Zápis z 2. jednání sociálně-zdravotní komise R MČ Praha 7,
konané dne 11. 5. 2016 od 17:00 do 19:00 hod.
v kanceláři č. 134 Úřadu MČ Praha 7
Seznam členů komise: Ing. Jakob Hurrle (předseda), Radka Horažďovská
(místopředsedkyně), Marcela Dvořáková (člen), Mgr. Marcela Kravciv Janečková (člen),
Mgr. Linda Pospíšilová el Karibová (člen), MUDr. František Vlček (člen), Mgr. Kateřina
Halfarová (člen)
Přítomni: Ing. Jakob Hurrle, Mgr. Marcela Kravciv Janečková, Radka Horažďovská, Marcela
Dvořáková, Mgr. Linda Pospíšilová el Karibová
Omluveni: Mgr. Kateřina Halfarová, MUDr. František Vlček
Tajemník komise: Miluše Sanitráková
Hosté: Mgr. Silvie Kratochvílová - radní pro zdravotnictví a sociální politiku, Bc. Naděžda
Zelinková - vedoucí OSP, Vlasta Koníčková Kopřivová - vedoucí OSPOD
Předsedající: Ing. Jakob Hurrle
Komise schopná usnášení:

ANO

Program jednání:

1.
2.
3.
4.

Neveřejná část (od 17:00 hod.)
Žádosti o ubytování
Veřejná část (od 17:30 hod.)
Komunitní plánování
Budoucnost sociálně zdravotní komise
Různé

Na úvod proběhlo krátké představení nového předsedy SZK a všech členů sociálně
zdravotní komise.
1. Oblast sociálního bydlení - žádosti o ubytování:
 Bc. N. Zelinková a V. Koníčková Kopřivová přednesly 3 žádosti o ubytování
v bytech určených pro sociálně ohrožené občany Prahy 7:
 pro paní xxxxxxxxxxxxxx na období od 1. 6. 2016 - 30. 11. 2016 na adrese Za
Papírnou 1447/7, Praha 7
 pro paní xxxxxxxxxxxxxxx na období od 1. 6. 2016 - 30. 11. 2016 na adrese Za
Papírnou 1447/7, Praha 7
 pro paní xxxxxxxxxxxxxx na období od 1. 7. 2016 – 30.6.2017 na adrese
Komunardů 12, Praha 7
Členové komise po podrobném seznámení se s jednotlivými žádostmi doporučili těmto
klientkám přidělit ubytování dle výše uvedeného seznamu.

HLASOVÁNÍ:

PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽELO SE: 0

2. Plán rozvoje sociálních služeb - Komunitní plánování
 Ing. Jakob Hurrle zrekapituloval průběh a výsledky jednání z expertních diskusí, které
se konaly na téma PEČUJÍCÍ a SENIOŘI VYŽADUJÍCÍ POMOC A PÉČI.
 Mgr. Marcela Kravciv Janečková zdůraznila na konkrétních příkladech z Holandska a
Dánka potřebu nového přístupu v sociální práci a péči. Narýsovala vizi komunitního
centra, který by sloužil různým cílovým skupinám a nabízel jak sociální a
zdravotnické služby, tak prostor pro kulturu a komunitní život.
 Mgr. Silvie Kratochvílová, radní pro zdravotnictví a sociální politiku přednesla
informace se setkávání s pečujícími, kterých se účastní ve spolupráci s Mgr. Ivanou
Janišovou, klinickou psycholožkou. Navrhla potřebu činnosti tzv. „informačního
koordinátora pro pečující.“
Členům sociálně zdravotní komise zašle M. Sanitráková pozvánku na expertní skupiny
konané 26. 5. 2016.
3. Fungování sociálně zdravotní komise v dalším období
Členové SZK se shodli na potřebnosti schvalování sociálních bytů, vyzdvihli efektivitu
schvalovacího procesu. Dále vidí nutnost zařadit na program jednání další konkrétní
témata k diskusi, aktuálně např. hledání prostoru pro budoucí Komunitní centrum na
Praze 7. Dále navrhli efektivnější a intenzivnější komunikaci mezi předsedou a členy
SZK hlavně elektronickou cestou.
4. Různé
 Mgr. Silvie Kratochvílová informovala o tom, že MČ opakovaně oslovili organizace
se zájmem o vybudování komunitního centra. Bohužel MČ nedisponuje vhodnými
prostory. Předseda komise požádal Mgr. S. Kratochvílovou o seznam zájemců
k oslovení v případě vzniku projektového záměru na komunitní centrum.


Mgr. Silvie Kratochvílová požádala členy SZK o kontakty na možnost sociálního
ubytování v soc. bytech v ostatních městských částech Prahy, dále navrhla oslovení
majitelů realit na Praze 7 s možností využití případných volných prostor pro sociální
ubytování.



Mgr. Silvie Kratochvílová informovala o schválení usnesení RMČ o Humanitním
fondu a Krizovém bydlení.



Příští jednání SZK bude svoláno na 22. 6. 2016 v 16:30 hodin.

Předseda komise:

……………………………………
Ing. Jakob Hurrle

Zapsal:

……………………………………
Miluše Sanitráková

