
Setkání koordináto  M  dne 3.9.2009

ítomni: P-2 R. eganová Stejskalová, P-3 P.Wünschová, P-4 J.Kleckerová, P-5
J.Kori ová, P-6 J.Va ková, P-7 J.Pavelková, P-8 Z.Nykodýmová, P-9 T.Klíma,
P-10 L.Zákorová, P-11 D. árská, P-12 L.Marek, P-13 P.Syrový, P-14
J. patenka, P-15 E.Klimendová, P-16 A. áková, J.Stejskalová, P-17
E.Soukupová, P-22 E.Roupcová, MHMP – V.Strouhal,

Omluveni: P-8 P.Karmelitová, P-16 J. Stejskalová, Zbraslav M. Horká, P-19 L. Alijevová
Zapsal/a: L.Marek

as: 3.9.2009 od 9:00 hodin,
Místo: ÚM  Praha12

1. Úvod volba zapisovatele, ov ovatele, moderátora
• zapisovatel: L.Marek
• ov ovatel: J. patenka
• moderátor: Z.Nykodýmová

2. Místo a datum dal ího setkání
• Praha 17, ve tvrtek 1. íjna 2009 od 9:00 hod do 12:00 hod v budov  radnice v ulici

alanského 291/12b, Praha 6 – epy, zasedací místnosti v prvním pat e, íslo dve í
201

Doprava:
a) ze stanice metra Zli ín autobusem 164 do zastávky Za Slánskou silnicí (7. zastávka)

ejít plá  k ú adu tzv."bílý d m"(200m).
b) tram z And la sm r epy zastávka Slánská (17 min). Zde po sm ru jízdy na

autobusovou zastávku 164 do zastávky za Slánskou silnicí, (2. zastávka), nebo 225
zastávka epský h bitov (3. zastávka, na znamení) 50m od ú adu.

c) z Bílé hory autobus . 164 do zastávky Za Slánskou silnicí (6. zastávka), nebo . 225
do zastávky epský h bitov (3. zastávka).

3. Návrhová skupina pro tvorbu programu na p tí setkání
• Strouhal, Roupcová, Soukupová

4. Informace z m stských ástí
 Praha 1

• ve spolupráci s AGORA CE plánujeme v listopadu první koordina ní sch zku
pracovních skupin.

 Praha 2
• ipravují realizaci nové slu by v Centru sociálních slu eb Praha 2
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 Praha 3
• odchod koordinátory KPSS v pr hu m síce zá í 2009

 Praha 4
• informace nebyly dodány

 Praha 5
• ádná zm na

 Praha 6
• ádná zm na

 Praha 7
• informace nebyly dodány

 Praha 8
• stále pracuje na finální verzi KPSS

 Praha 9
• 17.9.. prob hne setkání organizací,které pracují na Praze 9 s ohro enou

mláde í(za alo u nás p sobit nov  více organizací)
• 27.10. seminá -dobrovolnictví senior

 Praha 10
• dokon uje Analýzu poskytovatel  sociálních slu eb
• má zpracovaný první návrh plánu rozvoje sociálních slu eb

 Praha 11
• prob hlo grantové ízení v sociální, zdravotní a protidrogové oblasti, rozd leno

celkem 769 000,- K  (z toho na sociální oblast 650 000,-)
• vy la informa ní bro ura M  Praha 11, mj. obsahuje seznam poskytovatel  soc.

slu eb o. s. Formika pro kolilo pracovnice OSVZ v podporovaném zam stnávání

 Praha 12
• pozvání na Veletrh sociálních slu eb a volno asových aktivit

 Praha 13
• informace nebyly dodány

 Praha 14
• ádná zm na

 Praha 15
• ádná zm na

 Praha 16
• stále probíhá p íprava na bro e sociálních slu eb
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 Praha - Zbraslav
• v sou asné dob  byla zahájena p íprava strategického plánu rozvoje ( metodou

komunit. plánování )
• v rámci toho bude provedena analýza stávajících soc. pot eb

 Praha 17
• RM  Praha 17 schválila zahájení zku ebního nep etr itého provozu Centra sociáln

zdravotních slu eb po dobu 3 m síc . Provoz bude spu n po schválení ZM .

 Praha 18
• práce na p íprav  Sociodemografické studie - bude zadáno zpracovateli "Výzkumy

Soukup"

 Praha 19
• s pomocí Agory CE je vyhodnocen pr zkum, který prob hl v kv tnu/ ervnu 2009 v

na í M
• na konec íjna 2009 se chystá 1. ve ejné setkání

 Praha 20
• informace nebyly dodány

 Praha 21
• informace nebyly dodány

 Praha 22
• má analýzy a podklady, ale pro vytvo ení komunitního plánu chybí návaznost na

vzd lávací kurz z projektu (Vzd lávání ú astník  komunitního plánování sociálních
slu eb ve správních obvodech hl. m sta Praha).

5. Informace z MHMP
• Odborná rada: zpracovala podklad pro revizi struktury, který p edlo ila

Koordinan ní komisi (KOKO). KOKO tento materiál neschválila. OR doporu ila ke
schválení zadání pro pracovní skupinu Dohoda M  a HMP. Dále OR ádá PSO
o mo nost posoudit zadání pro výb r zpracovatele St edn dobého plánu rozvoje
sociálních slu eb v HMP pro rok 2010 (SPRSS 2010).

• KOKO: schválila zadání pro pracovní skupinu Dohoda M  a HMP, schválila slo ení
pracovní skupiny Financování. KOKO projednávala materiál OR k revizi a neschválila
jej. KOKO také projednala informaci, e HMP zadá extern  zpracování SPRSS pro
rok 2010.

