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konané dne 11. 3. 2019 

 

Účastníci:  

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

Václav Kučera (Člověk v tísni, o.p.s.), Mgr. Eva Kudrnová (Fokus Praha, z.ú.), Amrit Sen 

(Sananim, z.ú.), Bc. David Tišer (SZÚ), Bc. Jan Plaček (Progressive o.p.s.), Michal Miko  

(RomanoNet, z.s.), Natalia Stehnejová (ICP), Aleš Strnad, DiS. (Naděje), Mgr. Veronika 

Hrzánová (Bílý kruh bezpečí), Filip Peregrin (Armáda spásy v ČR, z.s.),  Ivana Kosová, DiS. 

(OSO), Mgr. Iva Pokorná (OSO), Bc. Václav Konečný (OSO), Bc. Kira Harvánková (OSO), 

Mgr. Lenka Kazdová Kocourková (OSO), Jana Trnková (OSO), Barbora Deutschová, DiS. 

(Maltézská pomoc, o.p.s.), Mgr. Václav Ježek (FN Motol), Petra Botková (Psí život, z.s.) 

 

Omluveni: 

Mgr. Eva Horáková (zastupitelka MČ P5) 

 

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/). 

 

Mgr. Lenka Kazdová Kocourková, poradce pro cizince, národnostní menšiny a etnické 

skupiny informovala o projektu, který byl realizován v roce 2018 na základě dotace z MV 

ČR. Kromě již osvědčených vzdělávacích aktivit (zajištěné VIC Praha 5, o.p.s), které jsou 

využívány dětmi cizinců, jejich rodiči i zainteresovanými pedagogickými pracovníky bylo 

v loňském roce součástí projektu i zpracování Analýzy cizinců na území MČ Prahy 5. Tato 

analýza probíhala ve II. polovině roku 2018 a v lednu 2019 byly uskutečněny dvě prezentace 

výsledků této analýzy za účasti zástupců radnice Prahy 5 a odborné veřejnosti.  

V měsíci únoru 2019 byla naším odborem podána žádost o dotaci ze státního rozpočtu na 

projekty obcí v oblasti integrace cizinců na lokální úrovni pro rok 2019. Rozhodnutí MV ČR 

o poskytnutí dotace bude známo začátkem druhého čtvrtletí tohoto roku.  

 

 

 

  

https://www.praha5.cz/dotace/
https://kpss.praha5.cz/dokumenty/
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 add 3) Prezentace organizací:  

 

Mgr. Eva Kudrnová (Fokus Praha, z.ú.) 

- terénní tým poskytuje podporu samostatného bydlení, 

- značná část klientů jsou invalidní ve 3. stupni, 

- problematické je získání dostupného bydlení pro klienty, 

- služba není poskytována osobám s přidruženým mentální postižením, 

- v souvislosti s deinstitucionalizací péče pro vybudování centra duševního zdraví dobře 

dostupného pro občany Prahy 5 potřebují prostor, kde by mohly být zařízeny 2 

kanceláře, kuchyňka, společenská místnost a místnost pro konzultace.  

 

Václav Kučera (Člověk v tísni, o.p.s.) 

- informace o finančních výdajích organizace – náklady spojené s prací v MČ Praha 5 

jsou 7 mil. Kč/rok, nájem v Praze 5 je 600 tis. Kč/rok, příspěvek na provoz z MČ P 5 

je jen 0,64%, MČ Praha 5 bohužel nepodporuje NNO např. nebytovými prostory se 

zvýhodněným nájmem, 

- dluhové poradenství eviduje 60 čekatelů na službu, narůstá počet klientů a tím se 

prodlužuje čekací doba, zvyšuje se poměr mladých lidí a seniorů,  

- žádost o podporu ze strany MČ P 5 pro odborné sociální poradenství v návaznosti na 

analýzu SPRSS na území HMP, 

- problematické je získání dostupného bydlení pro klienty, 

- vznesl dotaz, zda bude MČ upravovat podmínky přidělování městských bytů 

potřebným osobám. Zda by nebylo možné se ohledně podmínek inspirovat např. na 

magistrátu. 

