Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS
„Senioři + Osoby se zdravotním postižením“
konaného dne 12. 06. 2018

Účastníci: JUDr. Petr Lachnit (radní MČ P 5), Mgr. Andrej Dan Bárdoš, PhD., (MPSV), Bc. Julie
Kašparová (SC Slivenec), Brigita Prokopenková (Sdružení CMP), Mgr. Eliška Čižmářová
(Hewer z.s.), Mgr. Karolina Tumlířová (Most k domovu, z.ú.), Mgr. Vojtěch Měřička, AChLj.
(TopHelpPlus, s.r.o.), Mgr. Václav Ježek (FN Motol), Mgr. Jana Bláhová, DiS. (Archa pomoci
Praha, KC Petrklíč), Jarmila Zaťková (Diakonie Praha 5), Bc. Alice Jedličková (Ergo Aktiv
o.p.s.), Eva Krčmářová (CSOP Praha 5 p.o.), Kristýna Vacková (CSOP Praha 5 p.o.), Vladimír
Drábek (ALTÁN ART, z.s.), Milena Mocová (Anděl strážný, z.ú.), Bc.Dana Zábranská (Anděl
strážný, z.ú.), Tomáš Mikula (SC Klamovka), Ing. Hana Dušková (senior), Mgr. Iva Pokorná
(OSO), Ivana Kosová, DiS. (OSO), Jana Trnková (OSO), Jitka Straňáková, DiS. (OSO)
Omluveni: Mgr. Libuše Roytová (Diakonie ČCE-SKP), Natálie Nováková (Helppes),
Program setkání:
1)
2)
3)
4)
5)

Návrh Střednědobého plánu na období 2019 – 2021
Informace o Dnu neziskových organizací
Realizace aktivit Akčního plánu na rok 2018
Prezentace organizací
Různé

Ivana Kosová, DiS., koordinátorka komunitního plánování
-

přivítala účastníky na setkání pracovní skupiny, seznámení s programem,

add 1)
-

návrh „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v MČ
Praha 5 na období 2019 – 2021“ byl účastníkům zaslán e-mailem,
je zveřejněn na webových stránkách KPSS, v záložce „dokumenty“, včetně
připomínkového listu,
připomínky lze podávat pouze prostřednictvím připomínkového listu do 30. 6. 2018,
vypořádání připomínek bude předloženo Řídící skupině ke schválení,
podatelé připomínek budou informováni o tom, zda byly akceptovány nebo proč nemohly
být zahrnuty do plánu,
připomínky a jejich vypořádání bude zveřejněno na webových stránkách KPSS, v záložce
„dokumenty“,
Střednědobý plán bude předložen ke schválení Radě MČ P5 a bude zveřejněn na
webových stránkách KPSS.
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add 2)
Jana Trnková (OSO) předala informace o Dnu neziskových organizací:
- Rada MČ Praha 5 dne 4. dubna schválila pořádání akce „Den neziskových organizací na
Praze 5“. Dvanáctý ročník je pod záštitou JUDr. Petra Lachnita, PhDr. Marie Ulrichové Hakenové, Ing. Jarmily Svobodové, Mgr. Zdeňka Doležala a JUDr. Tomáše Homoly,
- akce proběhne ve středu 12. září od 11 do 17 hodin na pěší zóně Anděl ve 3 stanech,
- vzhledem k velkému zájmu o účast je v letošním roce zajištěno o 8 míst víc oproti
předešlým ročníkům, kdy se představilo téměř 50 organizací, které měli prostor pro
prezentaci a představení služeb, které poskytují,
- celou akcí provádí zkušený moderátor.
add 3)
- Dne 16. 5. 2018 byl ukončen v pořadí již 6. ročník „SENIOR AKADEMIE“,
- pod záštitou JUDr. Lachnita proběhl dne 10. dubna pro 200 seniorů v Paspově sále
Pivovaru Staropramen „JARNÍ DEN SENIORŮ“,
- ve dnech 17. a 24. 05. byly realizovány výlety do Jižních Čech - do Milevského kláštera
a zámku Orlík. Ve dvou termínech byly vypraveny 2 autobusy pro 188 seniorů s trvalým
bydlištěm na MČ Praha 5.
add 4) Prezentace organizací:
Mgr. Andrej Dan Bárdoš, Ph.D. (MPSV)
- představil projekt „Implementace politiky stárnutí na krajské úrovni“. Strategie přípravy
na stárnutí na léta 2018-2022 (dále jen „Strategie“) navazuje na Národní akční plán
podporující pozitivní stárnutí. Účelem této strategie je předložit ucelený rámec pro
politiku stárnutí, která je ze své podstaty agendou průřezovou a týká se různých oblastí
života společnosti, a tedy i různých oblastí veřejných politik. Strategie uznává, že osoby
nad 50 let jsou velmi rozmanitá a heterogenní skupina lidí resp. část společnosti
(obyvatel) a proto se snaží přijít s takovými opatřeními, která zahrnou různé skupiny a
zohlední je.
- Organizace, které mají zájem spolupracovat na projektu, mohou kontaktovat e-mail:
andrej.bardos@mpsv.cz, tel: 732 217 933, 778 716 523.
Milena Mocová (Anděl Strážný)
- organizace působí celorepublikově. Od 01. 8. 2018 nabízí nový projekt – rodinný
příslušníci se mohou přes ústřednu zkontaktovat se svým blízkým.
Vladimír Drábek (ALTÁN ART, z.s.),
- představil komunitní centrum. Ve všední dny probíhají různorodé výtvarné aktivity.
Programy jsou vedeny zkušenými lektory. Zaměřují se hlavně na tvořivé uplatnění lidí
sociálně vyloučených (lidé s mentálním postižením, s chronickým duševním
onemocněním, senioři etc.) ale nejen jich. Jejich mottem je „MALUJEME PRO
RADOST“. Více informací na www.kkcart.net.
Mgr. Eliška Čižmářová (Hewer z.s.),
- nezisková organizace, která se zabývá poskytováním terénní sociální služby osobní
asistence. Jejím posláním je individuální terénní péče o klienta s cílem naplnění všech
jeho základních životních potřeb a zapojení do života kolem sebe podle vlastního
rozhodnutí. Více informací na www.hewer.cz.
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Drahoslava Prokopenková (SCMP)
- organizace pořádá rekondiční pobyty pro osoby po cévních mozkových příhodách,
- informace o dalších poskytovaných službách.
Tomáš Mikula (SC Klamovka)
- Senior Centrum poskytuje pobytové služby osobám starších 60 let se sníženou
soběstačností z důvodu věku nebo trvalých změn zdravotního stavu.
Bc. Julie Kašparová (SC Slivenec)
- představila organizaci. Senior Centrum Slivenec je v provozu od dubna 2018, poskytuje
pobytové služby osobám, které dosáhli věku 55 let nebo věku rozhodného pro přiznání
starobního důchodu. SC má celkem 100 lůžek (DS-30, DZR-70). DZR pro klienty jejichž
potřeba sociální a zdravotní podpory způsobené Alzheimerovou chorobou, nebo různými
typy demencí je taková, že jim neumožňuje pobyt v domácím prostředí.
- Pozvánka na prohlídku zařízení.
Eva Krčmářová (CSOP Praha 5 p.o.)
- informovala o probíhajících přednáškách pro seniory v Komunitním centru Louka. Další
se uskuteční až na podzim.
Ing. Hana Dušková
- pohovořila o vizi týkající se zřízení objektu na Praze 5, ve kterém by společně žili rozličné
cílové skupiny, např. handicapovaní občané spolu se seniory apod.
Mgr. Karolina Tumlířová (Most k domovu, z.ú.)
- občanské sdružení poskytuje mobilní specializovanou paliativní péči, domácí zdravotní
péči (HomeCare), domácí hospicovou péči, pečovatelskou službu, sociální poradenství.
Jsou schopni poskytovat služby 24 hodin.
Mgr. Vojtěch Měřička, AChLj. (TopHelpPlus, s.r.o.)
- zajišťují komplexní služby v domácím prostředí klienta. Jedná se o služby domácí
zdravotní péče a sociální služby (osobní asistence, sociální poradenství).
- Další služby, které zajišťují je prodej a půjčovna zdravotních pomůcek a také vzdělávání
pracovníků v sociální a zdravotní oblasti,
- na 21. 6. 2018 je připraven kurz pro sociální pracovníky pod názvem „Seberozvoj“ se
zaměřením na řešení problémů a otázek vnitřních postojů, motivace a sebereflexe.
Mgr. Jana Bláhová, DiS. (Archa pomoci Praha, KC Petrklíč)
- představila organizaci Archa pomoci Praha,
- poskytla informace o Komunitním centru Petrklíč,
- při řešení záležitostí klientů se sociální pracovníci obou organizací setkávají s
nedostatkem DS napříč Prahou pro mladší zdravotně postižené občany.
Bc. Alice Jedličková (Ergo Aktiv o.p.s.)
- organizace poskytuje lidem po cévní mozkové příhodě či jiném získaném poškození
mozku specifickou komplexní podporu a následnou péči, která jim pomůže při návratu do
aktivního života a zaměstnání,
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-

