Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073
198 21 Praha 9 – Černý Most
Zápis č. 3/2017 z jednání pracovní skupiny
pro osoby se zdravotním znevýhodněním
Datum a čas: 2. 10. 2017, 16:30 hod
Místo: ÚMČ Praha 14, Praha 9, Bří Venclíků 1072, zasedací místnost 2. patro
Přítomni:

Mgr. Lucie Kádnerová (vedoucí skupiny, Centrum Slunečnice o.p.s.)
František Bradáč, DiS. (vedoucí oddělení sociální pomoci a prevence)
Irena Holíková (ÚMČ Praha 14)
Bc. Lenka Košťáková (koordinátor komunitního plánování)
JUDr. Jana Bašná (obyvatel ČM)
Tereza Bartová (Tichý svět, o.p.s.)
Tereza Skalická, DiS. (Rehafit, o.p.s.)
Mgr. Dominika Horáková, DiS. (Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s.)

Program jednání
 Zahájení jednání
 Různé
 Závěr
Zahájení jednání
Setkání zahájila vedoucí skupiny Mgr. Lucie Kádnerová. Pan František Bradáč, DiS.
představil novou kolegyni oddělení sociální pomoci a prevence Bc. Lenku Košťákovou
(koordinátor komunitního plánování).
Různé
Pan Bradáč sdělil termín podávání žádostí k dotačnímu programu v oblasti Příspěvek na
zajištění služby na rok 2018, který budeme předkládat do Rady MČ 27. 11. 2017. Dotační
program bude nejen na sociální služby, ale i na návazné služby do maximální výše 50.000 Kč.
Tereza Bartová z Tichého světa, o.p.s. hovořila o Tiché lince, která je v současné době
využívána především úřady v Praze. Jedná se o online tlumočnickou službu pro komunikaci
s osobami se sluchovým postižením.
Paní Tereza Skalická, DiS., která je zaměstnancem a zároveň i klientkou Rehafitu, o.p.s. Na
naši MČ se nastěhovala v letošním roce. Služba Rehafitu má dle jejího názoru smysl, zatím se
nesetkala s nedostatkem služeb, které by potřebovala.
Mgr. Lucie Kádnerová z Centra slunečnice, o.p.s. představila organizaci (zaměstnávání a
volnočasové aktivity pro OZP a kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost). Zmínila se o
programu Zdraví městské části Praha 14, na kterém se podílí již tři roky pořádáním přednášek
v Kavárně Maňána. Jedna z posledních přednášek byla na téma prevence civilizačních
chorob.
Mgr. Dominika Horáková, DiS. představila org. CZEPA z. s., která poskytuje sociální
a terénní poradenství pro osoby s poškozením míchy, pořádá besedy, půjčování

kompenzačních a zdravotních pomůcek, aj. Organizace má také k dispozici pět startovacích
bytů pro danou cílovou skupinu na jeden rok. Novinkou je projekt, který spočívá v navázání
spolupráce se zkušenými lidmi po poranění míchy a v jejich zapojení se do pomoci lidem,
kteří se s poraněním míchy teprve vyrovnávají. Projekt využívá principů Peer a
mentoringových programů. Spuštění projektu je plánováno od března 2018, délka projektu je
tři roky. Celkem by mělo být zapojeno 5 těchto „peerů“ v různých krajích ČR. Záměrem
organizace je zajistit také pokračování projektu, a to začleněním této aktivity do agendy
veřejné správy (pravděpodobně pod ÚPČR či MPSV)
Mgr. Lucie Kádnerová dala návrh, abychom do KP - jednání v PS, zapojili také zástupce ÚP
(především z odd. nepojistných dávek pro OZP), příp. jiných veřejných institucí a dále
organizace, které pracují s osobami s duševním a mentálním postižením, např. z Fokusu nebo
Duhy.
Byl také diskutován nevyhovující stav místní pobočky ÚP v ulici Generála Janouška
a nedůstojné podmínky pro jednání s lidmi s omezenými schopnostmi pohybu. Stejným
nedostatkem trpí také budova Správy majetku Praha 14 v Metujské ulici.
Proběhla také diskuse ohledně dopadů změny zákona o zaměstnanosti od 1.1.2018 na
organizace, které zaměstnávají více jak 50 % OZP Přítomní se shodli, že by ocenili praktické
informace k tomuto tématu od MPSV ČR, či ÚP. Mgr. Dominika Horáková, DiS. poskytla
kontakt na referentku GŘ ÚP, která by mohla tyto informace zprostředkovat. Ze strany OSVZ
MČ P14 je přislíbeno, že se pokusí sjednat krátké školení na téma zaměstnávání OZP a
začlenit jej do programu mimořádného listopadového setkání. Přesný termín bude domluven
přes e-mail.
Závěr
Setkání bylo ukončeno v 18:00 hod.
Dohodnuto bylo:
pozvat ÚP k zapojení se do KP na Praze 14 (OSVZ s L. Kádnerovou)
pokus o zorganizování odborné přednášky v rámci PS OZP zaměřené na změny
v zák o zaměstnanosti v souvislosti se zaměstnáváním OZP. (OSVZ)
na zasedání KKP opět otevřít problém bariérové budovy pobočky ÚP a budovy
Správy majetku P14 (L. Kádnerová, F. Bradáč).
Další řádný termín setkání skupiny bude v lednu 2018. Konkrétní termín bude ještě upřesněn.

Zapsala:
Schválila:

Bc. Lenka Košťáková
Mgr. Lucie Kádnerová

