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Název
priority/opatření/upřesnění
části, které se připomínka
týká
„Obědy do škol“ (opatření 3.10)

Předmět dodatku

Poznámky

(Co všechno podle Vás v dokumentu
chybí, stručná, jasná formulace včetně
návrhu na doplnění/úpravu)

Toto opatřením má za úkol pomoci
dětem, které se ocitly v takové životní
situaci, kdy jejich rodiče nemají
prostředky na zaplacení obědů ve
školních jídelnách…

(argumenty aj.)







V praxi dochází k situaci, kdy
se dítě dostane do péče jiné
osoby (příbuzného) – i ta by
měla mít možnost o tento
příspěvek požádat; tzn. je zde
potřeba umožnit čerpání peněz
i jiným osobám, nejen
rodičům.
V případě nenadálé životní
situace je potřeba finanční
pomoci mnohdy akutní – tzn.
je žádoucí zkrátit rozhodovací
proces na minimum.
Je potřebné umožnit čerpání
peněz v průběhu celého
školního roku (nevázat na
nutnost podání žádosti
k určitému datu, životní krize
může nastat kdykoliv).

Zpracování připomínky

 Připomínka byla přijata
V popisu opatření bylo slovo „rodiče“
nahrazeno „zákonní zástupci“.

 Připomínka nebyla přijata
Pravidla jsou stanovena usn. RMČ č.
27/950/2016 ze dne 13.7.2016. Žádost
se podává do 30.9. kalend.roku, jenž
předchází kalend.roku, pro který se
žádost podává.
 Připomínka nebyla přijata
Opatření nemá ambice nahradit
sociální dávky. Je nutné přihlédnout
k rozpočtu MČ P 5 i k pracovnímu
zatížení pracovníků školských zařízení
i dotčených odborů MČ P 5.

Autor připomínek: Ekaterina Romančenková, vedoucí pobočky Praha 13, Integrační centrum Praha o.p.s.
Výstup opatření - opatření 1.1,

V popisech výstupů zmíněných
opatření je uvedena formulace
“občané [MČ P 5]”, jež by měla být
pozměněna na “občané a obyvatelé”.

Cílová skupina - opatření 3.6.

V popisech výstupů zmíněných
opatření je uvedena formulace

Daná formulace je zavádějící, protože
z ní nevyplývá dostatečně jasně, že
cílovou skupinou jsou všichni
obyvatelé městské části, kteří zde
pobývají legálně a mají stejná práva,
jako občané.
Daná formulace je zavádějící, protože
z ní nevyplývá dostatečně jasně, že

Připomínka byla přijata – text
výstupu opatření byl rozšířen „služba
pro občany a obyvatele v nepříznivé
životní situaci“.

Připomínka byla přijata – cílová

“občané [MČ P 5]”, jež by měla být
pozměněna na “občané a obyvatelé”.

Opatření 3.7. Zajištění
informovanosti v sociální oblasti popis aktivity
Opatření 3.15. Podpora aktivizace,
participace a soužití migrantů –
plánované aktivity pro rok 2018

Opatření 3.15. Podpora aktivizace,
participace a soužití migrantů –
plánované aktivity pro rok 2018

Informační zdroje včetně webových
stránek komunitního plánování,
letáků, publikaci mají být překládány
do více jazyků srozumitelných
cizincům žijícím na Praze 5.
Výstup opatření: návrhy možností
spolupráce a podpory

Mapování výskytu a potřeb cizinců na
lokální úrovni

cílovou skupinou jsou všichni
obyvatelé městské části, kteří zde
pobývají legálně a mají stejná práva,
jako občané.
Městská část by měla poskytovat
migrantů/kám ucelené informace o
službách, na které mají (jakožto
obyvatelé Prahy 5) nárok, a to v jím
srozumitelném jazyce.
V rámci spolupráce s poskytovateli
sociálních a souvisejících služeb by
měly být zahrnuty a zváženy
následující návrhy:
1) MČ P 5 by měla monitorovat výskyt
nově vznikajících a působících
poskytovatelů sociálních a
souvisejících služeb na území městské
části.
2) MČ P 5 by měla průběžně
informovat migranty, žijící na území
městské části, o existenci a možnosti
využití služeb organizací, pracujících
na poli integrace.
3) MČ P 5 by měla včasně informovat
poskytovatele sociálních a
souvisejících služeb o případech, kdy
je potřeba jejich intervence či
podpora.
4) MČ P 5 má taktéž možnost využití
služeb poskytovatelů sociálních a
souvisejících služeb, mj. školení,
tlumočení, kurzů SKO.
Do plánovaných aktivit bychom rádi
zařadili monitoring území městské
části s největším výskytem cizinců.
Městská část pak bude mít lepší
přehled o počtech a potřebách cizinců,
pobývajících v dané lokalitě.

skupina byla rozšířena na „občané a
obyvatelé MČ Praha 5“.
Připomínka nebyla přijata – MČ P 5
(OSO) o poskytování informací ve
vícejazyčné verzi v roce 2018
neuvažuje.
Připomínka nebyla přijata
Add 1) návrh výstupu opatření je
obsažen v opatření 3.7 „… jsou
dostupné webové stránky KPSS
(http://kpss.praha5.cz/), kde je
zveřejněn pravidelně aktualizovaný
Katalog sociálních a souvisejících
služeb,…“.
Add 2) viz výše Add 1)
Add 3) je obsaženo v plánovaných
aktivitách tohoto opatření v bodě a)
Add 4) je obsaženo v plánovaných
aktivitách tohoto opatření v bodě a).

