
 
                              Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS 

„Senioři + Osoby se zdravotním postižením“ 
 

konaného dne 22. 10. 2019 

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

Zuzana Hamanová (členka zastupitelstva), Mgr. Heczková Monika, DiS. (Anděl strážný z.ú.), 

Mužíková Adéla, DiS. (ADCH Praha), Mgr. Denisa Bláhová (Tichý svět o.p.s.), Brigita 

Prokopenková (SCMP), Jarmila Zaťková (Diakonie ČCE Praha 5), Daněčková Zuzana (Hestia 

– Program 3G), Naďa Buková (FN Motol-CNP), Mgr. Eliška Čižmářová (Hewer z.s.), MUDr. 

Pavel Trnka (Náš Slunovrat), Bc. Veronika Juřicová (Maltézská pomoc o.p.s.), Mgr. Veronika 

Slepičková (Ergo Aktiv o.p. s.), Mgr. Vladimír Drábek (ALTÁN ART, z.s.), Mgr. Jana 

Bláhová, DiS. (Archa pomoci Praha, KC Petrklíč), Bc. Julie Kašparová (SC Slivenec), Ivana 

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

 

Omluveni: Helppes – Centrum výckviku psů pro postižené o.p.s., Bc. Marie Hůrková 

(Okamžik, z.ú.), 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, Ing., 

arch. Zuzanu Hamanovou, členku zastupitelstva a pana Josefa Endala, člena 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. 

 

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 pod záštitou Dr. Lachnita Podzimní den seniorů v Paspově sále 

Pivovaru Staropramen. 200 seniorů bude mít ve čtvrtek 24. 10. možnost pobavit se při 

hudebním vystoupení Kapely Regius bend Jitky Dolejšové. Vstupenky byly seniorům z MČ 

Praha 5 vydávány zdarma. 

Další připravovanou akcí pro naše seniory jsou „výlety“. Tentokrát účastníci zamíří do 

Jablonného v Podještědí a Kryštofova Údolí. V Jablonném navštíví kostel sv. Vavřince, ve 

kterém je pohřbena sv. Zdislava. V Kryštofově Údolí se podívají do místního Muzea betlémů. 

Ve dnech 21. a 28. listopadu budou vypraveny dva autobusy, tedy 188 míst. 

I v roce 2020 bude pokračovat projekt "Plavání pro seniory s trvalým bydlištěm na MČ Praha 

5 za zvýhodněné vstupné v Aquaparku Barrandov". Nabídka je určena osobám nad 60 let, kteří 

trvale žijí na MČ Praha 5. Držitelé plaveckého poukazu budou moci uplatnit slevu na vstupném 

každé úterý, středu, čtvrtek a pátek v čase od 13:00 - 15:00 hodin. Poukaz zaručuje jeho majiteli 

vstupné na 100 minut za 55 Kč (oproti roku 2019 je v roce 2020 navýšení o 5,-Kč) 

Také pokračuje možnost plavání seniorů v SK Motorlet Radlická každý pátek od 13 do 15 

hodin. Po předložení Permanentky a uhrazení částky 50,- Kč. 

 
add 3) 

Prezentace organizací:  

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

- zastupuje organizace Archa pomoci Praha a KC Petrklíč,   

- informovala o poskytovaných službách, o dobrovolnickém programu pro seniory žijící doma. 

 

Jarmila Zaťková (Diakonie Praha 5) 

- poskytla informace o organizaci a o poskytovaných službách,  

- stále se potýkají s problémem dostupnosti praktických lékařů, kteří navštěvují pacienty 

doma, polovina jejich klientů je ležících.  

https://kpss.praha5.cz/


 
 

MUDr. Pavel Trnka (Náš Slunovrat) 

- informoval o komunikačním zařízení tísňové péče a poskytovaných službách, 

- informoval o nadstavbách této péče jako je bezpečné uložení klíčů a koordinace zdravotních a 

sociálních služeb. 

 

Zuzana Daněčková (Hestia – Program 3G) 

- program 3G – tři generace využívá prospěšnosti mezigeneračních spojení, dobrovolníci 

jsou osoby starší 50-ti let, kterých chybí kontakt s dětmi.  
 