 

Bc. Jan Plaček (Progressive o.p.s.) 

- poděkování za spolupráci s MČ P5  

- evidují zvyšující se počet klientů v Kontaktním centru, již nyní jsou přetížení, nárůst 

pravděpodobně ovlivněn změnou služeb v organizaci Sananim. 

 

Petra Botková (Psí život, z.s.) 

- dne 5. dubna mají ve spolupráci s CSS Praha naplánovanou akci pro lidi bez domova a 

jejich psí kamarády „očkování a čipování psů zdarma“ v KC Prádelna 

 

Filip Peregrin (Armáda spásy v ČR, z.s.) 

- předány informace o mobilní terénní službě 

 

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.  

 

 

mailto:david.tiser@szu.cz
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Natalia Stehnejová (Integrační centrum Praha, o.p.s.) 

- navýšení počtu klientů o 30%, 

- dojde ke snížení počtu poboček,  

- v souvislosti s připravovanými změnami upozorňuje na přesun klientů na úřady. 

 

Amrit Sen (Sananim, z.ú.)  

- seznámil přítomné s provozem kontaktního centra, ve kterém proběhne až 80 kontaktů 

denně,  

- v rámci poskytování služeb došlo k úpravě při poskytování - 3x v týdnu mají 

motivační programy a prostor, který dříve klienti využívali jako „kavárnu“ je nyní 

vymezen pro realizaci těchto programů. Prostor tak není trvale otevřen. Tento nový 

režim mají zatím zkušebně. Nově jsou také sprchy otevřeny pro osoby indikované 

(lékař, pracovní pohovor, atp.). 

 

Aleš Strnad, DiS. (Naděje) 

- zajišťují terénní program pro lidi bez domova,  

- každý pátek zajišťují mobilní sociální službu na MČ Praha 5, 

- jsou nájemci tréninkových bytů v majetku MČ Praha 5, 

- spolupracují s MČ Praha 3 v rámci platformy sociálního bydlení, 

- 8. – 14. dubna proběhne sčítání a výzkum osob bez domova.  

 

Barbora Deutschová, DiS. (Maltézská pomoc, o.p.s.) 

- jejich práce je zkomplikována nedostatkem sociálních bytů, dlouhodobá spolupráce 

s klienty často končí tím, že klient vyřešil řadu svých sociálních problémů a zůstává 

jediný – bydlení v AD nebo na ubytovně, 

- pracují často se seniory, kteří mají nízký důchod, s kterým je bytové řešení prakticky 

nemožné. 

 

Ing. arch. Zuzana Hamanová (zastupitelka MČ P5) 

- informovala o projektech MČ Praha 5, „bydlení pro seniory“ – rekonstrukce 

Raudnitzova domu v Hlubočepech, výstavbě nového pavilonu na místě zchátralé 

budovy bývalého zdravotního střediska v blízkosti Raudnitzova domu a přestavbě a 

dostavbě bývalé školky a kulturního centra Poštovka.     

 

add 4) Různé 

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/).  

 

Účastníci setkání se shodli na nedostatečném řešení sociálního bydlení v Praze 5, doporučují 

revizi „Zásad pronájmu obecních bytů MČ Praha 5“ a přizpůsobení zásad inovovaným 

pravidlům na HMP. Účastníci požádali o zjištění celkového počtu obecních bytů a bytů, které 

jsou v rekonstrukci.  

Úkol: OSO požádá o informace ohledně celkového počtu obecních bytů a počtu bytů 

v rekonstrukci Odbor bytů a privatizace.  

 

https://kpss.praha5.cz/dokumenty/
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Účastníci setkání upozornili na praxi v zahraničí, kdy developeři vyčleňují při výstavbě 

obytných domů několik bytů pro sociální bydlení, s doporučením pokusit se tuto zkušenost 

přenést i do řízení v Praze.  

 

 

 

Koordinátorka KPSS poděkovala přítomným za účast. 

 

Zapsala: I. Kosová 


