Zápis z 6. jednání sociálně-zdravotní komise R MČ Praha 7,
konané dne 14.9.2015 od 16:30 do 19:15 hod.
v kanceláři č. 126 Úřadu MČ Praha 7
Seznam členů komise: Mgr. Linda Sokačová (předsedkyně), Radka Horažďovská
(místopředsedkyně), MUDr. Ivana Kopová (člen), Marcela Dvořáková (člen), Mgr. Marcela
Janečková (člen), Mgr. Linda Pospíšilová el Karibová (člen), MUDr. František Vlček (člen),
Mgr. Kateřina Halfarová (člen)
Přítomni: Mgr. Linda Sokačová, Mgr. Marcela Janečková, Marcela Dvořáková, Mgr. Linda
Pospíšilová el Karibová, MUDr. František Vlček
Omluveni: Radka Horažďovská, MUDr. Ivana Kopová, Mgr. Kateřina Halfarová
Tajemník komise: Ing. Dana Musilová
Hosté: PhDr. Josef Dušek, ředitel příspěvkové organizace SAZ v Praze 7
Mgr. Silvie Kratochvílová, radní pro sociální a zdravotní oblast
Předsedající: Mgr. Linda Sokačová
Komise schopná usnášení:

ANO

Program jednání:
1.
2.

3.
4.

Schválení zápisu z minulého jednání
Neveřejná část
Projednání žádostí o prodloužení ubytování v bytech, určených pro sociálně ohrožené
občany Prahy 7
Veřejná část:
Nové události v sociální oblasti (koncepce podporovaného bydlení, komunitní
plánování, dotační systém v Praze 7 apod.)
Seznámení se s novým ředitelem příspěvkové organizace SAZ v Praze 7

1. Zápis z minulého jednání č. 5/2015 ze dne 1.7.2015 byl schválen bez připomínek.
Hlasování: PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Veřejná část :
2. Paní Zelinková N. a Koníčková V. prezentovaly 3 žádosti o prodloužení ubytování
v bytech, určených pro sociálně ohrožené občany Prahy 7. Komise projednala tyto doručené
žádosti takto:
M.B.: Žadatelka písemně požádala o prodloužení ubytování na adrese xxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Spolupracuje s OSP, v přiděleném bytu je vnímána jako spolehlivá nájemkyně, pobírá
invalidní důchod a je zaměstnancem v pracovním poměru. Důvodem proč nemůže
samostatně bydlet je její xxxxxxxxxxxxxxxxx, s ohledem na její zdravotní stav a celkovou
sociální situaci není jiný typ bydlení (komerční ubytovna) vhodný.
Po podrobném seznámení se s případem komise doporučuje klientce prodloužit ubytování na
adrese xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na období od 1.10.2015 do 30.9.2016.

Hlasování: PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Ž.M.: Klientka je vdaná a stará se o tři nezletilé děti. Spolu s manželem jsou vedeni na ÚP a
pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi, veškeré závazky jsou řádně plněny.
xxxxxxxxxxxxxxxx se snažila řešit svou bytovou situaci vyhledáváním možných pronájmů
bytů, ale zatím bezúspěšně. Po podrobném seznámení se s případem komise doporučuje
klientce prodloužit ubytování na adrese xxxxxxxxxxxxxxxxx na období od 16.9.2015 do
15.9.2016.
Hlasování: PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

M.B: V tomto komplikovaném sociálním případu komise doporučuje na základě
předložených informací a doporučení sociální pracovnice OSPOD prodloužit klientce
ubytování na adrese xxxxxxxxxxxxxxxxx pouze na období 24.9.2015 – 23.10.2015.
Hlasování: PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

3. Paní předsedkyně přítomné členy komise obeznámila s novým vývojem v oblasti
sociálního podporovaného bydlení v Praze 7 a výsledky činnosti pracovní skupiny pro
systemizaci koncepce bydlení v Praze 7, jejímž výsledkem bude sjednocená a transparentní
Metodika pro sociální a podporované bydlení v Praze 7.
Pro další období byla diskutována změna v rozdělování grantů MČ Praha 7 tak, aby systém
přidělování byl rychlejší a pružnější s přímou vazbou na potřeby neziskových organizací a
definovanými oblastmi podpory.
Paní radní Mgr. S. Kratochvílová podala informace ohledně vývoje v oblasti komunitního
plánování: MČ Praha 7 obdržela pro rok 2015 dotaci 50,0 tis. Kč na zpracování
sociodemografické analýzy, která se návazně stane podkladem pro zpracování Plánu rozvoje
sociálních služeb v Praze 7, byl vypracován „Harmonogram aktivit komunitního plánování
pro rok 2015“. Koordinátora sociálních služeb bude pracovat po odborným metodickým
externím vedením a v současnosti s OSZ prostřednictvím fokusních skupin a rozhovorů
realizuje kvalitativní sběr dat.
4. V 17.40 hod. byl na jednání komise uveden paní radní nový ředitel příspěvkové organizace
SAZ v Praze 7 PhDr. Josef Dušek. Pan ředitel odpovídal na otázky jednotlivých členů, které
seznámil se svým pohledem na předešlý vývoj předmětné organizace a koncepcí pro
úspěšný vývoj v budoucnu. Dosavadní umístění polikliniky je zcela nevyhovující (není
bezbariérový prostor), zásadní je přemístění ordinací do ulice F. Křížka č. 22 s tím, že zde
budou všechny stávající odbornosti včetně rehabilitace, zřízení lékařské a zubní pohotovosti
s celonočním provozem. V této souvislosti budou do konce října vyčísleny náklady na
stavební úpravy (včetně el. energie, voda, odpady IT zasíťování apod.) a náklady na
technologické vybavení jednotlivých odborných lékařských pracovišť. Po rok 2016 jsou
smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami podepsány, další jednání s nimi proběhne až
v době, kdy bude ucelený, konkrétní a pravdivý přehled o vykazovaných výkonech a jejich
proplácení. Pro všechny navrhované změny je však zcela zásadní rozhodnutí představitelů
MČ Praha 7, zda tuto příspěvkovou organizaci dále provozovat.

Další nejbližší jednání komise by se mělo uskutečnit dne 14.10.2015, termín bude upřesněn.

Předseda komise:

……………………………………
Mgr. Linda Sokačová

Zapsal:

……………………………………
Ing. Dana Musilová

