
   
                                  

                                Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS 

„Senioři + Osoby se zdravotním postižením“ 
 

konaného dne 13. 3. 2018 

 

Účastníci: JUDr. Petr Lachnit (radní MČ P 5), Mgr. Jakub Suchel (Diakonie Praha), Tomáš 

Mikula (SC Klamovka), Roučková Eva (SC Klamovka), Natálie Nováková (Helppes), Mgr. 
Tereza Bártlová (Tichý svět, o.p.s.), Ing. Hana Dušková (senior), Mgr. Lucie Dostálová (CNP 

– FN Motol), Mgr. Jana Bláhová, DiS. (Archa pomoci Praha, KC Petrklíč), Anna Pokorná, DiS. 

(Hestia – Program 3G), Jarmila Zaťková (Diakonie Praha 5), Brigita Prokopenková (Sdružení 

CMP), Drahoslava Kolací (Sdružení CMP), Kateřina Janýrová (Ergo aktiv o.p.s.), PhDr. Helena 

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

Straňáková, DiS. (OSO) 

 

Omluveni: Bc. Jana Vargová (FN Motol), Vladimír Drábek (ALTÁN ART, z.s.) 

 

Program setkání: 

1) Priority a opatření Střednědobého plánu na období 2019 – 2021 

2) Prezentace organizací 

3) Různé  

 

Zahájení 

Koordinátorka komunitního plánování: 

- přivítala účastníky na setkání pracovní skupiny,  

- informovala o personálních změnách na Odboru sociální problematiky a prevence 

kriminality – přestavila Mgr. Lenku Kazdovou Kocourkovou, která vykonává 

kumulovanou funkci sociálního kurátora pro dospělé a poradce pro cizince, národnostní 

menšiny a etnické skupiny. 

 

add 1)  
Ivana Kosová, koordinátorka komunitního plánování, informovala účastníky setkání o tom, že 

v letošním roce se bude připravovat Střednědobý plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb 

na období 2019 – 2021 a Akční plán na rok 2019. 

 

Předložila návrh priorit a opatření střednědobého plánu na období 2019 – 2021 – viz příloha 

zápisu. 

- Priorita č. 1 „Podpora registrovaných sociálních služeb“  

- Priorita č. 2 „Podpora a rozvoj volnočasových aktivit občanů MČ Praha 5 v sociální 

oblasti“ 



   
- Priorita č. 3 „Podpora a rozvoj služeb nedefinovaných v zák. č. 108/2006 Sb. o soc. 

službách“ 

Připomínky k navrhovaným prioritám a opatřením je možné zasílat do 26. 3. 2018 na e-mail 

ivana.kosova@praha5.cz.  

add 2) Prezentace organizací: 

Mgr. Lucie Dostálová (CNP – FN Motol) 

- problém s nedostatkem míst v DS. Na území P 5  je Palata pro zrakově postižená a 

DZR Arcidiecézní charity. Zbylé DS, jsou pouze soukromá. 

 

Drahoslava Prokopenková (SCMP) 

- představila organizaci. V loňském roce byla na MZ ČR jmenována pacientská rada, 

nový poradní orgán, jehož je členem. Členové tohoto poradního orgánu budou na 

ministerstvu zprostředkovávat hlasy pacientů, přinášet podněty a vyjadřovat se 

k navrhovaným opatřením. 
  

Kateřina Janýrová (Ergo aktiv o.p.s.)  

- představila organizaci. Výtěžek z poslední akce "Polívková smršť" byl, jako již tradičně, 

použit na úhradu péče v sociální službě Denní stacionář pro osoby se získaným 

poškozením mozku centra ERGO Aktiv, klientům, jež sami nemají dostatek finančních 

prostředků na to, aby si služby denního stacionáře mohli hradit z vlastních zdrojů. 
 

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

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

zdravotním postižením zůstat žít co nejdéle v prostředí vlastního domova,  

- poskytla informace o Komunitním centru Petrklíč. Jedná se o pečovatelskou službu a 

službu osobní asistence, jejichž cílem je poskytovat uživatelům kvalitní, dostupnou a 

efektivní sociální službu. Pomoc je poskytována seniorům, osobám se zdravotním 

postižením a lidem s chronickým onemocněním na území hl. města Prahy, 

- při řešení záležitostí klientů se sociální pracovníci obou organizací setkávají s 

nedostatkem DS napříč Prahou, dlouhou dobou řízení o přiznání příspěvku na péči pro 

klienty.  

 

JUDr. Petr Lachnit (radní MČ P 5) 

- již několik let jsou zástupci MHMP informováni o nedostatku DS,    

- radnice se rozhodla zřídit dva domy s pečovatelskou službou. Prvním projektem je 

rekonstrukce Raudnitzova domu v Hlubočepech, kde by mělo vzniknout 26 malých 

bytových jednotek, některé budou bezbariérové. Druhý projekt se týká přestavby a 

dostavby bývalé školky a kulturního centra Poštovka. Kapacita by měla činit 35 malých 

bytových jednotek.  

 

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

- informovala o střediscích Centra sociální a ošetřovatelské pomoci.  

