Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS
„Děti, rodina, mládež“
konané dne 14. 3. 2018
Účastníci:
JUDr. Petr Lachnit (radní MČ P 5), Mgr. Libuše Roytová, Petr Porada (Diakonie ČCE-SKP),
Ing. Adéla Hrdličková (HESTIA-Centrum pro dobrovolnictví, program 5P+Kompas), Ivana
Kosová, DiS. (OSO), Mgr. Iva Pokorná (OSO), Bc. Hana Spěváková, DiS.(OSO), Petra
Jelenová (KRC Barrandov), Imelda Hrdličková (ADCH, AD Gloria), Sára Holubová, DiS.
(ADCH, poradna Magdala), Bc. Václav Konečný (OSO), Mgr. Radka Dydňanská, PhD.
(Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú.; pobočka Praha)
Program setkání:
1) Priority a opatření Střednědobého plánu na období 2019 – 2021
2) Prezentace organizací
3) Různé

Zahájení
Koordinátorka komunitního plánování:
- přivítala účastníky na setkání pracovní skupiny,
- informovala o personálních změnách na Odboru sociální problematiky a prevence
kriminality – přestavila Mgr. Lenku Kazdovou Kocourkovou, která vykonává
kumulovanou funkci sociálního kurátora pro dospělé a poradce pro cizince,
národnostní menšiny a etnické skupiny.
add 1)
Ivana Kosová, koordinátorka komunitního plánování, informovala účastníky setkání o tom, že
v letošním roce se bude připravovat Střednědobý plán rozvoje sociálních a souvisejících
služeb na období 2019 – 2021 a Akční plán na rok 2019.
Předložila návrh priorit a opatření střednědobého plánu na období 2019 – 2021 – viz příloha
zápisu.
- Priorita č. 1 „Podpora registrovaných sociálních služeb“
- Priorita č. 2 „Podpora a rozvoj volnočasových aktivit občanů MČ Praha 5 v sociální
oblasti“
- Priorita č. 3 „Podpora a rozvoj služeb nedefinovaných v zák. č. 108/2006 Sb. o soc.
službách“
Připomínky k navrhovaným prioritám a opatřením je možné zasílat do 26. 3. 2018 na e-mail
ivana.kosova@praha5.cz.
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JUDr. Petr Lachnit (radní MČ P 5)
- Informuje, co způsobuje koncentraci osob závislých na návykových látkách, částečně
způsobeno i tím, že se na území MČ Praha jsou organizace Progressive a Sananim.
Kriminalita na Praze 5 má klesající tendenci. Je to způsobeno spoluprací všech
dotčených subjektů na Praze 5. Byla rozbita drogová scéna v obvodu Prahy 5.
- Bylo by vhodné, aby na příštím setkání této pracovní skupiny byl přítomen zástupce
odboru školství a to z důvodu, že finanční prostředky jsou v současné době
přesouvány do školství a to především do základního. O tomto bylo již hovořeno již
na minulém setkání pracovní skupiny.
add 2) Prezentace organizací:
Petr Porada, Mgr. Libuše Roytová (Diakonie ČCE-SKP)
- Provozují azylový dům pro matky s dětmi, kde v současné době probíhá postupná
rekonstrukce, tudíž mají omezenou kapacitu.
Petra Jelenová (Kulturní a rodinné centrum Barrandov, z.s.)
- Čekají, zda bude vyhověno jejich žádosti o granty.
- Mají naplánované akce – například Velikonoční dílna – vstup 50,- Kč na dítě.
- Jarní burza.
Sára Holubová, DiS. (ADCH, Poradna Magdala)
- Pozvala na seminář „Konflikt mezi rodiči očima dítěte“, který bude v prostorách
poradny 20. 3. 2018 pro odbornou i laickou veřejnost.
Imelda Hrdličková (ADCH, AD Gloria)
- Kapacita azylového domu je 40 lůžek, dům je naplněný, žádostí je mnoho, ale ne
všichni se dostaví, nebo o u bytování opravdu stojí. Problém je s ubytování matek,
které jsou psychiatricky nemocné, nebo jsou závislé na návykových látkách a neléčí
se.
Ing. Adéla Hrdličková (Hestia – Centrum pro dobrovolnictví, program Pět P +
KOMPAS)
- Tři mentoringové programy –Pět P, KOMPAS a program 3G-tři generace.
- Velký zájem je o program 5P, probíhají výcviky dobrovolníků, čekají, jak dopadne
dotační řízení.
Radka Dydňanská (Terapeutické centrum Modré dveře Praha, z.ú.)
- Mají tři pobočky, jedna z poboček je v Praze 10 – Hostivaři, poskytují ambulantní i
terénní krizovou pomoc pro osoby v krizi, bez rozdílu věku. Jako jediní v Praze jezdí
za dětmi, které jsou např. obětí šikany, domácího násil. Poskytují terapie a to
individuální, párové, rodinné, i pro děti (hrazená služba), poskytují pedagogickopsychologické poradenství, doprovázení v rámci dohod o pěstounské péči, asistovaný
kontakt. Mají pověření k SPOD.
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add 3)
Václav Konečný (OSO, koordinátor prevence kriminality, protidrogový koordinátor)
- Předal informace o amatérské filmové soutěže AntiFetFest aneb Jde to i jinak! Témata
jsou drogy, šikana, gambling… očima dětí a mládeže. Mohou se účastnit děti a mládež
ve věku žáků základních a středních škol.
Koordinátorka KPSS poděkovala přítomným za účast.

Zapsala: Hana Spěváková
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