Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS
„Osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi,
etnické skupiny a národnostní menšiny“
konané dne 6. 3. 2017
Účastníci:
JUDr. Petr Lachnit (radní MČ P 5), Ing. Ondřej Velek (člen zastupitelstva MČ P 5), Jan
Kubačák, DiS. (Maltézská pomoc o.p.s.), Aleš Strnad, DiS (Naděje), Amrit Sen (KC
Sananim), Ekaterina Romančeková a Mgr. Myroslava Danylyuk (ICP P13), Václav Kučera
(Člověk v tísni, o.p.s.), Mgr. Veronika Hrzánová (Bílý kruh bezpečí), Ivana Kosová, DiS.
(OSO), Mgr. Iva Pokorná (OSO), Barbora Dimitrovová, DiS. (OSO), Lenka Vrbová (Jako
doma), Mgr. Vojtěch Janouškovec (Progressive, o.p.s.), Rosecká Eva, DiS. a Bc. Petra
Bartůňková (FN Motol), Bc. Michaela Skopová (Armáda spásy), Bc. Jan Zeman (vedoucí
Odboru správy veřejného prostranství a zeleně)
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, poradce pro cizince a národnostní menšiny
Barboru Dimitrovovou, DiS.
informovala o vyhlášeném výběrovém řízení na funkci koordinátora prevence
kriminality a protidrogového koordinátora.

add 1)
Ekonomka odboru paní Jana Trnková podala informace o průběhu dotačního řízení u
dotačních programů v sociální oblasti.
add 2)
Paní Lenka Vrbová představila neziskovou organizaci Jako doma – Homelike, o.p.s., která se
věnuje ženskému bezdomovectví, projekt Jídelny Kuchařek bez domova, kde jsou
zaměstnávány ženy v sociální tísni. Kuchařky bez domova nyní pracují na otevření nové
jídelny v Brožíkově ulici.
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
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.
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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)
Diskuse k opatření „Příprava realizace projektu „zapojení osob bez přístřeší do úklidu svého
okolí“ za přítomnosti Bc. Jana Zemana, vedoucího Odboru správy veřejného prostranství a
zeleně, který nabídl možnost odvozu pytlů s odpadem z předem dohodnutého svozového
místa. Představitelé organizací, kteří budou mít zájem na spolupráci při realizaci tohoto
projektu, kontaktují koordinátorku KPSS (ivana.kosova@praha5.cz).
Zástupci jednotlivých organizací představili svojí činnost.
Koordinátorka KPSS poděkovala přítomným za účast.

Zapsala: I. Kosová
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