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konané dne 23. 10. 2019 

 

Účastníci:  

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

Petr Porada (Diakonie ČCE-SKP), Ivana Kosová, DiS. (OSO), Petra Jelenová (KRC 

Barrandov), Bc. Adriana Lemberková (ADCH, AD Gloria), Jan Procházka (Sbor Jednoty 

bratrské v Praze, T4M, z.ú.), Aneta Rybaříková (HESTIA-Centrum pro dobrovolnictví) 

 

Omluveni:  

Mgr. Iva Pokorná (OSO) 

 

Program setkání: 
1) Informace o dotačním řízení MČ Praha 5 v sociální oblasti pro rok 2020 

2) Realizace aktivit Akčního plánu v roce 2019 

3) Prezentace organizací 

4) Různé 

 

Zahájení  

Koordinátorka komunitního plánování přivítala účastníky na setkání pracovní skupiny. 

Současně přivítala JUDr. Lachnita, radního MČ Praha 5 a garanta komunitního plánování a 

Ing., arch. Zuzanu Hamanovou, členku zastupitelstva.     

 
add 1)  
Ivana Kosová předala informace o dotačním programu pro rok 2020 na podporu sociálních 

služeb poskytovaných občanům MČ Praha 5, na podporu volnočasových aktivit občanů MČ 

Praha 5 v sociální oblasti a dotační program v oblasti prevence na podporu protidrogové 

politiky. Zmínila podporu programu Život bez bariér, nejvíce žádostí bylo podáno právě 

v tomto programu. Upozornila na nejčastější chyby při podávání žádostí (dotace se 

neposkytují na odvody DPH, mzdy apod.), připomněla nutnou registraci organizací dle 

zákona č. 108/2006 u programu na podporu sociálních služeb. Žádosti lze podávat v termínu 

13. 12. 2019 - 14. 2. 2020, v papírové nebo elektronické podobě. Přítomné ubezpečila, že 

neúplné žádosti se nevyřazují, organizace jsou nejprve vyzývány k doplnění potřebných 

náležitostí. Jednotlivé žádosti posuzuje dotační komise, následuje schválení Radou a 

zastupitelstvem MČ Praha 5. Výsledky budou známy do 30. 4. 2020. Případné dotazy lze 

směřovat na paní Janu Trnkovou nebo paní Ivanu Kosovou.  

Dotazy - nejsou 

 

add 2)  
V rámci opatření 3.1 Pokračování procesu plánování sociálních a souvisejících služeb byl 

zpracován Akční plán (AP) na rok 2020. Jedná se o prováděcí dokument SPRSS na rok 2019 

– 2021. Jeho návrh byl zaslán všem spolupracovníkům plánování e-mailem, včetně 

připomínkového listu a byl zveřejněn na webu KPSS - https://kpss.praha5.cz/. Připomínky 

byly zasílány do 30.  září. Obdrželi jsme připomínky od 3 organizací: Fokus Praha – Centrum 

Karlín, Tichý svět, Kontaktní centrum SANANIM. 

Členové Řídící skupiny byli seznámeni s vypořádáním připomínek, k němuž neměli žádné 

výhrady. AP na rok 2020 bude předložen RMČ 23. 10. 2019. Poté bude zveřejněn na 

webových stránkách komunitního plánování, včetně připomínek a jejich vypořádání. 

 

https://kpss.praha5.cz/
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Ohlédnutí za 13. Dnem neziskových organizací na Praze 5, který se konal dne 12. 9. 2019. 

Účastnilo se celkem 49 organizací. V letošním roce byla tato akce zpestřena hudebním 

vystoupením dětí z Nadačního fondu HARMONIE a ukázkami z muzikálu Bídníci dětmi 

z Talent Company. 

 

Odbor sociální připravil pro rodiče s dětmi Pohádkový les pod záštitou Dr. Lachnita v sobotu 

5. října u Národopisného muzea v Kinského zahradě. Na děti čekalo 8 stanovišť 

s pohádkovými postavami, kde děti plnily úkoly, na konci byly odměněny u stromu splněných 

přání dárečkem. I přes nepřízeň počasí se zúčastnilo téměř 7 tisíc návštěvníků. 

 

I v následujícím roce bude pokračovat projekt „Koupání rodičů s dětmi z MČ P5“ 

v Aquaparku Barrandov. Doprovod malých dětí má do brouzdaliště zvýhodněné vstupné. 

 

add 3) Prezentace organizací: 

  

Bc. Adriana Lemberková (ADCH, AD Gloria) 

- plná kapacita Azylového domu pro ženy a matky s dětmi, 

- potřeba sociálních bytů – doporučení podávat žádosti nejen v místě trvalého bydliště 

klientek, ale také na OBF MHMP.  

 

Bc. Petr Porada (Diakonie ČCE-SKP) 

- plná kapacita Azylového domu pro matky s dětmi. 

 

Jan Procházka (Sbor Jednoty bratrské v Praze, T4M, z.ú.) 

- dobrovolnická skupina cca 30 lidí,  

- realizují volnočasové aktivity v ZŠ Radlická, 

- Komunitní centrum Konzerva nabízí každotýdenní klub pro maminky s dětmi. 

 

Aneta Rybaříková (HESTIA-Centrum pro dobrovolnictví) 

- program Pět P preventivním programem pro děti ve věku 6 - 15 let založeném na 

kamarádském vztahu dítěte s dospělým, ročně 80 dvojic, 

- pořádají letní tábor, vzdělávání pro dobrovolníky, 

- aktuální problém jsou prostory.  

 

Petra Jelenová (Kulturní a rodinné centrum Barrandov) 

- od 1. dubna letošního roku v nového objektu bývalé MŠ v Záhorského ulici, 

-  seznámila účastníky se současnými i plánovanými aktivitami. 

 

 

add 4) Různé 

Ing., arch. Zuzana Hamanová byla oslovena ve věci občanské vybavenosti na sídlišti 

Barrandov. Přítomné podrobně seznámila s plánovaným rozvojem v této lokalitě.  

 

 

Koordinátorka KPSS poděkovala přítomným za účast. 

 

 

Zapsala: Ivana Kosová 


