Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS
„Děti, rodina, mládež“
konané dne 8. 11. 2017
Účastníci:
JUDr. Petr Lachnit (radní MČ P 5), Mgr. Libuše Roytová (Diakonie ČCE-SKP), Mgr. Zuzana
Hasanová (HESTIA-Centrum pro dobrovolnictví, program 5P+Kompas), Petra Kasalická
(Kamarád Chameleon, PERCEPTIO), Ivana Kosová, DiS. (OSO), Mgr. Iva Pokorná (OSO),
Jana Trnková (OSO), Bc. Hana Spěváková, DiS.(OSO), Petra Jelenová (KMC Barrandov),
Ing. Jiří Musil (Centrum pro manželství a rodinu, z. s.), Jolana Burešová (ADCH, AD Gloria),
Sára Holubová, DiS. (ADCH, poradna Magdala), Bc. Václav Konečný (OSO)
Omluveni:
Mgr. Alžběta Mýtinová (Cestou necestou, z.ú.), sociální oddělení FN Motol, Mgr. Magdaléna
Strouhalová (Poradna pro rodinu manželství a mezilidské vztahy)
Program setkání:
1) Informace o dotačních programech v sociální oblasti pro rok 2018
2) Návrh Akčního plánu na rok 2018
3) Různé
Zahájení
Koordinátorka komunitního plánování přivítala účastníky na setkání pracovní skupiny.
add 1)
Ekonomka odboru paní Jana Trnková podala informace o dotačních programech v sociální
oblasti na rok 2018.
add 2)
Příprava Akčního plánu na rok 2018 – návrh byl zaslán účastníkům plánování e-mailem a je
zveřejněn i s „připomínkovým listem“ na webových stránkách KPSS (http://kpss.praha5.cz/).
- Jedná se o prováděcí dokument Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a
služeb souvisejících v MČ Praha 5 na období 2016 – 2018. Jsou zde uvedeny aktivity,
které budou realizovány v příštím roce,
- připomínky zasílat prostřednictvím „připomínkového listu“ na e-mailovou adresu
koordinátorky KPSS (ivana.kosova@praha5.cz), popř. poštou/podatelnou do 19. 11.
2017.
add 3)
- Zhodnocení akce „Den neziskových organizací“, která se uskutečnila dne 12. 9. 2017
na pěší zóně Anděl. Veřejnosti se představilo 52 organizací, z toho 3 prezentovaly
svoji činnost propagačními materiály. Byl podán návrh, aby organizace ve třech
stanech byly rozděleny dle pracovních skupin v rámci KPSS, tj. 1. Děti, rodina a
mládež, 2. Osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi, etnické skupiny a
národnostní menšiny, 3. Senioři a osoby se zdravotním postižením. Návrh byl
předložen na jednání ostatních pracovních skupin.
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JUDr. Petr Lachnit (radní MČ P 5)
- Diskuse nad problematikou čerpání dotací na volnočasové aktivity z programů
vyhlášených v oblasti školství.
Bc. Hana Spěváková, DiS. (OSO)
- Informovala o aktivitách a čerpání dotací v jednotlivých ZŠ v MČ Praha 5
Mgr. Libuše Roytová (Diakonie ČCE-SKP)
- Pozvánka na den otevřených dveří dne 21. 11. 2017 v krizovém centru Varšavská 37,
součástí bude promítání filmu
Petra Jelenová (KMC Barrandov)
- Zatím přežívají v původních prostorech,
- Získali granty
- Pořádaly dva tábory
Petra Kasalická (Kamarád Chameleon, PERCEPTIO)
- hledají nové prostory k pronájmu, na původním místě je plánována nová výstavba
Sára Holubová, DiS. (ADCH, Poradna Magdala)
- aktuálně hledají pro jedno z dětí vhodné volnočasové aktivity (rodina nemá finanční
prostředky)
Jolana Burešová (ADCH, AD Gloria)
- kapacita azylového domu je plně využívána, žádné změny
Ing. Jiří Musil (Centrum pro manželství a rodinu, z. s.)
- informace ohledně vztahových programů
Zuzana Hasanová (Hestia – centrum dobrovolnictví, program 5P + Kompas)
- akutně řeší prostory, které by potřebovali větší oproti stávajícím
- v Programu KOMPAS mají volnou kapacitu
Koordinátorka KPSS poděkovala přítomným za účast.

Zapsala: Hana Spěváková
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