Adéla Mužíková, DiS (ADCH Praha) 

- informovala o zařízení DZR, kapacita pro 8 klientů, 

- provozují stacionář pro 5 klientů, většinou využívaný lidmi z Barrandova. 

 

Mgr. Vladimír Drábek (ALTÁN ART, z.s.), 

- dva projekty kreativní ateliér a kulturně komunitní centrum, 

- program otevřené dveře pro seniory a děti od 9:00 do 17:00 hod.  

- jejich mottem je „MALUJEME PRO RADOST“. Více informací na www.kkcart.net. 
 

Mgr. Monika Heczková, DiS. (Anděl strážný z. ú.) 
- registrovaná sociální služba tísňové péče s celorepublikovou působností pro seniory, 

zdravotně postižené od 15 let,  

- novinka – zájemci mohou darovat sociální službu ve formě dárkového poukazu.  

 

Mgr. Denisa Bláhová (Tichý svět o.p.s.)  

- poskytují služby rehabilitaci, poradenství a tlumočení pro osoby se sluchovým postižením,  

- co nejdříve bude spuštěna obnovená Tichá linka s překladem – aplikace v mobilu, tabletu, 

využití při jednáních na úřadech, u lékaře, apod. 

 

Naďa Buková (CNP – FN Motol) 

- získané informace a kontakty organizací předávají pacientům, kteří jsou propouštěni do 

domácího ošetření,   

- absence domova pro seniory na Praze 5. 

 

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

- v současné době řeší nedostatek pracovníků, 
-     služby jsou poskytovány také klientům z Prahy 5. 

 

Mgr. Eliška Čižmářová (Hewer z.s.) 
- poskytují v rámci celé Prahy terénní sociální službu osobní asistence,  

- v současné době se potýkají s nedostatkem terénních pracovníků. 
       

Bc. Julie Kašparová (SC Slivenec) 

- pobytové zařízení poskytující služby osobám od 55 let,  

- v současné době je v DZR a DS celkem 91 klientů, 

- zařízení spolupracuje s dobrovolníky z humanitární organizace ADRA, 

- v rámci propojení generací v areálu zřízena dětská skupina, mají i společnou 

zahradu. 

http://www.kkcart.net/


 
 

Mgr. Veronika Slepičková (Ergo Aktiv o.p. s.) 

- organizace poskytuje služby osobám se získaným poškozením mozku – poradenství, 

rehabilitace, psychologické poradenství pro neformálně pečující osoby, 

- na pěší zóně Anděl opět probíhá charitativní akce „Polívková smršť“. 

 

 add 4) Různé 

Ing., arch. Zuzana Hamanová přítomné informovala o rozhodnutí radnice vybudovat tři 

stavby, které budou sloužit seniorům. Jedná se o domy s pečovatelskou službou. V domech se 

počítá s vybudováním výtahů i pro vozíčkáře. Byty o velikosti 1+kk a 2+kk. Prvním projektem 

je rekonstrukce Raudnitzova domu v Hlubočepech – 24 bytů, bude zde i ordinace praktického 

lékaře. Další dependence Raudnitzova domu - 19 bytů. Druhý projekt přestavba bývalé 

mateřské školky a kulturního centra Poštovka - 35 bytů. Počítá se, že zde budou kroužky pro 

děti a bude zde docházet i k mezigeneračnímu setkávání.  

 

JUDr. Petr Lachnit – od 01.01.2020 bude v Poliklinice Barrandov zahájen provoz 

detašovaného pracoviště Centra sociální a ošetřovatelské pomoci, Praha 5 pro oblast Slivenec, 

Hlubočepy. S dalším detašovaným pracovištěm CSOP se počítá v domě ADA, Plzeňská 174, 

pro oblast Košíře, Motol. V současné době se v tomto domě tam buduje výtah.   

Josef Endal informoval o bytovém fondu - k dispozici jsou byty ve staré zástavbě, které jsou nevhodné 

pro seniory z důvodu absence výtahů. Přístavbou venkovních výtahů se situace lepší.  

 

Koordinátorka KPSS poděkovala přítomným za účast. 

Zapsala: J. Straňáková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 


