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           Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS 

„Senioři + Osoby se zdravotním postižením“ 
 

konaného dne 13. 06. 2017 

 

Účastníci: JUDr. Petr Lachnit (radní MČ P 5), Olivie Jindrová (Tichý svět, o.p.s.), Mgr. 

Karolina Tumlířová (Zdravotní ústav Most k domovu z. ú), Milena Mocová (Anděl strážný, z. 

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

z. ú.), Mgr. Vít Liška (Okamžik z. ú.), Drahoslava Kolací + Brigita Prokopenková (SCMP), 

Monika Vybíhalová (CSOP Praha 5, p. o.), Ing. Jarmila Svobodová (členka zastupitelstva), 

Natálie Nováková (Helppes), Mgr. Vojtěch Měřička, ACHLJ (TopHelpPlus, s.r.o.), Mgr. Lucie 

Dostálová, MBA (FN Motol – CNP), Mgr. Eva Pakošová (SR Klamovka), Mgr. Iva Pokorná 

(OSO), Ivana Otřísalová (ADCH Praha), Ivana Kosová, DiS. (OSO), Jitka Straňáková, DiS. 

(OSO), Bc. Václav Konečný (OSO), Jana Trnková (OSO) 

Omluveni: PhDr. Helena Volechová (CSOP Praha 5, p. o.), Jaroslava Rákosníková (uživatel),  

Helena Chaloupková (SPCCH v ČR), Jarmila Zaťková (pečovatelská služba Klamovka) 

 

Program setkání: 

1) Informace o Dnu neziskových organizací 

2) Plnění Akčního plánu na rok 2017 

3) Různé 

Zahájení 

Koordinátorka komunitního plánování: 

- přivítala účastníky na setkání pracovní skupiny,  

- informovala o personálních změnách na Odboru sociální problematiky – přestavila Bc. 

Václava Konečného, koordinátora prevence kriminality a protidrogového koordinátora, 

- informovala o vyhlášeném výběrovém řízení na pozici veřejného 

opatrovníka/sociálního pracovníka a na kumulovanou funkci vedoucího oddělení 

sociálních kurátorů a poradce pro cizince a národnostní menšiny. 

add 1)  

Ekonomka odboru paní Jana Trnková podala informace o Dnu neziskových organizací, který 

se uskuteční na pěší zóně Anděl v úterý 12. 09. 2017 od 11:00 do 17:00 hodin.  

add 2)  

- Dne 25. 04. 2017 se pod záštitou JUDr. Lachnita uskutečnilo pro seniory z Prahy 5 

divadelní představení „Liga proti nevěře“. 

- Další realizovanou akcí pro seniory byl jednodenní výlet do barokního areálu Svatá 

Hora u Příbrami a Kostela Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále, působiště J. J. Ryby. 

- Připravuje se 5. ročník Senior akademie. Zahájení akademie je naplánováno na září a 

bude probíhat každý týden až do prosince 2017.  
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- Je naplánován ve dvou termínech 12. 09. a 19. 09. 2017 výlet pro seniory na zámek 

v Mníšku pod Brdy a návštěva Památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše. 

Tentokrát budou v obou termínech vypraveny dva autobusy. Pro zájemce z řad seniorů 

je připraveno 188 míst. Bližší informace budou zveřejněny v červencovém dvoučíslí 

radničního časopisu Pětka.  

 

add 3)  

Mgr. Vít Liška, (Okamžik z. ú.) 

- představil organizaci Okamžik, jejíž cílem je podporovat plnohodnotný a samostatný 

život lidí se zrakovým postižením a propojovat ho se světem lidí bez postižení 

prostřednictvím sociálních služeb, dobrovolnických, kulturních a osvětových aktivit. 
 

Olivie Jindrová (Tichý svět, o. p. s.) 

- představila společnost, která pomáhá neslyšícím vyjít z izolace, usiluje o jejich 

rovnoprávné postavení zejména na trhu práce a ve vzdělávání. Vybudovali Tichou 

kavárnu – první pražskou kavárnu s neslyšící obsluhou, kde pracují neslyšící kolegové 

také na pozici cukrářů a kuchařů,  

- navázali úzkou spolupráci s Generálním ředitelství Úřadu práce, 

- organizace poskytuje služby sociální rehabilitace (podporované zaměstnávání, 

krátkodobé profesní poradenství a intervenci, tranzitní program pro žáky a absolventy 

škol), odborné sociální poradenství (poradenství online, sociální poradenství, 

telefonické zprostředkování a právní poradenství), tlumočnické služby (online 

tlumočnická služba nonstop). 
 

Mgr. Vojtěch Měřička (TopHelpPlus, s. r. o.) 

- zajišťovány komplexní služby v domácím prostředí klienta. Uplatňování osobního 

přístupu, kvality a profesionality. Organizace nabízí maximální rozsah, dostupnost, 

kvalitu a efektivitu zdravotní péče i sociální služby (osobní asistence). 
 

Mgr. Lucie Dostálová (FN Motol – CNP) 

- v rámci probíhající rekonstrukce je omezený příjem pacientů na CNP. Do budoucna se 

uvažuje o zřízení paliativních lůžek.  
 

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,  

- Archa pomoci Praha zajišťuje vedle sociální pomoci i dobrovolnický program pro 

seniory a osoby se zdravotním postižením v domácnostech a volnočasové aktivity, 

- pomoc je poskytována na území hl. m. Prahy, 

- poskytla informace o Komunitním centru Petrklíč - jedná se o pečovatelskou službu a 

službu osobní asistence. 

  

Ivana Otřísalová (ADCH Praha) 

- poskytnuty informace o denním stacionáři pro osoby s poruchami paměti, který je 

v provozu každý všední den v době od 06:00 do 19:00 hod. 

- předány informace k potravinové pomoci. 

 

http://www.tichakavarna.cz/
http://www.tichakavarna.cz/
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Milena Mocová (Anděl strážný, z. ú.) 

- organizace působí celorepublikově. Mají vlastní monitorovací zařízení. Došlo ke 

snížení paušálního poplatku za službu tísňové péče na 350 Kč měsíčně.  

 

Natálie Nováková (Helppes) 

- pozvánka na veřejnou slavnostní promoci asistenčních psů – „Super den 2017“, která 

se bude konat dne 23. 09. 2017.  

  

Monika Vybíhalová (CSOP Praha 5, p. o.) 

- informovala o střediscích Centra sociální a ošetřovatelské pomoci. Klienti CSOP mají 

možnost využít novou fakultativní službu Taxík Maxík. Služba je určená k přepravě 

seniorů, zdravotně a tělesně postižených občanů MČ Praha 5 starších 35 let.  

 

Mgr. Karolina Tumlířová (Zdravotní ústav Most k domovu z. ú.) 

- poskytují mobilní specializovanou paliativní péči, domácí zdravotní péči (HomeCare), 

domácí hospicovou péči, pečovatelskou službu, sociální poradenství.    

 

Drahoslava Kolací (SCMP) 

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

- informace o dalších poskytovaných službách.  

 

Mgr. Eva Pakošová (SR Klamovka) 

- Senior rezidence poskytuje pobytové služby osobám se sníženou soběstačností 

z důvodu věku nebo trvalých změn zdravotního stavu, v současné době mají 10 volných 

míst. 

 

Ivana Kosová, DiS. (OSO) 

- upozornila na problematickou „zpětnou hypotéku“, kdy jsou oslovováni osamělí senioři 

vlastnící nemovitost. 
 

 

Koordinátorka KPSS poděkovala přítomným za účast. 

 

Zapsala: J. Straňáková 