Připomínka byla přijata – plánované
aktivity na rok 2018 byly rozšířeny bod d) realizace analýzy mapující
cizince na území MČ Praha 5

Opatření 3.15. Podpora aktivizace,
participace a soužití migrantů –
plánované aktivity pro rok 2017

Podpora zvyšování interkulturních
kompetencí zaměstnanců úřadů MČ.

Jednou z aktivit, na níž by měla MČ
P5 pamatovat, je tedy zvyšování
kompetencí svých zaměstnanců/kyň v
této oblasti. Praktickými nástroji jsou
v tomto případě školení, asistence a
metodická podpora při jednání s
migranty/kami, nebo alespoň základní
seznámení s interkulturní
problematikou (jak přistupovat k
obyvatelům Prahy 5, kteří jsou
zároveň migranti/ky, kam je
odkazovat, na jaké služby mají nárok a
na jaké ne?).

Připomínka nebyla přijata - každý
zaměstnanec OSO se pravidelně
vzdělává dle zák. č. 108/2006 Sb., tj.
24 hodin ročně, programy
akreditovaných kurzů jsou zaměřené i
na zvyšování interkulturních
kompetencí.

Autor připomínek: MUDr. Marie Kloudová
odst.1.1. až 1.8.

Uvést taxativně všechny
spolupracující organizace a kontakty
na ně.( nejen 5 org.9 org.td.)

Důležité pro přímou spolupráci nebo
získání informací

2.1.

Seznamy tísňových linek mít v letáku
a po ruce při sociálním poradenství.

Člověk, který se díky exekutorovi,
domácímu apod. ocitne aktuálně na
ulici nemůže hledat kontakty na webu.

2.

Armáda spásy, Naděje aj. mít
k dispozici část oblečení z kontejnerů
na textil umístěných na pozemcích
MČ Praha 5

Důležité pro matky s dětmi a lidi bez
přístřeší. Navázat spolupráci
s provozovateli kontejnerů.

3.4.

Navázat kontakty s jinými azylovými
domy v Praze.

Některé azylové domy mohou mít
volná místa pro akutní potřebu našich
občanů.

Připomínka nebyla přijata –
informace o poskytovatelích
sociálních a souvisejících služeb jsou
uvedeny v Katalogu sociálních služeb,
který je pravidelně aktualizován na
webových stránkách KPSS
(https://kpss.praha5.cz/)
Připomínka nebyla přijata – netýká
opatření 2.1 „tísňové péče“.
V rámci poradenství mají pro klienty
sociální pracovníci a sociální kurátoři
informace v tištěné podobě (letáky,
brožury, …).
Připomínka nebyla přijata – oblečení
pro potřebné, ale i hygienické potřeby
a potraviny mají k dispozici nejen tyto
uvedené organizace. Kontakt a
informace zajišťují pracovníci OSO.
Připomínka nebyla přijata – netýká se
opatření 3.4 „poradenství“.
Pracovníci OSO jsou v
pravidelném kontaktu s pracovníky
AD.

3.5.

3.11.
3.13.

Postupovat podle národní
subkategorizace ETHOS.

Letáky o pořádaných akcích dát
vedením škol.Zvážit také ordinace
lékařů pro děti a dorost.
Kromě pytlů na odpad umístit do
vysoké koncentrace lidí bez přístřeší
též mobilní WC.

Nedoporučuji kombinovat děti
z dětských domovů s lidmi, kteří
opustili výkon trestu.

Prevence infekčních onemocnění.

Připomínka nebyla přijata – netýká se
opatření 3.5 „zaměstnávání osob
znevýhodněných na trhu práce“.
Cílové skupiny poskytovatelů
sociálních služeb jsou v kompetenci
jednotlivých poskytovatelů.
Připomínka byla přijata – opatření
3.11 rozšířeno o bod e) spolupráce a
výměna informací s MŠ, ZŠ
Připomínka nebyla přijata – MČ
Praha 5 (OSO) rozmístění mobilních
WC výhradně pro potřeby osob bez
přístřeší na svém území neplánuje.

Autor připomínek: Jana Plíšková, Sedmibarevno z.ú.
Priorita č.1/opatření 1.2.?/podpora
pobytových služeb (DOZP) pro OZP

Podpora pobytových služeb dle
zákona o sociálních službách –
domov pro osoby se zdravotním
postižením, chráněné bydlení….
Podle katalogu. Přidat třeba
k opatření 1.2.
- Podpora v rámci dotačního
řízení

Jsme služba DOZP na uzení Praha 5
už od roku 1993. MČ nás finančně
podporuje, ale v akčním plánu
podpora naší služby chybí. Tento typ
služeb je vedle terénních významný.

Připomínka nebyla přijata – v AP na
jednotlivé roky jsou uvedeny priority
a opatření Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb a služeb
souvisejících v MČ Praha 5 na období
2016 – 2018. Služba sociální péče §
48 domovy pro osoby se zdravotním
postižením není ve Střednědobém
plánu zařazena.

