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           Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS 

„Senioři + Osoby se zdravotním postižením“ 
 

konaného dne 07. 03. 2017 

 

Účastníci: JUDr. Petr Lachnit (radní MČ P 5), Romana Procházková (Společnost Duha), 

Jarmila Zaťková (Diakonie Praha 5), Šárka Ivana Hrubešová (SR Klamovka), Lucie Dostálová 

(FN Motol – CNP), Natálie Nováková (Helppes), Mgr. Veronika Duchoňová (Fokus Praha), 

Mgr. Lucie Vávrová Ph. D. (členka zastupitelstva), Mgr. Jana Bláhová, DiS. (Archa pomoci 

Praha, KC Petrklíč), Mgr. Libuše Roytová (Diakonie ČCE-SKP), PhDr. Helena Volechová 

(CSOP Praha 5, p. o.), Drahoslava Kolací (SCMP), Brigita Prokopenková (SCMP), Dana 

Kosičková (FOSA o.p.s.), Mgr. Ivana Pokorná (OSO), Ivana Kosová, DiS (OSO), Jitka 

Straňáková, DiS. (OSO) 

Omluveni: Ing. Tomáš Hubálek (Moudrá Sovička z. s.), MUDr. Jaganjacová, Ph.D. 

(gerontolog), Mgr. Vojtěch Měřička, Ach LJ (Most k domovu, z.ú)  

Program setkání: 

1) Informace o dotačních programech v sociální oblasti 

2) Představení nových organizací 

3) Akční plán na rok 2017 

4) Různé  

Zahájení 

Ivana Kosová, DiS., koordinátorka komunitního plánování: 

- přivítala účastníky na setkání pracovních skupin,  

- informovala o personálních změnách na Odboru sociální problematiky – přestavila 

vedoucí odboru Mgr. Ivu Pokornou, poradce pro cizince a národnostní menšiny Barboru 

Dimitrovovou, DiS. 

- informovala o vyhlášeném výběrovém řízení na funkci koordinátora prevence 

kriminality a protidrogového koordinátora.  

 

add 1)  

Ekonomka odboru paní Jana Trnková podala informace o průběhu dotačního řízení u dotačních 

programů v sociální oblasti. 

add 2) 

Mgr. Jana Bláhová, DiS  

- představila organizaci Archa pomoci Praha, která pomáhá seniorům a osobám se 

zdravotním postižením zůstat žít co nejdéle v prostředí vlastního domova, nabízí jim 

pomoc a poradenství při řešení jejich sociální situace, vytváří prostor pro jejich 

seberealizaci a podporu sociálních kontaktů. Archa pomoci Praha tak zajišťuje vedle 

sociální pomoci i dobrovolnický program pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

v domácnostech a volnočasové aktivity. Pomoc je poskytována na území hl. m. Prahy. 
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- poskytla informace o Komunitním centru Petrklíč. Jedná se o pečovatelskou službu a 

službu osobní asistence, jejichž cílem je poskytovat uživatelům kvalitní, dostupnou a 

efektivní sociální službu. Péče je poskytována seniorům, osobám se zdravotním 

postižením a lidem od 17 let s chronickým onemocněním. Obě služby jsou k dispozici 

24 hodin denně, včetně dnů pracovního volna, pracovního klidu a státních svátků. 

Působnost služby je v rámci hl. města Prahy. 

 

PhDr. Helena Volechová (CSOP Praha 5, p. o.) 

-  informovala o změnách ve střediscích Centra sociální a ošetřovatelské pomoci platných 

od 01. 01. 2017.  Klienti CSOP mají novou fakultativní službu Taxík Maxík. Služba je 

určená k přepravě seniorů, zdravotně a tělesně postižených občanů MČ Praha 5 starších 

35 let. Tuto službu mohou klienti využívat po celém území hlavního města Prahy.  

Úhrada za službu - jednorázové jízdné 60,- Kč za každou přepravovanou osobu.  

 

add 3) 

Akční plán (AP) na rok 2017 byl schválen Radou MČ P 5 dne 16. listopadu 2016. Vypořádání 

s připomínkami v rámci připomínkového řízení k návrhu AP, bylo schváleno členy řídící 

skupiny (ŘS). Připomínky a jejich vypořádání je zveřejněno na webu KPSS 

(http://kpss.praha5.cz/) v záložce dokumentů, jako příloha zápisu ŘS ze dne 09. 11. 2016. 

Rada MČ P 5 vzala na vědomí 11. ledna 2017 Vyhodnocení plnění priorit AP za rok 2016. 

Dokument je zveřejněn na webu KPSS v záložce dokumenty/plnění plánu.  

add 4)  

Zájemci z řad seniorů mohou od ledna letošního roku navštěvovat každý pátek od 13:00 do 

15:00 hodin plavecký areál SK Motorlet, kde na základě předložení permanentky zaplatí za 90 

minut 50,- Kč. Permanentky si mohou senioři s trvalým bydlištěm na MČ P 5 vyzvednout každý 

úřední den v 2. patře na OSO, č. dveří 216.  

Pro seniory s trvalým bydlištěm v MČ P5 se připravuje: 

- na jaro a na podzim výlety – informace budou zveřejněny v radničním časopise Pětka,  

- divadelní představení v Paspově sále Smíchovského pivovaru – informace budou 

zveřejněny v radničním časopise Pětka.   

Natálie Nováková (Helppes)  

- pozvánka na Mistrovství ČR ve výkonu asistenčních psů 2017 a Mistrovství ČR ve 

výkonu vodících psů 2017, které se bude konat dne 03. 06. 2017 v areálu Helppes v 

Motole.     

Mgr. Vávrová, Ph.D. (členka zastupitelstva)  

- informovala přítomné o přípravách nových pravidel pro přidělování sociálních bytů. 

Důležitý je individuální přístup ke každému žadateli.  

Odkaz na Zásady bytové politiky MČ P5 - http://www.praha5.cz/cs/sekce/dokumenty-odboru/ 

 

Koordinátorka KPSS poděkovala přítomným za účast. 

Zapsala: J. Straňáková 

http://kpss.praha5.cz/
http://www.praha5.cz/cs/sekce/dokumenty-odboru/

