Zápis ze 17. zasedání komise sociální dne 31. 10. 2016
Místo konání: DPS Černošice, Vrážská 1805, Černošice
Přítomni: M. Řehořová, M. Paříková, A. Boušková, D. Göttelová, M. Haspeklová, A.
Hrudková, J. Martin, M. Strejček, N. Švehlová, J. Krčilová,
Nepřítomni: B. Řepová
Podněty k projednání:
1. Představení záměru pro využití mokropeského statku
2. Projednání podkladů ke grantovému řízení
3. Žádost FCH Neratovice o dotaci na provoz sociálních služeb
4. Žádost o snížení poplatku na školkovné
5. Případ černošické občanky
6. Problematika sociálních bytů
7. Sociální pracovník pro klienty DPS a klienty TPS
1. Představení záměru pro využití mokropeského statku
Na zasedání sociální komise se dostavila paní K. K. se svojí matkou L. K., která provozuje
agenturu domácí zdravotní péče v Praze-Kobylisích. Komise byla seznámena se záměrem
přebudovat statek na pobytové zařízení s odlehčovací službou pro seniory a zdravotně
postižené osoby všech věkových kategorií. Zařízení by mělo max. 40 lůžek, rekonstrukce
budovy v horizontu 3 let. V regionu podobné zařízení chybí, vznikla by i nová pracovní místa
pro černošické občany, proto se záměr jeví jako přínosný, avšak komise preferuje
registrované sociální služby, což zatím z předvedeného záměru nevyplývá.
2. Projednání podkladů ke grantovému řízení
Komise se zabývala podklady pro poskytování grantů v sociální oblasti a navrhuje upravit
žádost a smlouvu týkající se grantového řízení. Žadatel o grant v žádosti v části týkající se
předpokládaného přínosu pro Černošice uvede počet černošických klientů, kterým jsou
sociální (nikoli zdravotní) služby poskytovány s uvedením pohlaví, roku narození, ulice
trvalého pobytu (pro ověřitelnost poskytnutých údajů). Dále v žádosti specifikuje periodicitu a
časovou náročnost poskytované služby (celoročně, pravidelně, jednorázově/celodenní péče,
zavážka oběda apod). Do smlouvy by mělo být zapracováno, že poskytovatel SS - příjemce
grantu souhlasí s provedením namátkové kontroly údajů za účasti zástupce poskytovatele SS a
zástupce města.
3. Žádost FCH Neratovice o dotaci na provoz sociálních služeb
Farní charita Neratovice podala dne 12. 10. 2016 žádost o dotaci na provoz charitní služby pro
rok 2017, výše požadované dotace činí 100.000,- Kč. Komise doporučuje odkázat žadatele na
podání přihlášky do grantového řízení.
4. Žádost o snížení poplatku na školkovné
Samoživitelka, rozvedená, matka tří dětí, žádá o úlevu od poplatků za školku z důvodů
finanční tísně. Žadatelka bude odkázána na podání žádosti o mimořádnou okamžitou pomoc
na ÚP Praha-západ.
5. Případ černošické občanky
Rodinný dům seniorky zůstal opuštěný láká cizí návštěvníky, spolupráce s Policií ČR a
léčebnou dlouhodobě nemocných.
6. Problematika sociálních bytů
Komise se zabývala problematikou sociálních bytů.
7. Sociální pracovník pro klienty DPS a klienty TPS
Sociální komise v souladu se závěry nedávné inspekce v DPS podporuje navýšení
personálního stavu DPS o sociálního pracovníka pro klienty DPS Černošice a klienty terénní
pečovatelské služby.
Návrh usnesení: Rada bere na vědomí zápis ze 17. zasedání sociální komise.

Termín příštího zasedání sociální komise: pondělí 28. 11. 2016 v 18,30 hodin v DPS.
Zapsala: J. Krčilová, tajemnice komise sociální

