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                              Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS 

„Senioři + Osoby se zdravotním postižením“ 
 

konaného dne 11. 06. 2019 

Účastníci: JUDr. Petr Lachnit (radní MČ P 5), Josef Endal (člen zastupitelstva), Bc. Veronika 

Juřicová (Maltézská pomoc o.p.s.), Mgr. Eliška Čižmářová (Hewer z.s.), Romana Bicanová 

(Tichý svět o.p.s.), Mgr. Kateřina Malíková (CSOP Praha 5 p. o.), Pavel Mužík (IZSS), Bc. 

Julie Kašparová (SeneCura s.r.o. SC Slivenec), Mgr. Jana Bláhová, DiS. (Archa pomoci Praha, 

KC Petrklíč), Klára Maternová (Helppes), Mgr. Barbara Kubíčková (Anděl strážný z.ú.), Ivana 

Kosová, DiS. (OSO), Jitka Straňáková, DiS. (OSO) 

Omluveni: Mgr. Jana Zacharová (vedoucí OŠK), Ing. arch. Zuzana Hamanová (členka 

zastupitelstva), Mgr. Iva Pokorná (OSO), Drahoslava Kolací (SCMP), Brigita Prokopenková 

(SCMP), Anna Hašplová (A DOMA z.s.), Jan Kubačák (SNN ČR z.s.) 

 

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)  
Účastníkům setkání byly předány 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)  

V dubnu byl realizován pod záštitou JUDr. Lachnita pro 200 seniorů Jarní den seniorů 

v Paspově sále Pivovaru Staropramen, kde mohli účastníci shlédnout divadelní představení 

Kšanda. 

 

Dne 22. května proběhlo slavnostní ukončení již 7. cyklu Senior akademie, tj. cyklus 11 

dvouhodinových přednášek z oblasti prevence kriminality ve spolupráci městské části Praha 5 

s útvarem prevence Městské policie hl. m. Prahy. Účastníkům byla umožněna návštěva 

operačního střediska MP Praha 5.  
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Na přelomu května a června byly realizovány výlety pro seniory do Plzeňského pivovaru 

Prazdroj a do Meditační zahrady v Plzni, Doudlevcích. V obou termínech byly vypraveny 2 

autobusy pro 188 seniorů s trvalým bydlištěm na MČ Praha 5. 

 

add 3) Prezentace organizací: 

Pavel Mužík (Institut zdravotně-sociálních služeb, z.ú.)  

- informoval o službě pro seniory a pro dlouhodobě nemocné, o komunikačním zařízení 

tísňové péče, které poskytuje Náš Slunovrat,  

- posláním služby je, aby lidé zůstali co nejdéle ve svém přirozeném prostředí. 
 

Mgr. Barbara Kubíčková (Anděl strážný z.ú.) 

- organizace působí téměř po celé republice,  

- v roce 2018 byla vybudovaná Aktivizační linka – „povídavá linka“ (není registrovanou 

službou), díky této službě si klienti mohou povídat i zlepšovat komunikační schopnosti, 

- od 01. 07. 2019 budou pro zájemce připraveny 3 cenově dostupné balíčky, cena služby 

mobilní tísňové péče měsíčně za 350,- Kč, 450,- Kč nebo 550,- Kč. 
 

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

- představila organizaci Archa pomoci Praha,   

- informovala o dobrovolnickém programu.  
 

Mgr. Kateřina Malíková (CSOP Praha 5 p. o.) 

- informovala o Domu sociálních služeb s odlehčovacím pobytovým zařízením, Na 

Neklance 15, Praha 5, 

- zařízení poskytuje krátkodobé a dlouhodobé pobyty pro seniory od 60-ti let věku. 
 

Romana Bicanová (Tichý svět o.p.s.), 

- organizace pomáhá neslyšícím v ČR, 

- klientům nabízí sociální rehabilitaci, tlumočnické služby, odborné sociální poradenství, 

- na několika úřadech byla zřízena pro neslyšící návštěvníky „Tichá linka“. 
 

Klára Maternová (Helppes) 

- pozvala účastníky na „SUPER DEN“, slavnostní promoci asistenčních psů, která se 

bude konat 21. 09. 2019 ve výcvikovém areálu Helppes v Praze 5 – Motole,  

- každý měsíc pracují se seniory v Domě sociálních služeb Na Neklance, kde pro místní 

klienty dělají canesterapii. 
 

Bc. Veronika Juřicová (Maltézská pomoc o. p. s.) 

- představila nestátní neziskovou organizaci, zřízenou českým Velkopřevorstvím 

Suverénního řádu Maltézských rytířů,  

- služby jsou poskytovány na území ČR, součástí služeb i asistenční služba, 

- poskytla informace o dobrovolnickém programu „Adopce seniorů“. 
 

Bc. Julie Kašparová (SeneCura SeniorCentrum Praha Slivenec) 

- informace o poskytovaných pobytových službách (DS a DZR), 

- zařízení navázalo spolupráci s dobrovolníky z humanitární organizace ADRA,  

- pozvánka na „Den otevřených dveří“, který se bude konat 13. 06. 2019 od 10 hodin. 
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Mgr. Eliška Čižmářová (Hewer z.s.) 

- nezisková organizace, která se zabývá poskytováním terénní sociální služby osobní 

asistence, cílová skupiny senioři, 

- v současné době se potýkají s nedostatkem terénních pracovníků. 
       

 add4) Různé 

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: J. Straňáková 

 

 

 

 

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

