Opatření 10. 2.: Podporovat odlehčovací služby pro rodiny s dětmi s těžkým zdravotním postižením
Opatření 10. 3.: Podporovat terénní odlehčovací služby
Opatření 10. 4.: Podporovat rozšíření kapacit pečovatelské služby a průběžné zkvalitňování
poskytovaných služeb
Opatření 10. 5.: Podporovat asistenční služby
Opatření: 10.6.: Podporovat službu tísňové péče
Opatření 10. 7.: Podporovat individuální dopravu seniorů a osob se zdravotním postižením
Opatření 10. 8.: Vyhledávat osamocené seniory
Opatření 10. 9.: Podporovat pečující osoby

•

Zůstává bez větších změn

•

Aktualizace popisu a zdůvodnění (drobné úpravy a doplnění)

•

10. 6. – pokračovat poskytování příspěvku na službu tísňová péče

•

10. 9. – zapracovat ranou péči
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Priorita XI. Podpora aktivizačních služeb

Opatření 11. 1.: Podporovat aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Opatření 11. 2.: Podporovat klubové aktivity seniorů
Opatření 11. 3.: Podporovat jednorázové akce pro seniory

•

Zůstává bez větších změn

•

Aktualizace popisu a zdůvodnění (drobné úpravy a doplnění)

Priorita XII. Řešení problematiky pobytových služeb seniorů a osob se zdravotním postižením

Opatření 12. 1.: Podporovat odlehčovací služby
Opatření 12. 2.: Udržet kapacity domovů pro seniory a osoby se zdravotním postižením, případně
kapacity navýšit
Opatření 12. 3.: Zahájit provoz Vršovického zámečku pro pobytové služby
Opatření 12. 4.: Podporovat pobytové služby se zvláštním režimem
Opatření 12. 5.: Podporovat služby chráněného bydlení

•

Zůstává bez větších změn

•

Aktualizace popisu a zdůvodnění (drobné úpravy a doplnění)

Priorita XIII. Podpora terénních služeb a terénních programů pro dospělé osoby sociálně vyloučené a
sociálním vyloučením ohrožené

Opatření 13. 1.: Terénní program pro osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením
Opatření 13. 2.: Podporovat nízkoprahová zařízení pro osoby bez přístřeší
Opatření 13. 3.: Podporovat sociální služby včetně pomoci při základním zdravotním ošetření osob
bez přístřeší a osob závislých na návykových látkách
Opatření 13. 4.: Podporovat motivaci zapojení osob bez přístřeší do úklidu svého okolí
Opatření 13. 5.: Monitorovat pohyb a vyhodnocovat potřeby osob bez přístřeší
Opatření 13. 6.: Mapovat problematiku cizinců

•

Zůstává bez větších změn

•

Aktualizace popisu a zdůvodnění (drobné úpravy a doplnění)
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Priorita XIV. Udržení procesu komunitního plánování sociálních služeb

Opatření 14. 1.: Udržet pozici koordinátora komunitního plánování sociálních služeb
Opatření 14. 2.: Podporovat setkávání občanů a dalších dotčených subjektů
Opatření 14. 3.: Monitorovat a vyhodnocovat proces
Opatření 14. 4.: Aktualizovat komunitní plán
Opatření 14. 5.: Zajišťovat metodickou podporu procesu

•

Zůstává bez větších změn

•

Aktualizace popisu a zdůvodnění (drobné úpravy a doplnění)

•

14. 2. – doplněno zapojování do procesu KPSS

•

14. 4. – zahájit činnosti na aktualizaci plánu – analýzy

Priorita XV. Podpora sociální práce poskytované městskou částí Praha 10 prostřednictvím sociálních
pracovnic a pracovníků odboru sociálního

Opatření 15. 1.: Prezentovat sociální práci
Opatření 15. 2.: Podporovat kvalitní zázemí sociálních pracovníků
Opatření 15. 3.: Podporovat služby, které sociální pracovníci potřebují ke své činnosti

•

Zůstává bez větších změn

•

Aktualizace popisu a zdůvodnění (drobné úpravy a doplnění)
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Po prezentaci návrhu Akčního plánu na rok 2015 koordinátorka informovala o stavu kapacit družin
v ZŠ. Jednalo se o informaci, kterou požadovali členové pracovní skupiny Rodina, děti a mládež.
Základní škola
Brigádníků
Břečťanová
Gutova
Hostýnská
Jakutská
Kodaňská
Nad Vodovodem
Olešská
Švehlova
U Roháč. kasáren
U Vršov. nádraží
V Rybníčkách
Vladivostocká
Celkem

Kapacita
150
170
240
243
210
240
225
150
225
250
125
180
200
2608

Obsazenost
odd. děti
5
142
6
162
8
237
7
236
7
204
8
229
7
206
4
107
7
200
7
192
3
93
6
179
6
180
81
2 367

Poznámka

Od 1.9.2015 210 dětí

Účastníci byli požádáni o připomínky k Akčnímu plánu na rok 2015, a to do 5. 12. 2014.
Po zapracování všech připomínek bude dokument předložen k připomínkám veřejnosti (od 17. 12.
2014 do 4. 1. 2015). Dne 15. 1. 2015 bude konečná verze dokumentu předložena koordinanční
skupině KPSS ke schválení.

V Praze dne 26. 11. 2014

Zapsala: Linda Zákorová
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