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konané dne 13. 3. 2019 

 

Účastníci:  

JUDr. Petr Lachnit (radní MČ P 5), Ing. arch. Zuzana Hamanová (zastupitelka MČ P5), Bc. 

Petr Porada (Diakonie ČCE-SKP), Mgr. Zuzana Hasanová (HESTIA-Centrum pro 

dobrovolnictví), Ivana Kosová, DiS. (OSO), Mgr. Petra Priknerová (Cestou necestou, z.ú.), 

Jana Trnková (OSO), Mgr. Lenka Škvorová + Jiří Škvor (veřejnost), Mgr. Izabela Joppová 

(OSO), Mgr. Iva Pokorná (OSO), Jolana Burešová (ADCH, AD Gloria), Bc. David Tišer + 

Bc. Jan Dužda (SZÚ), Sára Holubová, DiS. (ADCH, poradna Magdala), PhDr. Helena 

Volechová (CSOP Praha 5 p.o.)   

 

Omluveni:  

Bc. Magdalena Veverková (FN Motol), PhDr. Anna Stodolová (SOS centrum Diakonie ČCE 

- SKP v Praze), Mgr. Libuše Roytová (Diakonie ČCE - SKP v Praze), Mgr. Radka 

Dydňanská, Ph.D. (Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.), Ing. Petra Kasalická (RC 

Kamarád Chameleon), Ing. Jiří Musil (Centrum pro manželství a rodinu, z.s.) 

 

Program setkání: 
1) Informace o dotačních programech MČ Praha 5 v sociální oblasti pro rok 2019 

2) Realizace aktivit Akčního plánu v roce 2019 

3) Prezentace organizací 

4) 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 2019. Bližší informace https://www.praha5.cz/dotace/.  

 

add 2) 

Vyhodnocení plnění priorit Akčního plánu za rok 2018 bylo dne 13. 2. 2019 předloženo RMČ 

P5 a dokument „Vyhodnocení plnění priorit“ je dostupný na webových stránkách KPSS 

v záložce Dokumentů (https://kpss.praha5.cz/dokumenty/). 

 

RMČ  Praha 5 dne 6. 2. 2019 schválila pilotní projekt „Koupání rodičů s dětmi z MČ Praha 5“ 

v Aquaparku Barrandov za zvýhodněné vstupné, který je určen rodičům s trvalým bydlištěm 

na městské části Praha 5 a jejich dětem od jednoho do tří let. Bližší informace 

https://www.praha5.cz/pro-doprovod-malych-neplavcu-nabizi-mc-praha-zvyhodnene-

vstupne-do-aquaparku/.  

 

Dne 23. 1. 2019 RMČ Praha 5 schválila pořádání I. ročníku filmové soutěže Antifetfest aneb 

jde to i jinak! pro školy, školská zařízení a nízkoprahové kluby pro děti a mládež. Soutěžní 

snímky s přihláškami budou přijímány do 29. 3. 2019 na Odboru sociální problematiky a 

prevence kriminality, nám. 14. října 4, Praha 5, Bc. Václav Konečný, tel.: 257 000 265. 

 

Pod záštitou radního JUDr. Petra Lachnita bude v sobotu 4. 5. 2019 od 10 do 17 hodin 

Pohádkový lesa na Barrandově na motivy pohádky H. Ch. Andersena Po stopách Sněhové 

https://www.praha5.cz/dotace/
https://kpss.praha5.cz/dokumenty/
https://www.praha5.cz/pro-doprovod-malych-neplavcu-nabizi-mc-praha-zvyhodnene-vstupne-do-aquaparku/
https://www.praha5.cz/pro-doprovod-malych-neplavcu-nabizi-mc-praha-zvyhodnene-vstupne-do-aquaparku/
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královny.  Všechny děti bude čekat 10 pohádkových postav s úkoly na trase v přírodě v délce 

2 km. Mohou projet i kočárky. Realizaci zajistí agentury Velká dobrodružství, vstupné je 

zdarma. 

 

add 3) Prezentace organizací: 

 

 Bc. Petr Porada (Diakonie ČCE-SKP) 

- Azylový dům pro matky s dětmi, 

- poptávka dlouhodobě převyšuje nabídku.   

 

Mgr. Lenka Škvorová a Jiří Škvor 

- nabídka spolupráce a pomoci 

o se zaměřením na děti např. v NZDM, ve školách, případně rodinných a 

mateřských centrech, 

o péče o osoby s duševním onemocněním.  

 

Mgr. Petra Priknerová (Cestou necestou, z.ú.) 

- Krizové centrum pro rodinu. 

 

Sára Holubová, DiS. (ADCH, poradna Magdala) 

- informace o poskytovaných službách v poradně. 

 

Jolana Burešová (ADCH, AD Gloria) 

- AD pro matky s dětmi poskytuje své služby 20 maminkám a jejich dětem, 

- problém při zajišťování následného bydlení, matky opakovaně bydlí v azylových 

domech. 

 

Mgr. Zuzana Hasanová (HESTIA-Centrum pro dobrovolnictví) 

- dobrovolnické programy Pět P, KOMPAS a 3G 

 

Bc. David Tišer (Státní zdravotní ústav) 

- koordinátor Regionálního centra podpory zdraví pro Prahu informoval účastníky o 

pilotním projektu pro osoby od 15 do 65 let zaměřeném na primární prevenci osob 

ohrožených sociálním vyloučením a chudobou, 

- v rámci projektu budou vypisovat výběrová řízení na realizaci některých aktivit např. 

z oblasti duševního zdraví, zdravého bydlení, kurzy pohybových aktivit atp., 

- zájemci o spolupráci z NNO mohou pro bližší informace kontaktovat Bc. Tišera 

adrese david.tiser@szu.cz.  

 

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

- informace o činnosti KC Prádelna a v KC Louka a o probíhajícím projektu Podpora 

komunitního života v MČ Praha 5. 

 

add 4) Různé 

Účastníci setkání byli informováni o personálních změnách na Odboru sociální problematiky 

a prevence kriminality. Byla jim představena nová vedoucí OSPOD Mgr. Izabela Joppová. 

 

mailto:david.tiser@szu.cz
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Došlo ke změně ve složení Řídící skupiny v rámci KPSS – RMČ P5 dne 23. 1. 2019 odvolala 

členy, kteří již nebyli zaměstnanci úřady nebo zastupitelé a jmenovala nové členy. Seznam je 

zveřejněn na webu KPSS v záložce Dokumentů (https://kpss.praha5.cz/dokumenty/).  

   

Koordinátorka KPSS poděkovala přítomným za účast. 

 

Zapsala: Ivana Kosová 

https://kpss.praha5.cz/dokumenty/

