
 
Z Á P I S 

ze setkání u  kulatého stolu v rámci 
komunitního plánování sociálních služeb v Praze 5 

12.04.2012 zasedací místnost Zastupitelstva MČ PRAHA 5 
 
Účastníci: Anabell o.s., Arcidiecézní charita Praha, Armáda spásy, Bílý kruh bezpečí o.s., Cestou necestou o.s., 
CSOP, Čas pro Tebe o.s., Člověk v tísni o.p.s., Diakonie ČCE SKP v Praze, Farní charita Praha 5, FN Motol, 
Fokus Praha o.s., Helppes - Centrum výcviku psů pro postižené o.s., Hestia o.s. Program pět P, Kulturní a mateřské 
centrum Barrandov, Melius o.s., Naděje o.s., Nevidomí maséři, Palata, proFem o.p.s., Progressive o.s., o.s. 
Sananim, Sdružení pro integraci a migraci, Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách o.s., 
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR o.s., Veselý Smíchov o.s. 
 
Hosté: Mgr. Diana Bubníková, Petra Kameníčková, Bc. Roman Sedlák, Ing. Vlasta Váchová, Mgr. Lucie Vávrová 
Ph.D. 
 
Program:   

1. Prezence účastníků a výběr pracovní skupiny dle cílových skupin 
2. Zahájení  
3. Informace o síti sociálních služeb v Praze 5 
4. Seznámení s přípravou aktualizace komunitního plánu sítě sociálních služeb Prahy 5 
5. Společné vypracování SWOT analýzy „Fungování sociálních služeb na Praze 5“ 
6. Registrace zájemců o další práci v komunitním plánování dle cílových skupin 
7. Závěr  

 
 

ad 1) Účastníci se registrovali u jednotlivých stolů dle cílových skupin uživatelů sociálních služeb. 
 
ad 2) Úvodem zástupce starosty JUDr. Petr Lachnit přivítal účastníky setkání. 
 
ad 3,4) Koordinátorka Ivana Kosová podala informace o komunitním plánování sociálních služeb a   

seznámila přítomné s přípravou aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb v Praze 5 na další období. 
 
ad 5) Byla provedena SWOT analýza „ Fungování systému sociálních služeb na území MČ Praha 5“ u  
          jednotlivých pracovních stolů dle cílových skupin:   

a) senioři a osoby se zdravotním postižením, 
b) děti, rodina a mládež, 
c) sociální prevence, osoby v krizi, etnické skupiny a národnostní menšiny. 

 
ad 6) Byla provedena registrace zájemců o spolupráci v Pracovních skupinách v rámci procesu KPSS. 
 
Ad7) Závěr – výsledky SWOT analýzy budou zaslány účastníkům setkání, po spuštění webových stránek 
         KPSS Praha 5 také zveřejněny.  
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Ivana Kosová 
 
 
 
 
 
 

 


