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                                Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS 

„Senioři + Osoby se zdravotním postižením“ 

 

konaného dne 12. 03. 2019 

 

Účastníci: JUDr. Petr Lachnit (radní MČ P 5), Josef Endal (člen zastupitelstva), Mgr. Eliška 

Čižmářová (Hewer z.s.), Pavel Mužík (IZS), MUDr. Milan Cabrnoch (IZS), Ivana Otřísalová 

(ADCH Praha), Mgr. Jana Bláhová, DiS. (Archa pomoci Praha, KC Petrklíč), Naďa Buková 

(FN Motol-CNP), Drahoslava Kolací (SCMP), Brigita Prokopenková (SCMP), Anna Pokorná 

(Hestia – Program 3G), Alice Jedličková (Ergo aktiv o.p.s.), Bc. Julie Kašparová (SC Slivenec), 

Natálie Nováková (Helppes), Pavel Kučmaš (Moudrá Sovička z. s.), PhDr. Helena Volechová 

(CSOP Praha 5 p.o.),  Mgr. Iva Pokorná (OSO), Ivana Kosová, DiS. (OSO), Jitka Straňáková, 

DiS. (OSO) 

 

Omluveni: Jarmila Zaťková (Diakonie Praha 5), Ing. arch. Zuzana Hamanová (členka 

zastupitelstva) 

 

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)  
Účastníkům setkání byly předány informace o dotačních programech v sociální oblasti na rok 

2019. Bližší informace https://www.praha5.cz/dotace/. V případě nejasností je možné se 

obracet na ekonomku odboru Janu Trnkovou.  

 

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/). 

 

Dne 27.2. byl zahájen již  7. ročník Senior Akademie –  cyklus 11 dvouhodinových přednášek 

z oblasti prevence kriminality ve spolupráci s městské části Praha 5 s útvarem prevence 

Městské policie hl. m. Prahy. 

 

Pod záštitou radního JUDr. Petra Lachnita připravuje OSO pro 200 seniorů Jarní den 

seniorů (2.dubna) v Paspově sále Pivovaru Staropramen – divadelní představení KŠANDA.  

 

Další akcí pro seniory budou „výlety“. Cílem bude tentokrát Plzeňský pivovar Prazdroj a 

Meditační zahrada v Plzni - Doudlevcích. Výlet je naplánován na čtvrtek 30. května a čtvrtek 

https://www.praha5.cz/dotace/
https://kpss.praha5.cz/dokumenty/
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6. června. V obou termínech budou vypraveny dva autobusy, tedy pro zájemce z řad seniorů 

188 míst.  

 

add 3) Prezentace organizací: 

 

Natálie Nováková (Helppes) 

- pozvánka na „Mistrovství ČR ve výkonu asistenčních psů 2019 a Mistrovství ČR ve 

výkonu vodících psů 2019, které se bude konat dne 08. 06. 2019.  

 

Drahoslava Kolací (Sdružení pro rehabilitaci osob po CMP z. s.) 

- organizace pořádá rekondiční pobyty pro osoby po cévních mozkových příhodách, 

- informace o dalších poskytovaných službách, 

- pozvání na květnovou konferenci.  

 

Mgr. Eliška Čižmářová (Hewer z.s.) 

- nezisková organizace, která se zabývá poskytováním terénní sociální služby osobní 

asistence, cílová skupiny senioři, děti, OZP, 

- služba je poskytována 24 hodin denně, 7 dní v týdnu včetně víkendů a svátků, jejich 

střediska lze najít již v 8 krajích, 

- v současné době jejich kapacita nepostačuje, v některých místech doplňují služby 

pečovatelské. 

 

Bc. Julie Kašparová (SeneCura SeniorCentrum Slivenec) 

- Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem je v provozu od dubna 2018,                                  

- v současné době je v zařízení 75 klientů (kapacita 100 lůžek), 

- v září 2018 vznikla dětská skupina Hvězdička, která je součástí objektu a  slouží 

k propojování generací  

 

Naďa Buková (CNP – FN Motol) 

- hovořila o dlouhých čekacích dobách na přijetí do DS 

 

Anna Pokorná (Hestia – Program 3G) 

- program 3G - tři generace využívá prospěšnosti mezigeneračních spojení, 

- hledají dobrovolníky na 50 let bez vlastní rodiny a vnoučat, kteří by měli zájem se do 

programu zařadit. 

 

Ivana Otřísalová (ADCH Praha) 

- Domov se zvláštním režimem - kapacita zařízení 8 míst (2 místa pro muže a 6 pro ženy), 

- poskytnuty informace o stacionáři pro seniory.    

 

MUDr. Milan Cabrnoch (IZS) 

- informoval o komunikačním zařízení tísňové péče a poskytovaných službách Náš 

Slunovrat. Služba, která vznikla v roce 2018 je určena osobám se sníženou 

soběstačností, osamělým osobám, osobám, které se léčí s chronickým onemocněním a 

dalším.  

 

Mgr. Jana Bláhová, DiS. (Archa pomoci Praha) 

-     představila organizaci Archa pomoci Praha, která pomáhá seniorům a osobám se 

zdravotním postižením zůstat žít co nejdéle v prostředí vlastního domova.  
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Mgr. Jana Bláhová, DiS. (KC Petrklíč) 

-     Komunitní centrum Petrklíč poskytuje pečovatelskou službu a osobní asistenci na území 

hl. m. Prahy. Nově KC Petrklíč rozšířilo kapacity poskytování osobní asistence. 

 

 Alice Jedličková (Ergo aktiv o.p.s.)  

- centrum neurorehabilitace po mozkových příhodách a jiném získaném poškození 

mozku, 

- přijímají klienty do denního stacionáře, 

- pravidelně pořádají na pěší zóně Anděl akci „Polívková smršť“, 

- pozvánka na konferenci „Z bačkor do tenisek“, která se koná 21. 05. 2019. 

 

Pavel Kučmaš (Moudrá Sovička z. s.) 

- projekt „Hodinový ajťák“ vznikl na základě potřeb starších lidí. Služba je určena pro 

starší lidi, kteří se nemají na koho ve svém okolí obrátit, potřebují problém vyřešit přímo 

doma na jejich zařízení ať už se jedná o PC, tablet apod., 

- k vyhlášeným grantům – náklady této organizace jsou z 90% na mzdy, tudíž nemá 

možnost v rámci našich grantů získat prostředky – doporučeno zkontaktovat se s pí. 

Trnkovou, případně se zaměřit na podnikatelské granty, které jsou rovněž vyhlašovány, 

- sděluje, že ze stran MČ Praha 3, 4, 6, 10 a MHMP mají finanční podporu, 

- chybí jim dostatek pracovníků, kteří vhodnou formou mohou poskytnout poradenství 

seniorům. 

 

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

- informovala o střediscích Centra sociální a ošetřovatelské pomoci, více informací na 

www.csop5.cz, 

- poděkovala organizaci Helppes za canisterapii v Domě sociálních služeb Na Neklance.  

 

 

add 4) Různé 
JUDr. Lachnit přítomné seznámil s projekty MČ Praha 5, „bydlení pro seniory“ - s plánovanou 

rekonstrukcí Raudnitzova domu v Hlubočepech, výstavbou nového pavilonu na místě zchátralé 

budovy bývalého zdravotního střediska v blízkosti Raudnitzova domu a přestavbou a dostavbou 

bývalé školky a kulturního centra Poštovka. V těchto objektech by měly vzniknout domy 

s pečovatelskou službou.  

 

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: J. Straňáková 

http://www.csop5.cz/
https://kpss.praha5.cz/dokumenty/

