Zápis z 2. jednání sociálně-zdravotní komise R MČ Praha 7, (část veřejná)
které se konalo dne 2.3.2015 od 16:45 do 18:00 hod.
v kanceláři č. 225 Úřadu MČ Praha 7
Seznam členů komise: Mgr. Linda Sokačová (předsedkyně), Radka Horažďovská
(místopředsedkyně), MUDr. Ivana Kopová (člen), Marcela Dvořáková (člen), Marcela
Janečková (člen), Mgr. Linda Pospíšilová el Karibová (člen), MUDr. František Vlček (člen),
Mgr. Kateřina Halfarová (člen)
Přítomni: Mgr. Linda Sokačová, Radka Horažďovská
Omluveni: MUDr. Ivana Kopová, Marcela Dvořáková, Marcela Janečková, Mgr. Linda
Pospíšilová el Karibová, MUDr. František Vlček, Mgr. Kateřina Halfarová
Tajemník komise: Ing. Dana Musilová
Hosté: Mgr. Silvie Kratochvílová (radní MČ Praha 7)
Předsedající: Mgr. Linda Sokačová
Komise schopná usnášení:

NE

Program jednání:
Vzhledem k tomu, že komise nebyla schopná usnášení, jednání části neveřejné bylo
přesunuto na náhradní termín 16.3.2015 od 16.00 hod. a jednání komise pokračovalo částí
veřejnou. Na ni byli pozváni zástupci společností, poskytujících sociální služby na území
Prahy 7. Paní předsedkyně přítomné seznámila s plánem sociálně zdravotní komise
aktivizovat v r. 2015 komunitní plánování na Praze 7. Poté byl dán prostor jednotlivým
přítomným zástupcům společností k jejich představení a k návrhům na zlepšení a zkvalitnění
vzájemné spolupráce s MČ Praha 7.
 Rosa – centrum pro týrané osamělé ženy
charakteristika služby: odborné sociální poradenství, azylové ubytování, telefonická krizová
pomoc.
spolupráce s MČ: navázání užší spolupráce s oddělením SPOD, společnost by uvítala větší
možnost propagace formou letáčků apod.
 Armáda spásy v ČR, z.s.
charakteristika služby: nízkoprahové denní centrum, služby související s poskytováním
přenocování, azylový dům, terénní program, sociální rehabilitace
spolupráce s MČ: chystaný projekt řešení sociálního bydlení pro občany Prahy 7
 Hewer z.s.
charakteristika služby: poskytování terénní služby osobní asistence 24 hodin denně
spolupráce s MČ: společnost by hlavně uvítala větší možnost propagace
 Domov Sedlec SPMP z.s.
charakteristika služby: na Praze 7 hlavně Chráněné bydlení, zaměřené na mladé lidi
s mentálním a kombinovaným postižením v rozhodujícím období, kdy ukončují speciální
základní školu a přechází do jiných forem péče.
spolupráce s MČ: v r. 2014 proběhla rekonstrukce Chráněného bydlení Dukelských hrdinů
54/616 z vlastních prostředků. Společnost 10.2.2015 požádala MČ Praha 7 (Odbor majetku) o

participaci v položce „pronájem vybavení“, které je součástí nájemní smlouvy. Žádost je
v řešení.
 LATA – programy pro ohroženou mládež, o.s.
charakteristika služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (cílová skupina sociálně
ohrožené děti a mládež od 13 – 26 let). Zprostředkovávání vrstevnické podpory dobrovolníka
a další navazující služby, snižující rizika sociálního selhání a vyloučení.
spolupráce s MČ: v r. 2014 proběhla rekonstrukce Chráněného bydlení Dukelských hrdinů
54/616 z vlastních prostředků. Společnost 10.2.2015 požádala MČ Praha 7 (Odbor majetku) o
participaci v položce „pronájem vybavení“, které je součástí nájemní smlouvy. Žádost je
v řešení.
spolupráce s MČ: navázání užší spolupráce s oddělením SPOD, společnost by uvítala větší
možnost propagace
 Farní charita Holešovice
charakteristika služby: terénní pečovatelská a odlehčovací služba včetně ošetřovatelské
zdravotní dle indikace lékaře
spolupráce s MČ: společnost by především uvítala možnost využití nebytového prostoru pro
poskytování služby fyzioterapie
 Bílý kruh bezpečí z.s.
charakteristika služby: odborné sociální poradenství obětem a svědkům trestných činů,
pozůstalým po obětech.
spolupráce s MČ: společnost by především uvítala větší možnost propagace
 Dílna Gawain z.s..
charakteristika služby: sociální rehabilitace s cílovou skupinou: lidé s mentálním, tělesným,
kombinovaným a zdravotním postižením od 16-62 let věku, výchovná, vzdělávací a
aktivizační činnost
spolupráce s MČ: společnost by především uvítala větší možnost propagace
Společnosti své požadavky a názory mohou zasílat na kontaktní mailovou adresu OSZ
petrovicovap@p7.mepnet.cz, dále byla přislíbena podpora prezentace v časopisu HOBULET.

Příští jednání komise (druhé - neveřejná část) se uskuteční dne 16.3.2015 od 16:00 hod. v
místnosti 225 Úřadu MČ Praha 7

Zapsal:

Předseda komise:

….………………………………….
Ing. Dana Musilová
……………………………………
Mgr. Linda Sokačová

