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konané dne 10. 6. 2019 

 

Účastníci:  

Ing. arch. Zuzana Hamanová (zastupitelka MČ P5), Josef Endal (zastupitel MČ P5), Václav 

Kučera (Člověk v tísni, o.p.s.), Mgr. Ivana Morvayová (Fokus Praha, z.ú.), Natalia Stehnejová 

(ICP), Aleš Strnad, DiS. (Naděje), Mgr. Veronika Hrzánová (Bílý kruh bezpečí), Filip 

Peregrin (Armáda spásy v ČR, z.s.), Mgr. Jana Zacharová (OŠK), Ivana Kosová, DiS. (OSO), 

Bc. Václav Konečný (OSO), Mgr. Lenka Kazdová Kocourková (OSO), Jana Trnková (OSO), 

Mgr. Václav Ježek (FN Motol), Jarmila Pávková (Psí život, z.s.), Mgr. Iva Průšková (SOS 

centrum Diakonie ČCE - SKP v Praze), Mgr. Monika Heczková, DiS. (Anděl Strážný, z.ú.) 

 

 

Omluveni: 

JUDr. Petr Lachnit (radní MČ P 5), Mgr. Iva Pokorná (OSO), Magdalena Šormová (Jako 

doma – Homelike, o. p. 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)  
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) 

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

skupiny informovala o projektu v oblasti integrace cizinců na lokální úrovni pro rok 2019, 

který byl v 1.čtvrtletí 2019 Ministerstvem vnitra ČR schválen a finančně podpořen.  

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

využívány dětmi cizinců, jejich rodiči i zainteresovanými pedagogickými pracovníky 

připravila městská část nabídku procházek Prahou pro seznámení s českou historií a dále 

výletů, prostřednictvím nichž jsou cizincům přiblíženy kulturní a společenské hodnoty České 

republiky. Dne 8.června 2019 byla uskutečněna první z procházek, která účastníky zavedla na 

významné místo-Vyšehrad. Následuje výlet dne 22.6. 2019 na horu Říp, vše s podtitulem rané 

historie českých zemí. Více informací na kpss.praha5.cz/integrace-cizincu/uzitecne-infornace/  
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Dotaz Kučera (ČvT): Nabízené aktivity ve VIC Praha 5 jsou připraveny i pro děti?  

 

L.K.K.: V rámci aktivity Klubu konverzace v českém jazyce byl předpoklad zajištění této 

aktivity pro dospělé i jejich děti. Realizace aktivity byla vázána na získání prostor, ve které by 

mohla probíhat konverzace dospělých a jejich dětí zároveň (dvě oddělené místnosti). 

Vzhledem k tomu, že prostory nebyly získány, je tato aktivita prozatím nabízena především 

dospělým zájemcům.  

 

 add 3) Prezentace organizací:  

 

Natalia Stehnejová (Integrační centrum Praha, o.p.s.) 

- k 31.7. 2019 bude na Praze 13 uzavřena pobočka pro Prahu 5,  

- od 4.8. 2019 bude otevřena její pozměněná forma, 

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

 

Jarmila Pávková (Psí život, z.s.) 

- společnost se transformuje, převažuje práce v terénu, 

- zaměří se na akce hromadného charakteru, např. piknik pro lidi bez domova, pravděp. 

8/2019, včetně krmení psů  a přípravků pro zvířata proti parazitům, 

- bude zaslána pozvánka na očkovací akci, která proběhne v 9/2019. O poslední 

očkování, které proběhlo v 4/2019 v prostorách zahrady KC Prádlena, byl obrovský 

zájem. Jednalo se i o veterinární prohlídky, 

- celkem naočkováno 100 psů, dalších 150 v terénu. 

 

Mgr. Václav Ježek (FN Motol) 

- beze změn, odpovídá dotaz na možnost pobytu klientky od pracovnice Bílého kruhu 

bezpečí. 

