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konané dne 12. 6. 2019 

 

Účastníci:  

JUDr. Petr Lachnit (radní MČ P 5), Bc. Petr Porada (Diakonie ČCE-SKP), Ivana Kosová, 

DiS. (OSO), Jana Trnková (OSO), Mgr. Izabela Joppová (OSO), Petra Jelenová (KRC 

Barrandov), Mgr. Imelda Jana Hrdličková (ADCH, AD Gloria), Sára Holubová, DiS. (ADCH, 

poradna Magdala), PhDr. Helena Volechová (CSOP Praha 5 p.o.), Bc. Magdalena Veverková 

(FN Motol), Mgr. Monika Heczková (Anděl Strážný, z. ú.)   

 

Omluveni:  

Ing. arch. Zuzana Hamanová (zastupitelka MČ P5), Mgr. Jana Zacharová (vedoucí OŠK), 

Mgr. Iva Pokorná (OSO) 

 

Program setkání: 
1) Informace o Dnu neziskových organizací 

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 administrativě Dne neziskových 

organizací na pěší zóně Anděl, který se uskuteční dne 12. 9. 2019 v době 11-17 hod. Zde 

budou umístěny tři velké stany, na potřebě místa se jednotlivé nevládní neziskové organizace 

(dále NNO) domluví předem tak, aby jim byl vyhrazen dostatečný prostor. V každém stanu 

bude k dispozici 15 až 20 míst, moderátor akce bude postupně vyzývat představitele 

jednotlivých NNO k prezentaci. NNO si připraví krátké portfolio k představení své činnosti, 

moderátor bude klást doplňující otázky. NNO, které nebudou představeny osobně, mohou 

svou činnost přiblížit formou letáčků, na něž moderátor upozorní a krátce je přiblíží. Součástí 

zázemí bude i technické zajištění (připojení el. energie, toalety).  

 

add 2) 

Pilotní projekt „Koupání rodičů s dětmi z MČ P5“ kdy má doprovod malých dětí do 

brouzdaliště v Aquaparku Barrandov zvýhodněné vstupné, byl u rodičů přijat úspěšně a počítá 

se s dalším pokračováním tohoto projektu.  Od úterý do pátku v čase od 6 do 11:30 hod. 

zaplatí dospělá doprovázející osoba pouze 40 Kč, nikoli běžných 85 Kč na 100 minut vstupu. 

Děti od 1 do 3 let mají vstup zdarma. Nižší cenu za vstup do Aquaparku Barrandov mohou 

rodiče uplatnit po předložení ,,plavenky“. Ta jim bude vydávána na sociálním odboru v úřední 

dny.  

 

V sobotu 4. května byl realizován pod záštitou Dr. Lachnita pro rodiče s dětmi Pohádkový les 

na Barrandově. Na děti čekalo 10 pohádkových postav z pohádky H. Ch. Andersena Po 

stopách Sněhové královny.  Realizaci zajistila již tradičně agentura Velká dobrodružství  

 

 

 

https://praha.charita.cz/vyhledavani-v-adresari/?p=imelda-jana-hrdlickova#directory-detail
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add 3) Prezentace organizací: 

  

Sára Holubová, DiS. (ADCH, poradna Magdala) 

- informace o poskytovaných službách v poradně. 

 

Mgr. Imelda Jana Hrdličková (ADCH, AD Gloria) 

- představila služby Azylového domu pro ženy a matky s dětmi. 

 

Diskuse o úpravě Zásad pronájmu obecních bytů městské části Praha 5, platných od 1. 7. 

2019. Návrh na úpravu zásad byl schválen 15. 5. 2019 Radou a 28. 5. 2019 Zastupitelstvem 

MČ Praha 5.  

 

Bc. Petr Porada (Diakonie ČCE-SKP) 

- Azylový dům pro matky s dětmi, 

- problematické bytové řešení klientek AD, 

- poptávka po službách AD dlouhodobě převyšuje nabídku.   

 

Diskuse o důvodech zvyšujícího se počtu žadatelek o azylové bydlení, nedostupnosti běžného 

nájemného bydlení.  

 

Bc. Magdalena Veverková (FN Motol) 

 

Mgr. Monika Heczková (Anděl Strážný, z. ú.) 

- představila registrovanou terénní sociální službu tísňové péče. 

 

Petra Jelenová (Kulturní a rodinné centrum Barrandov) 

- dne 9. 6. 2019 proběhlo slavnostní benefiční otevření nového objektu Kulturního 

centra Záhorského, 

-  seznámila účastníky se současnými i plánovanými aktivitami. 

 

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

- informace o činnosti KC Prádelna a v KC Louka a o probíhajícím projektu Podpora 

komunitního života v MČ Praha 5, 

- informovala o projektu Mezigenerační iČajovna v KC Louka, 

- o plánovaném detašovaném pracovišti sociálních pracovníků na Barrandově.  

 

 

add 4) Různé 

Paní Trnková uvedla informace o dotačních programech. V těchto dnech se vyhotovují 

smlouvy, které posléze projdou kontrolou právního oddělení. Výsledky dotačního řízení jsou 

přístupné na webových stránkách ÚMČ Praha 5 v sekci Programových dotací 

https://www.praha5.cz/dotace/.  

 

 

Koordinátorka KPSS poděkovala přítomným za účast. 

 

Zapsala: Ivana Kosová 

https://praha.charita.cz/vyhledavani-v-adresari/?p=imelda-jana-hrdlickova#directory-detail
https://www.praha5.cz/dotace/

