Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS
„Děti, rodina, mládež“
konané dne 8. 3. 2017
Účastníci:
JUDr. Petr Lachnit (radní MČ P 5), Ivana Kosová, DiS. (OSO), Mgr. Iva Pokorná (OSO),
Jana Trnková (OSO), Bc. Hana Spěváková, DiS.(OSO), Tamara Schmidová, Eva Rosecká
(FN Motol), Michael Čihák (CSOP), Petra Jelenová (KMC Barrandov), Jiří Musil (Centrum
pro manželství a rodinu, z.s.), Daniela Vašíčková (Family and Job z.s.), Petra Priknerová
(Cestou necestou, z.ú.), Petr Porada, Libuše Roytová (Diakonie), Tomáš Kučera ( T4M z.ú.,
Jednota bratrská Praha), Kateřina Hrubá, Sára Holubová (poradna Magdala), Veronika
Kamenická (Člověk v tísni), Petra Kasalická (Kamarád Chameleon), Imelda Hrdličková
(azylový dům Gloria)
Omluvena: Mgr. Alena Hladíková (Hestia)
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, sdělila, že na Odboru sociální problematiky nyní
zastává funky poradce pro cizince a národnostní menšiny Barbora Dimitrovová, DiS.
informovala o vyhlášeném výběrovém řízení na funkci koordinátora prevence
kriminality a protidrogového koordinátora.

Radní MČ Praha 5 JUDr. Petr Lachnit se rovněž přivítal s účastníky setkání. Informoval o
skutečnosti, že v minulosti byla funkce koordinátora prevence kriminality zařazena pod jiný
odbor, nyní byla opět navrácena pod Odbor sociální problematiky, kam náleží.
add 1)
Ekonomka odboru paní Jana Trnková podala informace o průběhu dotačního řízení u
dotačních programů v sociální oblasti.
add 2)
Vzhledem k tomu, že se zástupci avizované nové organizace na setkání nedostavili, nebylo
možné ji představit. Zástupci jednotlivých organizací, kteří byli přítomni, shrnuli v krátkosti
obsah své činnosti.
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
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skupiny (ŘS). Připomínky a jejich vypořádání je zveřejněno na webu KPSS
(http://kpss.praha5.cz/) v záložce dokumentů jako příloha zápisu ŘS ze dne 9.11.2016.
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)
V lesoparku nad Prokopským údolím bude OSO pod záštitou radního JUDr. Petra Lachnita
pořádat v sobotu 22. 4. 5017 „Večerníčkový pohádkový les“.

Koordinátorka KPSS poděkovala přítomným za účast.

Zapsala: Hana Spěváková
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