Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS
„Osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi,
etnické skupiny a národnostní menšiny“
konané dne 12. 6. 2017
Účastníci:
JUDr. Petr Lachnit (radní MČ P 5), Aleš Strnad, DiS (Naděje), Filip Andreev (ICP P13),
Václav Kučera (Člověk v tísni, o.p.s.), Mgr. Veronika Hrzánová (Bílý kruh bezpečí), Ivana
Kosová, DiS. (OSO), Mgr. Iva Pokorná (OSO), Bc. Václav Konečný (OSO), Bc. Kira
Harvánková (OSO), Juliána Bindásová (Jako doma), Mgr. Lucie Sytenská + Bc. Petra
Bartůňková + Kristýna Šebová, DiS. (FN Motol), Bc. Michaela Skopová (Armáda spásy),
Barbora Deutschová, DiS. (Romodrom o.p.s.), Jana Trnková (OSO)
Omluveni:
Ing. Jarmila Svobodová (členka zastupitelstva MČ P5), Ing. Ondřej Velek (člen zastupitelstva
MČ P5)
Program setkání:
1) Informace o Dnu neziskových organizací
2) Plnění Akčního plán na rok 2017
3) Různé
Zahájení
Koordinátorka komunitního plánování:
-

-

přivítala účastníky na setkání pracovní skupiny,
informovala o personálních změnách na Odboru sociální problematiky – přestavila
koordinátora prevence kriminality a protidrogového koordinátora Bc. Václava
Konečného, pověřenou vedoucí oddělení sociálních kurátorů Bc. Kiru Harvánkovou,
informovala
o
vyhlášeném
výběrovém
řízení
na
pozici
veřejného
opatrovníka/sociálního pracovníka a na kumulovanou funkci vedoucího oddělení
sociálních kurátorů a poradce pro cizince a národnostní menšiny.

add 1)
Ekonomka odboru paní Jana Trnková podala informace o Dnu neziskových organizací, který
se uskuteční na pěší zóně Anděl v úterý 12. 09. 2017 od 11:00 do 17:00 hodin.
add 2)
- Proběhlo setkání organizací, které měly zájem o zapojení se do projektu „zapojení
osob bez přístřeší do úklidu svého okolí“ v rámci opatření 3.13. Setkání proběhlo
koncem března za účasti organizací Armáda spásy v ČR z.s., Naděje, Maltézská
pomoc o.p.s., zástupců sociálního odboru a vedoucího Odboru správy veřejného
prostranství a zeleně Bc. Jana Zemana. Bylo dohodnuto, že organizace zmapují
zájemce o tento projekt.
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-

Byla realizována jednorázová spolupráce s organizací Progressive v rámci úklidu
Husových sadů. Úklid byl realizován dne 3. 5. 2017, kdy bylo z tohoto sadu odvezeno
14 plných pytlů odpadu, ostnatý drát a jedny dveře.

Poděkování všem, kteří se zapojili do tohoto projektu, ve kterém se bude i nadále pokračovat.
add 3)
- diskuse nad problematikou dluhového poradenství
- diskuse nad problematikou ochrany osobních údajů v souvislosti s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU)
Barbora Deutschová, DiS. (Romodrom o.p.s.)
- zajímala se o možnost zapojení klientů do veřejné služby

Koordinátorka KPSS poděkovala přítomným za účast.

Zapsala: I. Kosová
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