• Projekt „Plánování sociálních slu eb v Praze“: aktivita metodická podpora bude
sou ástí celého zadání, tedy nebude vy len na pro aktuální vyu ití. Stále probíhá
komunikace mezi Odborem SOC a Odborem FEU (problematika zadání V  na
realizátora aktivit). P edpokládaným termínem vyhlá ení výb rového ízení na
realizátora aktivit, tj. p edpokládaný termín zahájení projektu, je po átek roku 2010.
Téma áste ných úvazk  v rámci projekt  pro koordinátory bude projednán na setkání
tajemník  (zajistí Odbor SOC).Vzhledem k tomu, e problematika úvazku
koordinátor  a celkového zapojení m stských ástí do projektu není stále vy ena
(nebo toto ení nebylo dosud koordinátor m p edáno), byl pov en zástupce
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koordinátor  v KOKO P.Syrový
k tomu, aby vznesl dotaz na jednání KOKO (tento bod ji  byl KOKO projednáván
v srpnu roku 2008).

• Informace o dal ích projektech p ímého p id lení OPPA: p ipravuje se projekt
na vzd lávání sociálních pracovník  pro p ísp vkové organizace. Pro stejné
organizace je také p ipravován projekt na zavád ní standard  kvality sociálních
slu eb. Dále bude realizován projekt na dopravu zdravotn  posti ených, projekt na
slu by sociální prevence a projekt na slad ní rodinného ivota. V echny projekty
ekají na schválení zadávacích podklad  pro výb rové ízení na realizátora. ehledný

seznam je p ílohou tohoto zápisu.

• Informace o výsledku voleb do Koordina ní komise HMP (poskytovatelé): Volby
kandidát  (zástupci z ad poskytovatel ) do Koordina ní komise probíhaly
elektronickou volbou, která byla ukon ena 31.8.2009. Ú astnit se mohli v ichni
poskytovatelé sociálních slu eb registrovaní na území hlavního m sta Prahy.

• Volba 2 len  Koordina ní se bude konat 25.9. 2009 od 14,00 hodin ve velké zasedací
místnosti Magistrátu hlavního m sta Prahy, Mariánské nám stí 2, Praha 1.

• Informace o výsledku voleb do pracovních skupin (za koordinátory m stských
ástí ): do voleb se zapojilo 12 M . Do analytické pracovní skupiny byla zvolena P.

Wünschová, na dal ích místech P. Karmelitová, D. árská a J. patenka –P.
Wünschová a P. Karmelitová odstoupily, tj. jsou zvoleni D. árská a J. patenka. Do
pracovní skupiny financování jsou zvoleni P. Syrový a E. Roupcová a do pracovní
skupiny strategie: E. Soukupová a L. Alijevová.

• Informace z porady krajských koordinátor  KPSS: Václav Strouhal informoval
o individuálním projektu MPSV. Doposud jsou zpracovány tyto okruhy: obsah
a zp sob tvorby a aktualizace SPRSS; vzd lávání koordinátor  (za áte níci a následné
do kolování vy kolených metodik  a koordinátor ); vznik platformy pro setkávání
a workshop krajských koordinátor  a metodik  s koordinátory obcí; kritéria kvality
plánování sociálních slu eb; zhodnocení stavu plánování ve vybraných obcích (ve h e
je celková analýza ve v ech obcích). Dále informoval o projektu karet slu eb tzn.
problematika nákladovosti slu eb. Václav Strouhal dodá v em koordinátor m Národní
plán.

6. Spole né setkání Odborné rady a koordinátor  M
• Koordináto i se shodli na spole ných tématech k projednání: revize a za azení

koordinátor  do struktury; problematika zapojení M  v plánování. L.Marek osloví
leny OR a pozve je na následující jednání, následn  o tom p edá informaci

návrhové skupin .

7. Aktualizace SPRSS HMP 2010
V. Strouhal komunikuje se zpracovatelem  SPRSS 2010 a p edkládá mu ve keré
podklady, které jsou k dispozici, a to i z m stských ástí.

• podklady z M  pro tvorbu SPRSS: vypracovaný dotazník byl ur en
k projednání na setkání koordinátor . Po projednání p ipomínek vydává SK tato
doporu ení: od bodu I.I. do bodu III.1. dotazníku jsou podklady zpracovateli
k dispozici ve ve ejných materiálech M  (strategie, programy rozvoje, komunitní
plány atd.) v oblasti sociálních slu eb dodaných odboru SOC MHMP, obecn
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v dotazníku nejsou definovány pojmy (tj. co znamená termín „priorita“,
„schváleno“ atd.), tabulku III.2 dotazníku není mo né vyplnit (není z ejmé, jaké
údaje jsou po adovány, v jakém rozsahu ad.). V p ípad , e nebudou definovány
pojmy pou ité v dotazníku, tak hrozí reálné nebezpe í, e získaná data budou
nem itelná, neporovnatelná a nebude mo né je pou ít pro tvorbu SPRSS
2010.

• zahrnutí priorit do dokument  na úrovni HMP: ponecháno na dal í jednání,
nap íklad s OR dne 1.10.2009.

8. zné
Body, které je nutné za adit v budoucnosti do programu jednání koordinátor :

• Spolupráce a zapojení M  23-57 do PSS HMP;
• SVI a plánování sociálních slu eb;
• Návrh na za azení pravidelného bodu programu „proces KPSS na na í M “:

bylo dohodnuto, e tento bod programu bude za azen na základ  vy ádání
konkrétní m stské ásti. Je nutné, aby bod byl uveden v programu jednání v etn
asové dotace. Tzn. zájemce musí v c sd lit s p edstihem návrhové skupin .

Zapsal: L.Marek
Ov il: J. patenka
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