ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PRACOVNÍ SKUPINA
Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Den a čas:
Místo konání:
Přítomní:

3. 6. 2019 od 13h.
ÚMČ Praha 14, Bratří Venclíků 1072, v zasedací místnosti č 203
František Bradáč, DiS., Anita Maninová, Aleš Strnad (Naděje),
Mgr. Regina Kuncová (Neposeda), Mgr. Barbora Stifterová
(Neposeda), Jana Hamplová (Neposeda)
Andrea Triebová, Irena Holíková, Jovana Perovič

Úvodní slovo pronesl vedoucí OSVZ F. Bradáč. Přítomní byli informováni o záměrech pracovní
skupiny – jedná se o první setkání, které bylo svoláno na základě usnesení Komise pro sociální
věci, zdravotnictví a komunitní plánování sociálních služeb. K účasti na pracovní skupině byli
kromě organizací, které se zabývají osobami ohroženými sociálním vyloučením, pozváni i
zástupci ostatních skupin, za které se jednání zúčastnila I. Holíková – pracovní skupina pro
osoby zdravotně znevýhodněné a A. Triebová – pracovní skupina pro seniory. Jednání se dále
zúčastnila asistentka poradce radního hl. m. Prahy Adama Zábranského pro oblast bydlení J.
Perovič.
V rámci jednání F. Bradáč informoval:
 Účelové dotace HMP na spolupráci v oblasti řešení Poskytování dotací pro osoby
bez přístřeší – tento rok nebude MHMP vypisovat výběrové řízení na dotace. MČ
Praha 14 přesto bude tento týden podávat žádost na MHMP o poskytnutí financí na tuto
oblast – především pak na spolufinancování mobilní služby, kterou provozuje
organizace Naděje. F. Bradáč informoval, že tento rok bude MČ Praha 14 kvůli
dotačnímu výpadku s největší pravděpodobností muset omezit mobilní službu na v
období 2-3 měsíců (s velkou pravděpodobností v době letních prázdnin).
A. Strnad sdílel, že tyto opatření čeká Naděje i od ostatních městských částí.
 Drogová scéna – MČ Praha 14 dlouhodobě spolupracuje s organizací Progressive, která
poskytuje odborné služby osobám ohroženým užíváním návykových látek.
MČ Praha 14 byla kontaktovaná organizací Drop-in, která se zabývá stejně jako
Progressive osobami ohrožené užíváním návykových látek, o dvou bytech na území MČ
Praha 14, kde dochází k velké výměně použitých injekčních stříkaček. Na základě této
situace bude MČ Praha 14 pilotně zkoušet spolupracovat i s org. Drop-in.
 Bytová politika MHMP – jedná se o citlivé téma, u kterého dochází ke
komunikačnímu šumu. Zatím se neví, co se od tohoto projektu má očekávat a co to
přinese pro samotné klienty a pro městskou část. MČ Praha 14 byla oslovena kvůli pěti
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bytům – čtyři byty jsou určené pro osoby v sociální tísni a jeden byt pro osobu
s handicapem.
V rámci bohaté diskuze došlo k obavám, jaké bude mít tento projekt dopady nejen pro samotnou
městskou část, ale také na ostatní navazující služby (lékaře, školství, bezpečnost atd.). Dle
informací má MHMP na území MČ Praha 14 kolem 300 volných bytů.
J. Perovič v rámci diskuze informovala, že se jedná o projekt humanitárních bytů
v rámci mimořádných opatření, které měly být rozběhlé už na počátku tohoto roku. Byty jsou
určené osobám se sociální podporou a veškeré podmínky se budou řešit na jednání u „kulatého
stolu“. J. Perovič dále sdělila, že by nemělo dojít k situaci, kdy by byly byty přiděleny velkému
počtu lidí s ohledem na zatíženost sociálních pracovníků. Proto podmínkou MHMP bylo, aby u
každé žádosti byl určen klíčový pracovník (dále jen KP), který bude intenzivně pracovat se
žadatelem.
Dále v diskuzi bylo sděleno, že org. Neposeda nebyla oslovena MHMP, kdežto org.
Naděje ano. Naděje v návaznosti na oslovení „překlopila“ klienty z humanitních bytů do
MHMP bytů. A. Strnad informoval, že Naděje není schopna pokrýt všechny žadatele o byt
sociálními pracovníky, z toho důvodu posílají klienty bez určeného soc. pracovníka na MHMP.
Dále A. Strnad informoval, že se jedná v tomto projektu o více cílových skupin, kterým budou
přiděleny byty (např. senioři, rodiny s dětmi ad.). Tři měsíce by se s klienty mělo úzce
spolupracovat, tak aby došlo k plynulému přechodu do standartního bydlení. A. Strnad sdílel, že
Naděje plánuje od podzimu navýšit úvazky o tři sociální pracovníky, které budou řešit klienty
v magistrátních bytech.
R. Kuncová za Neposedu informovala, že od září budou mít také nového sociálního
pracovníka, za B. Stifterovou, která odchází na mateřskou dovolenou. Dále R. Kuncová
požádala o součinnost MČ Praha 14, zda by bylo možné, aby byli informováni, pokud by mělo
dojít k vyklizení nějakého stanoviště přespávání osob bez přístřeší. Tento podnět SK řešil na
základě již podaného podnětu soc. pracovnicemi Neposeda s vedoucí odboru OŽP pí
Adámkovou, kde došlo k přislíbení, že pokud by se s předstihem vědělo o vyklizení příbytku,
bude SK informován.
Poskytované služby osobám bez přístřeší na území MČ Praha 14
Neposeda
V době letních měsíců má terénní program Křižovatka, otevřenou kancelář 1x
za 3 měsíce. V zimních měsících je kancelář otevřena 1x týdně. V kanceláři sociální pracovníci
vydávají potravinové balíčky, hygienické vybavení a ošacení a poskytují sociální poradenství.
Naděje
Mobilní sociální služba je poskytuje 2x týdně, kde kromě sociálního
poradenství je klientům vydávané i občerstvení. Ošacení a hygienické pomůcky jsou vydávané
po předešlé domluvě. V rámci terénního programu se snaží potravinové balíčky klientům moc
nevydávat, tak aby byli motivovaní navštěvovat denní centra a azylové domy.
V závěru schůze byl dohodnut další termín pracovní skupiny na říjen, kdy přesný termín
bude určen v rámci zaslaného zápisu.

Zapsala: A. Maninová

