Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS
„Osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi,
etnické skupiny a národnostní menšiny“
konané dne 11. 6. 2018
Účastníci:
JUDr. Petr Lachnit (radní MČ P 5), Václav Kučera (Člověk v tísni, o.p.s.), Jan Desenský,
DiS. (Armáda spásy v ČR), Petra Botková (Psí život, z.s.), Amrit Sen (Sananim, z.ú.), Mgr.
Andrej Dan Bárdos, Ph.D. (MPSV), Mgr. Ivana Morvayová (FOKUS PRAHA), Bc. Petra
Bartůňková (sociální oddělení FN Motol), Mgr. Miroslav Giljan (Progressive), Natalia
Stehnejová (ICP), Aleš Strnad, DiS. (Naděje), Mgr. Veronika Hrzánová (Bílý kruh bezpečí),
Jana Trnková (OSO), Ivana Kosová, DiS. (OSO), Mgr. Iva Pokorná (OSO), Bc. Kira
Harvánková (OSO), Mgr. Lenka Kazdová Kocourková (OSO)
Omluveni:
Ing. Ondřej Velek (zastupitel MČ P5), Barbora Deutschová, DiS. (Romodrom o.p.s.), Mgr.
Libuše Roytová (SKP Diakonie)
Program setkání:
1) Návrh Střednědobého plánu na období 2019 – 2021
2) Informace o Dnu neziskových organizací
3) Realizace aktivit Akčního plánu na rok 2018
4) Prezentace organizací
5) 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.

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,
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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)
Mgr. Lenka Kazdová Kocourková, poradce pro cizince, národnostní menšiny a etnické
skupiny předala informace o programu „Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální
úrovni v roce 2018“, na jehož realizaci byla MV poskytnuta neinvestiční dotace na projekt
s názvem „Analýza cizinců a podpora vzdělávacích aktivit podporujících integraci cizinců
v roce 2018 na území MČ Prahy 5. Projekt obsahuje 2 dílčí podprojekty:
1. analýza cizinců na území MČ Prahy 5, zajištěna výzkumným týmem Univerzity
Karlovy (Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního
rozvoje). Dne 9. 4. 2018 proběhla dle časového harmonogramu úvodní diskuse
zaměřená na identifikaci nejvýznamnějších otázek, nyní dochází k analýze počtu
a struktury cizinců a identifikaci lokalit koncentrace a vyhodnocení segregace,
2. v měsících květen – červen probíhá ve spolupráci se Vzdělávacím a informačním
centrem P 5 doučování ČJ v MŠ a ZŠ a současně workshop tolerance na MŠ a ZŠ.
add 4) Prezentace organizací:
Mgr. Andrej Dan Bárdos, 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.
Mgr. Miroslav Giljan (Progressive)
- vedoucí Kontaktního centra Stage 5 informoval o nedostatku KC, o přetížení
stávajících, evidují 65 – 70 kontaktů. Vysoká koncentrace klientů působí negativně na
obyvatele v okolí. Pracovníci KC opakovaně provedli úklid městského parku Husovy
Sady,
- sdělil, že velkým problémem je nedostatečná možnost řešení bydlení pro klienty, a to
nejen v sociálních bytech, ale i v pobytových sociálních službách vhodných pro tuto
cílovou skupinu, především pro stárnoucí nedostatečně finančně zajištěné klienty
s podmínkou stálé zdravotní péče.
Amrit Sen (Sananim, z.ú.)
- informoval o problémech klientů kontaktního centra v parku Na Skalce a požádal o
zprostředkování setkání zástupců KC Sananim, představitelů ÚMČ P 5 a bezpečnostní
služby, která park hlídá,
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- sděluje nedostatečnou kapacitu pro bydlení klientů.
Úkol: koordinátor prevence kriminality, protidrogový koordinátor Bc. Václav Konečný
zorganizuje setkání zástupců KC Sananim, představitelů ÚMČ P 5 a bezpečnostní
služby, která park hlídá.
Petra Botková (Psí život, z.s.)
- informovala o spolupráci spolku s klienty kontaktních center i o nedostatku
ubytovacích míst, kde mohou být ubytováni se svými zvířaty.
Aleš Strnad, DiS. (Naděje)
- podal informace o terénním programu pro lidi bez domova, o nedostatečné kapacitě
nízkoprahových denních center a o absenci služby sociální péče pro lidi bez domova,
kteří potřebují zdravotní a asistenční péče.
Jan Desenský, DiS. (Armáda spásy v ČR)
- informoval o sociálních službách, které jsou poskytovány v Centru sociálních služeb
Lidická osobám v tíživé životní situaci a osobám bez přístřeší, o službách
poskytovaných klientům v tréninkových bytech i o plánované žádosti o navýšení
počtu těchto bytů na MHMP,
- jako příklad dobré praxe při řešení situace bezdomovců uvedl činnost AS Ostrava, kde
se podařilo zajistit službu DZR pro stárnoucí osoby bez přístřeší.
Václav Kučera (Člověk v tísni, o.p.s.)
- informoval účastníky o akci „Sousedění“. Jedná se o platformu místních organizací Gymnázium Na Zatlance, ZŠ a MŠ Santoška, Knihovna Ostrovského, Člověk v tísni,
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 5 – Smíchov, Kontaktní centrum
SANANIM - s cílem rozproudit veřejnou debatu, prostor a sousedy ze smíchovské
lokality Na Skalce a okolí,
- seznámil s úspěchy služby mentoring, která je určena mladým lidem
z komplikovaného prostředí, kteří ztrácí motivaci na sobě pracovat a teprve hledají, co
by je v životě bavilo,
- informoval o problematice poskytování odborné pomoci lidem, kteří se dostali do
problémů s dluhy - dluhového poradenství.
Natalia Stehnejová (Integrační centrum Praha)
- představila služby ICP a ocenila probíhající analýzu cizinců v rámci projektu
podpořeného MV.
Mgr. Ivana Morvayová (FOKUS PRAHA)
- představila služby Komunitního týmu Karlín, který je tvořen dvěma registrovanými
sociálními službami – sociální rehabilitace a podpora samostatného bydlení, které jsou
určeny lidem s duševním onemocněním.
Bc. Petra Bartůňková (sociální oddělení FN Motol)
- informovala o následné zdravotní i sociální péči, kterou poskytují,
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konzultovala se sociální kurátorkou pro dospělé řešení chybějících dokladů u
pacientů a možnosti řešení.

Mgr. Veronika Hrzánová (Bílý kruh bezpečí)
- Pomoc obětem kriminality je v Bílém kruhu bezpečí poskytována klientům bez
objednání Po-Čt v čase 17:00 – 20:00, v pátek pro objednané v čase 9:00 – 13:00.
Provoz je zachován bez omezení i v letních měsících. Využít lze i nonstop
bezplatnou Linku pomoci obětem na tel. č. 116 006.
add 5) Různé:
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: I. Kosová
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