Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS
„Děti, rodina, mládež“
konané dne 14. 6. 2017
Účastníci:
JUDr. Petr Lachnit (radní MČ P 5), Ing. Jarmila Svobodová (členka zastupitelstva), Ivana
Kosová, DiS. (OSO), Mgr. Iva Pokorná (OSO), Jana Trnková (OSO), Bc. Hana Spěváková,
DiS.(OSO), PhDr. Helena Volechová (CSOP Praha 5, p.o.), Petra Jelenová (KMC
Barrandov), Mgr. Monika Ettlerová (Centrum pro manželství a rodinu, z. s.), Jana Hučíková
(T4M, Jednota bratrská), Petr Porada (Diakonie ČCE-SKP), Imelda Hrdličková (ADCH, AD
Gloria), Sára Holubová (ADCH, poradna Magdala), Bc. Václav Konečný (OSO), Eva
Heroldová (OHK P 5)
Omluveni:
Petra Priknerová (Cestou necestou, z.ú.), Mgr. Magdaléna Strouhalová (Poradna pro rodinu
manželství a mezilidské vztahy)
Program setkání:
1) Informace o Dnu neziskových organizací
2) Plnění Akčního plán na rok 2017
3) Různé
Zahájení
Koordinátorka komunitního plánování:
- přivítala účastníky na setkání pracovní skupiny,
- informovala o personálních změnách na Odboru sociální problematiky – přestavila Bc.
Václava Konečného, koordinátora prevence kriminality a protidrogového
koordinátora,
- informovala
o
vyhlášeném
výběrovém
řízení
na
pozici
veřejného
opatrovníka/sociálního pracovníka a na kumulovanou funkci vedoucího oddělení
sociálních kurátorů a poradce pro cizince a národnostní menšiny.
add 1)
Ekonomka odboru paní Jana Trnková podala informace o Dnu neziskových organizací, který
se uskuteční tradičně na pěší zóně Anděl v úterý 12. 09. 2017 od 11:00 do 17:00 hodin.
add 2)
V sobotu 22. 4. 2017 realizace akce „Večerníčkový pohádkový les“ v lesoparku na
Prokopským údolím. Děti v doprovodu svých rodičů se setkaly s 10 pohádkovými bytostmi, u
kterých plnily různé úkoly, za jejichž splnění byly na konci odměněny malým dárkem. Ačkoli
nepřálo počasí a téměř celý den propršel, akce se zúčastnilo v doprovodu svých rodičů přes 2
tisíce dětí.
Byly uspořádány tři dopoledne dětí z mateřských školek a strážníků Městské policie Praha 5
(MŠ U Santošk, Nad Laurovou, Renoirova). V rámci této bezpečnostní akce byla
prezentována ukázka výcviku koní, výcviku psovodů, zadržení pachatele a různé druhy
policejního zásahu.
V parku Sacré Couer byl 30. 5. 2017 uspořádán Dětský den s policií a hasiči. Dne plného
soutěží a dovádění se zúčastnilo přes 2 tisíce dětí z MŠ, ZŠ i rodičů s dětmi.
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O letních prázdninách bude pro 30 dětí v evidenci OSPOD zorganizován letní pobyt pro ve
spolupráci s Poradenským centrem pro rodinu a děti Úsměv. Pro 10 dětí budou organizovány
turnusy dětských příměstských táborů v Aquaparku Barrandov.
add 3)
Sára Holubová (ADCH poradna Magdala)
- podány informace o nových preventivních programech,
- pozvánka na seminář Konflikt mezi rodiči očima dítěte,
- volná kapacita u asistovaného předávání dětí.
Imelda Hrdličková (ADCH AD Gloria)
- informace o naplněnosti AD.
Jana Hučíková (T4M, Jednota bratrská)
- informace o pořádání příměstského tábora – volná kapacita.
Mgr. Monika Ettlerová (Centrum pro manželství a rodinu, z. s.)
- podány informace o Křesťanské psychologické poradně.
Petra Jelenová (KMC Barrandov)
- předány informace o připravovaných akcích – 22. 6. akce Hurá na prázdniny,
příměstské tábory,
- psychologická poradna – úvodní konzultace zdarma.
PhDr. Helena Volechová (CSOP Praha 5, p. o.)
- informovala o modernizaci Jeslí Na Hřebenkách – pro děti od 15 měsíců do 3 let,
v průběhu letních prázdnin bude zavřeno pouze 14 dnů,
- informace o Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, U Královské louky 5, pro děti a
mládež od 6 do 17 let budou programy i o prázdninách.
Eva Heroldová (Obvodní hospodářská komora v Praze 5)
- informovala i připravovaném projektu – brožura „Řemesla pro seniory“ – jehož cílem
je pomoci seniorům v zajištění služeb ve svých domácnostech i podpora řemeslníků a
specializovaných živností v Praze 5. Součástí projektu budou doporučená pravidla
bezpečnosti,
- možnost zapojení seniorů do vzdělávání dětí v projektu „Senioři učí děti“,
- pozvánka do Galerie Portheimka na výstavu prací žáků Tyršovy základní a mateřské
školy „Když je cílem cesta“ (od 15. do 29. 6 2017).

Koordinátorka KPSS poděkovala přítomným za účast.

Zapsala: Ivana Kosová
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