 

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

- poukazuje na novelu insolvenčního zákona, platnou od 1. 6. 2019,  

- zapojení se do projektu MHMP „Zabydlování“, 

- navýšení 4 pracovních úvazků v doplňkové síti sociálních služeb z důvodu zvýšeného 

zájmu o oddlužení. 

 

Mgr. Iva Průšková (SOS centrum Diakonie ČCE - SKP v Praze) 
- krizové, ambulantní centrum, přijímají klienty od 16 let z násilného prostředí, 

- klienty lze posílat průběžně. 

 

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

- předány informace o mobilní terénní službě - krizové převozy. 

 

Mgr. Veronika Hrzánová (Bílý kruh bezpečí) 

- pomoc pro oběti trestných činů, 

- pokračují v dosavadních aktivitách, 

- v letních měsících nebude omezen provoz. 
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Mgr. Monika Heczková, DiS. (Anděl Strážný, z.ú.) 

- nabídka tísňové péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením, 

- působnost celorepubliková, 

- podpora setrvání v domácím prostředí. 

 

Ot. Endal: v čem spočívá pomoc? 

Heczková: v technické podpoře a terénní pomoci. 

 

Aleš Strnad, DiS. (Naděje) 

- zajišťují terénní program pro lidi bez domova,  

- každý pátek zajišťují mobilní sociální službu na MČ Praha 5 (13-15 hod. Hlubočepy), 

- jsou nájemci tréninkových bytů v majetku MČ Praha 5 (5 bytů, podnájemníci jsou 

starší občané), 

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

- ordinace stomatologa a psychiatra pozastavena (z důvodu dlouhodobé nemoci a 

ukončení pracovního poměru), 

- ordinace gynekologie a praktického lékaře zachována, 

- doplňková síť podpora bydlení od 10/2019 na MHMP. 

 

Mgr. Ivana Morvayová (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, 

- v rámci programu „Zabydlování“ od MHMP zaštiťují ve spolupráci s MČ Praha 14, že 

zabydlování jejich klientů bude bez větších problémů. 

 

Ivana Kosová: nabídka s pomocí zveřejnění nabídky služeb jednotlivých NNO (formou webu 

a vývěsek) 

 

Diskuse ohledně zkušeností s umístěním seniorů do domovů v Terezíně a Krásné Lípě.  

 

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/.  

Dotaz: Kučera (ČVT) na režim de minimis a žádost, zda by MČ mohla smlouvy změnit nebo 

udělat verzi bez de minimis. Důvod – nejsou splněny kumulativní podmínky de minimis. 

 

 

Koordinátorka komunitního plánování připomenula úkol pro sociální odbor ze setkání 

v březnu 2019, týkající se nedostatečné nabídky bytů. Zásady pronájmu bytů Odborem bytů a 

privatizace ÚMČ Praha 5 se mění s platností od 1. 7. 2019. Návrh na jejich úpravu 

https://www.praha5.cz/dotace/
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odsouhlasila na svém zasedání Rada MČ dne 15. 5. 2019 a Zastupitelstvo MČ odsouhlasili 

úpravu zásad 28. 5. 2019.  Kritizovaná hranice 5 let trvalého pobytu již vypuštěna. Celkem 

MČ disponuje 799 byty, z nichž je nyní 71 v opravě či rekonstrukci.  

 

Doplnění Endal (ZMČ): zásady pro přidělování bytu nejsou zcela jiné, důležitou roli v tomto 

bude mít chystaná demografická studie. Uvádí, že na MHMP přišla výtka od MV ČR a 

posléze reagovala i MČ Praha 5, změny se nyní dotýkají i bodového hodnocení. Celkem 71 

bytů probíhá spolu se správcem, Centrou, a.s., kdy 71 bytů prochází větší rekonstrukcí 

(opravy nad 200 tis. Kč) a řada z těchto bytů vyžaduje drobné opravy (podlahy, výmalba 

apod.). Opravy bytů jsou časově i finančně náročné. 

 

 

 

 

 

 

 

Koordinátorka KPSS poděkovala přítomným za účast. 

 

Zapsala: L. Kazdová Kocourková 