cílovou skupinou jsou osoby se získaným poškozením mozku – osoby po CMP,
traumatickém poranění mozku, nádorovém onemocnění, s roztroušenou sklerózou,
případně epilepsií – které usilují o začlenění do aktivního života.

Jarmila Zaťková (Diakonie Praha 5)
- poskytla informace o organizaci. Stále se potýkají s problémem dostupnosti praktických
lékařů. Polovina jejich klientů je ležících.
add 3) Různé
Marcela Nevšímalová, ředitelka nadace „Moje velké přání“
koordinátorka KPSS seznámila přítomné s nabídkou:
- nadace Moje velké přání je nezisková organizace, která se zaměřuje na plnění přání
formou zážitků dlouhodobě nemocným nebo osamělým seniorům v Praze. Plní nejrůznější
přání - setkání s někým, koho znají, ale osobně se s ním neměli možnost potkat, cestu na
místo, které je stále v jejich vzpomínkách anebo jakýkoliv zážitek, který jim udělá radost.
Paní Nevšímalová nabídla možnost oslovit seniora, který by měl zájem, zaslat
prostřednictvím kartiček (k dispozici u koordinátorky) nebo na webu nadace
(www.mojevelkeprani.cz) vyplněné údaje o seniorovi a jeho přání. Ohledně zveřejňování
příběhu, fotek apod. - po souhlasu seniora zveřejněna fotka jen s křestním jménem, věkem
na facebooku a webových stránkách nadace.
Ing. Ondřej Velek člen zastupitelstva
- Ing. Ondřej Velek, člen zastupitelstva, se omluvil ze setkání a prostřednictvím
koordinátorky nabídl „Seminář o dostupném bydlení“, organizovaný Platformou, která
připravuje „manuál pro samosprávy“ v této problematice. Seminář by mohl být realizován
po ukončení Dne neziskových organizací, tj. 12. 9. 2018. Kontakty zájemců o tento
seminář budou předány ing. Velkovi.
Koordinátorka KPSS poděkovala přítomným za účast.
Zapsala: J. Straňáková
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