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konané dne 12. 3. 2018 

 

Účastníci:  

JUDr. Petr Lachnit (radní MČ P 5), Ing. Ondřej Velek (zastupitel MČ P5), Kateřina 

Zolotnicyna, Jan Kubačák. DiS. (Maltézská pomoc, o.p.s.), Mgr. Jan Špaček (Progressive), 

Ing. Ekaterina Romančenková, Natalia Stehnejová (ICP), Aleš Strnad, DiS. (Naděje), Mgr. 

Veronika Hrzánová (Bílý kruh bezpečí), Bc. Radek Jurnikl (Sananim, z.ú.), Ivana Kosová, 

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

(OSO), Mgr. Lenka Kazdová Kocourková, Barbora Deutschová, DiS. (Romodrom o.p.s.), 

Mgr. Radka Dydňanská, Ph.D. (Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.), Bc. Petra 

Bartůňková (sociální oddělení FN Motol), Petra Botková (Psí život, z.s.) 

 

Omluveni: 

Jan Desenský, DiS. (AS v ČR) 

 

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.  

 

 

 

mailto:ivana.kosova@praha5.cz
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add 2) Prezentace organizací: 

 

Mgr. Radka Dydňanská, Ph.D. (Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.) 

- poskytují krizovou pomoc, služba ambulantní i terénní, jen ve všední dny 8 -16.30, 

- patrně jako jediní v Praze vyjíždějí do terénu (např. rodin), kde poskytují krizovou 

pomoc 

- zaměřují se na rodiny s dětmi (např. domácí násilí, šikana ve školách), osoby 

v krizi ve všech věkových kategoriích, početnou klientelu tvoří mladiství se 

sebevražednými myšlenkami nebo sebepoškozující se, 

- nejsou v síti sociálních služeb – krátké působení v Praze (od září 2017), 

- za dobu působnosti v Praze (6,5 měsíců) poskytli službu 80 klientům, některým 

opakovaně,  

- spolupracují s některými OSPOD i např. na řešení špatné školní docházky, dále 

spolupracují s některými školami, lékaři, pedagogicko-psychologickými 

poradnami, 

- poskytují psychoterapii dospělým i dětem ve 3 pobočkách – Říčany, Hostivař, 

Kostelec nad Černými lesy. 

 

Mgr. Jan Špaček (Progressive o.p.s.) 

- představení programů,  

- klienti v OC nebo v místech, kde se zdržují osoby bez přístřeší. 

 

Bc. Radek Jurnikl (Sananim, z.ú.) 

- představení služeb 

 

Ing. Ekaterina Romančenková, Natalia Stehnejová (ICP) 

- představení nové vedoucí pobočky Praha 13 

 

Aleš Strnad, DiS. (Naděje) 

- Realizace projektu „Zvýšení počtu výdejních míst stravy pro lidi bez domova – 

vznik mobilních kapacit na území hlavního města Prahy“ – projekt je nyní 

realizován i na území Prahy 5, a to v oblasti Hlubočep každý pracovní den v době 

od 14 do 15 hodin. Jedná se o pilotní projekt prozatím s termínem realizace do 30. 

11. 2018. Obsahem projektu je výdej stravy, jedná se tak o humanitární pomoc, 

nikoliv registrovanou sociální službu. Cílem projektu je zvýšit dostupnost výdeje 

stravy na větším počtu míst území HMP, zároveň minimalizovat lokální zatížení. 

Jedná se o projekt MHMP ve spolupráci s jednotlivými poskytovateli sociálních 

služeb. 

 

Mgr. Veronika Hrzánová (Bílý kruh bezpečí) 

- představení služby 

 

Petra Botková (Psí život, z.s.) 

- práce s lidmi bez domova, péče a především prevence v péči o zvířata – psy a 

kočky, zprostředkovávají navázání dalších služeb. 

-  

 



           Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS 

   „Osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi,  

                                etnické skupiny a národnostní menšiny“ 

 

3 

 

Kateřina Zolotnicyna, Jan Kubačák. DiS. (Maltézská pomoc, o.p.s.) 

- nejbližší srazové místo u Kostela sv. Jezulátka ve středu a dále u Kostela Panny 

Marie pod řetězem 

 

Barbora Deutschová, DiS. (Romodrom o.p.s.) 

- dočasné omezení spolupráce z důvodu dočasné změny působiště paní Deutchové,  

- diskuse ohledně potřebnosti „specialisty na bydlení“, který napomáhal při 

hromadném ukončení nájemních smluv v soukromém objektu v Praze 5. 

 

Bc. Petra Bartůňková (sociální oddělení FN Motol) 

- informovala o rozšíření o paliativní péče, na dětském oddělení,  

- vzniká také tým pro dospělé, zatím funguje ambulantně, ale připravují také lůžka,  

- požádala o možnost společného setkání s cílem předání informací ohledně 

náležitostí k žádosti na obec o vypravení sociálního pohřbu.  
 

 

 

Koordinátorka KPSS poděkovala přítomným za účast. 

 

Zapsala: I. Kosová 


