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konané dne 13. 6. 2018 

 

Účastníci:  

JUDr. Petr Lachnit (radní MČ P 5), Mgr. Petr Porada (Diakonie ČCE-SKP),  Ivana Kosová, 

DiS. (OSO), Mgr. Iva Pokorná (OSO), Bc. Hana Spěváková, DiS.(OSO), PhDr. Helena 

Volechová (CSOP), Magdalena Veverková (FN Motol), Tamara Schmidová (FN Motol), Jana 

Trnková (OSO), Tomáš Kučera (T4m, Jednota Bratrská Praha), Sára Holubová (poradna 

Magdala) 
 

Omluveni: 

Anna Pokorná, DiS. (HESTIA-Centrum pro dobrovolnictví, zú. Program 3G-tři generace), 

Mgr. Radka Dydňanská, PhD. (Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú.), Ing. Jiří Musil 

(Centrum pro manželství a rodinu, z.s.), Ing. Petra Kasalická (RC Kamarád Chameleon),  

PhDr. Anna Stodolová (SOS centrum Diakonie ČCE-SKP v Praze), Mgr. Libuše Roytová 

(Diakonie ČCE –SKP v Praze) 

 

 

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  

 

Zahájení 

Koordinátorka komunitního plánování: 

- přivítala účastníky na setkání pracovní skupiny,  

 

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. 

 

JUDr. Petr Lachnit (radní MČ P 5) 

- informuje, že finanční prostředky jsou v současné době přesouvány do školství a to 

především do základního. O tomto bylo hovořeno již na minulém setkání pracovní 

skupiny.  
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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)  

- Pod záštitou Dr. Lachnita byl v sobotu 21.4. připraven pro děti „Pohádkový les“ na 

sídlišti Barrandov, 

- pozvánka na na další pohádkový les na Cibulka tuto sobotu 16.6. od 10 hod., 

- pro děti ve 3 MŠ bylo uspořádáno společné odpoledne dětí a strážníků MP a v jedné MŠ 

bylo uspořádáno společné odpoledne s HZS, 

- dne 22.5. byl pod oslaven  Den dětí s MP v Parku Sacre Coure, 

- pro žáky ZŠ bylo realizováno 3x dopravní hřiště „Dny bezpečnosti“. 

 

add 4) Prezentace organizací: 

 

Magdalena Veverková (FN Motol), Tamara Schmidová (FN Motol)) 

- mají problém sehnat osobní asistenci pro děti, netýká se to pouze Prahy 5, ale celé 

Prahy.  

  

Tomáš Kučera (T4M, Jednota Bratrská Praha) 

- provozují kavárnu pro rodiny s dětmi, neděle od 15 – do 18 hodin, 

- provozují Kluby pro děti a mládež, turistický klub, pojedou s dětmi na Slovensko, 

- Klub Konzerva – jednou až dvakrát v týdnu po domluvě hlídání dětí (do 10 dětí), mají 

volná místa), středa od 10 hodin je miniklub pro maminky s dětmi, 

- pořádají jazykové kurzy. 

 

Sára Holubová, DiS.   (ADCH, Poradna Magdala) 

- v současnosti pracují s menším množstvím obětí domácího násilí – není naplněna 

kapacita. 

 

Mgr. Petr Porada (Diakonie ČCE-SKP) 

- Azylový dům – kapacita je 15 lůžek, jsou dlouhodobě obsazené, 

- poptávají příměstský tábor pro děti do 13 let. 

 

PhDr. Helena Volechová (CSOP Praha 5, p.o.) 

- provozují komunitní centrum Prádelna – spolupracují se ZŠ Grafická a Kořenského, 

- pečovatelskou službu je možné využít i pro děti od tří let, 

- v jeslích je možné umístit i tříleté děti. 
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add 3) Různé 

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: Hana Spěváková 