- Klienti CSOP mají fakultativní službu Taxík Maxík (8 míst, nájezdová rampa). Služba 

je určená k přepravě seniorů, zdravotně a tělesně postižených občanů MČ Praha 5 

starších 35 let. Pro klienty této služby byly zahájeny výjezdy/výlety mimo Prahu.   

- Ke dni 31. 01. 2018 byla zrušena registrace sociální služby Nízkoprahové zařízení pro 

děti a mládež, poskytované v ulici U Královské louky, P 5.  

- Probíhá rekonstrukce ve středisku osobní hygieny v DPS Zubatého 10.  
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- V současné době probíhají zápisy do jeslí.  

- V DSS Na Neklance 15, volné místo pro soc. prac., vedoucí domu soc. služeb a sociálně 

aktivizačního pracovníka.   

- Podařilo se získat dotace na přednášky v KC Louka.  

- CSOP ve spolupráci s OSO často chodí mezi lidi, poskytují informace o pečovatelské 

službě, přesto jsou spoluobčané, kteří o poskytovaných službách nevědí.   

 

Natálie Nováková (Helppes) 

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

vodících psů, které se bude konat dne 05. 05. 2018 na Pražském výstavním areálu v 

Letňanech.  
    

Tomáš Mikula (SC Klamovka) 

- Senior Centrum poskytuje pobytové služby osobám starších 60 let se sníženou 

soběstačností z důvodu věku nebo trvalých změn zdravotního stavu. V lednu tohoto 

roku došlo k navýšení kapacity v DZR. Nyní má SC Klamovka celkem 116 lůžek (DZR-

60, DS-56). Aktuální naplněnost 108 klientů. Centrum nabízí širokou škálu 

volnočasových aktivit.  

- DS ve Slivenci je ve fázi příprav. Konkrétní datum otevření zatím nebyl stanoven.  

 

Mgr. Jakub Suchel (Diakonie Praha)  

- působí po celé republice. Mezi jejich klienty patří i občané z Prahy 5. Cílová skupina 

děti a dospělí s kombinovaným postižením. Došlo ke spojení s Diakonií Zvonek v Krči. 

Problém s nedostatkem pracovníků.  

 

Ing. Hana Dušková  

- nedostatek bydlení pro osoby zdravotně postižené a seniory. Chybí pracovník, který by 

se zabýval prevencí bezdomovectví. Apelace na MČ a OSO, aby rozeslali  seniorům a 

osobám zdravotně postiženým anonymní dotazník, ve kterém by se mohli vyjádřit 

k problémům s bydlením apod.  

 

Anna Pokorná, DiS. (Hestia – Program 3G) 

- představila organizaci a program 3G. Organizace hledá dobrovolníky nad 50 let, kteří 

by zvládli roli babiček. Zprostředkují kontakt a udržují bezpečí. Organizace byla 

založena v roce 2011, ale stále mnoho lidí o ní neví.  

  

Mgr. Tereza Bártlová (Tichý svět, o.p.s.) 

- obecně prospěšná společnost pomáhající neslyšícím vyjít z izolace. Usilují o jejich 

rovnoprávné postavení zejména na trhu práce a ve vzdělávání.  

- Vybudována Tichá kavárna, první pražská kavárnu s neslyšící obsluhou.  

- Společnost provozuje Tiché zprávy a realizuje kurzy znakového jazyka pro veřejnost.  

- V provozuje je Tichá linka, služba založená na online tlumočení do znakového jazyka 

či online přepisu mluvené řeči. Tato linka již funguje na MČ Praha 4, v budovách ČSSZ 

v celé republice, prostřednictvím tabletů v deseti nemocnicích v Praze a na dalších 

institucích v celé ČR. 

 

Diskuse nad problémem zapojení handicapovaných osob do pracovního procesu. 

 

Jarmila Zaťková (Diakonie Praha 5) 



   
- poskytla informace o organizaci. Potýkají se s problémem dostupnosti praktických 

lékařů. Polovina jejich klientů je ležících.  

 

add 3) Různé 
- Dne 07. 03. 2018 byl ve spolupráci městské části Praha 5 a útvarem prevence Městské 

policie hl. m. Prahy zahájen v pořadí již VI. ročník „Senior akademie“. Jde o ucelený 

cyklus 11- ti dvouhodinových vzdělávacích přednášek z oblasti prevence kriminality 

určený pro všechny aktivní seniory s trvalým bydlištěm v Praze 5.   

 
- Pod záštitou JUDr. Lachnita připravuje OSO na 10. 04. 2018 „Jarní den seniorů“ 

v Paspově sále Pivovaru Staropramen.  

 
- Další připravovanou akcí plánovanou na měsíc květen jsou „výlety pro seniory“. Ve 

dnech 17. 05. 2018 a 24. 05. 2018 budou vypraveny 2 autobusy. Této akce se bude moci 

zúčastnit celkem 188 seniorů s trvalým bydlištěm na Praze 5. Veškeré informace o 

vydávání bezplatných poukazů i s přesným uvedením cíle výletu budou uvedeny v 

dubnovém radničním časopise „Pětka“.  

 
 

 

Koordinátorka KPSS poděkovala přítomným za účast. 

 

 

Zapsala: J. Straňáková 

 


