Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS
„Senioři + Osoby se zdravotním postižením“
konaného dne 07. 11. 2017

Účastníci: JUDr. Petr Lachnit (radní MČ P 5), Ivan Černovský (SC Klamovka), Natálie
Nováková (Helppes), Mgr. Karolína Tumlířová (Most k domovu, z.ú), Tereza Bártlová (Tichý
svět, o.p.s.), Naďa Buková (CNP – FN Motol), Mgr. Jana Bláhová, DiS. (Archa pomoci Praha,
KC Petrklíč), Libuše Malá (KC Petrklíč z.s.), Anna Pokorná (Hestia – Program 3G), Jana
Trnková (OSO), Milena Mocová (Anděl Strážný), Adam Sviták, DiS. (Anděl Strážný), Jarmila
Zaťková (Diakonie Praha 5), Alice Jedličková (Ergo aktiv o.p.s.), Eva Krčmářová (CSOP Praha
5, p.o.), Helena Chaloupková (SPCCH Praha 5),Ivana Kosová, DiS. (OSO), Jitka Straňáková,
DiS. (OSO)
Omluveni: Mgr. Karel Julina (Obč. sdružení Melius), Ivana Otřísalová (ADCH Praha),
Drahoslava Kolací (SCMP), Brigita Prokopenková (SCMP), Mgr. Iva Pokorná (OSO)
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 bude předložen na jednání ostatních pracovních skupin.
Alice Jedličková (Ergo aktiv o.p.s.)
- představila organizaci. Opět plánují na pěší zóně u Anděla akci „Polívková smršť“.
Jarmila Zaťková (Diakonie Praha 5)
- poskytla informace o organizaci. Potýkají se s problémem dosahu praktických lékařů.
Polovina jejich klientů je ležících.
Mgr. Jana Bláhová, DiS. (Archa pomoci Praha, KC Petrklíč)
- představila organizaci Archa pomoci Praha, která pomáhá seniorům a osobám se
zdravotním postižením zůstat žít co nejdéle v prostředí vlastního domova. Informovala
o proběhlém výletu seniorů do Mníšku pod Brdy, který se konal na Den seniorů 1. 10.
2017.
- přítomné pozvala na koncert pro Archu pomoci Praha, který se bude konat 25. 11. 2017
v 17.00 hod. v kostele „Církve adventistů sedmého dne Praha-Smíchov“, Peroutkova
57, Praha 5.
- poskytla informace o Komunitním centru Petrklíč. Jedná se o pečovatelskou službu a
službu osobní asistence, jejichž cílem je poskytovat uživatelům kvalitní, dostupnou a
efektivní sociální službu. Pomoc je poskytována seniorům, osobám se zdravotním
postižením a lidem s chronickým onemocněním na území hl. města Prahy.
Anna Pokorná (Hestia – Program 3G)
- představila organizaci. Organizace hledá pracovníky nad 50 let, kteří by se dokázali
dostat do rolí babiček. Školení probíhá 1x týdně.
Tereza Bártlová (Tichý svět, o.p.s.)
- obecně prospěšné společnosti pomáháme neslyšícím vyjít z izolace. Usilují o jejich
rovnoprávné postavení zejména na trhu práce a ve vzdělávání.
Natálie Nováková (Helppes)
- pozvánka na „Mikulášskou pro všechny hodné i zlobivé pejsky“, která se bude konat
dne 09. 12. 2017.
Helena Chaloupková (SPCCH Praha 5)
- přítomné informovala o pořádání ozdravných a rekondičních pobytech pro seniory.
Eva Krčmářová (CSOP Praha 5, p. o.)
- informovala o střediscích Centra sociální a ošetřovatelské pomoci platných. Klienti
Centra sociální a ošetřovatelské služby mají novou fakultativní službu Taxík Maxík.
Služba je určená k přepravě seniorů, zdravotně a tělesně postižených občanů MČ Praha
5 starších 35 let.
Ivan Černovský (SC Klamovka)
- senior rezidence poskytuje pobytové služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu
věku nebo trvalých změn zdravotního stavu. V současné době mají v domově seniorů
poslední volná místa. Domov se zvláštním režimem je naplněn. Na jaře roku 2018 by
mělo dojít k otevření zařízení ve Slivenci.

Naďa Buková (CNP – FN Motol)
- většina pacientů má nízký důchod, nemá rodinu, čekají na umístění do domova. Jedna
ze stanic musela být z důvodu nedostatku personálu uzavřena.

Mgr. Karolína Tumlířová (Most k domovu, z.ú)
- občanské sdružení poskytuje následující služby - mobilní specializovanou paliativní
péči, domácí zdravotní péči (HomeCare), domácí hospicovou péči, pečovatelskou
službu, sociální poradenství.
Milena Mocová (Anděl Strážný)
- organizace působí celorepublikově. Mají vlastní monitorovací zařízení. Paušální
poplatek za službu tísňové péče činí 350 Kč měsíčně. Zájemcům o tuto službu zdarma
půjčují na tři měsíce koncové zařízení i se sim kartou, aby si ho osahali.
Koordinátorka KPSS poděkovala přítomným za účast.
Zapsala: J. Straňáková

