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konané dne 21.10. 2019 

 

Účastníci: JUDr. Petr Lachnit (radní MČ P 5), Josef Endal (zastupitel MČ P5), Václav Kučera 

(Člověk v tísni, o.p.s.), Mgr. Ivana Morvayová (Fokus Praha, z.ú.), Bc. Kateřina Jará (ICP), 

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

Josefína Schneiderová, DiS. (Armáda spásy v ČR, z.s.), Ivana Kosová, DiS. (OSO), Bc. Václav 

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

Ježek (FN Motol), Amrit Sen (Sananim, z.ú.), Jan Kubačák, DiS. (CNN o.p.s.), Barbora 

Deutschová, DiS. (Maltézská pomoc, o.p.s.), Mgr. Iva Průšková (SOS centrum Diakonie ČCE 

- SKP v Praze) 
 

Omluveni: Ing. arch. Zuzana Hamanová (zastupitelka MČ P5), 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    
 

Ivana Kosová, DiS., koordinátorka komunitního plánování  

- přivítala účastníky na setkání pracovní skupiny, seznámení s programem,  

add 1)  
Paní Jana Trnková 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. Paní Trnková přítomné 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)  
I.K.: 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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I.K.: 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. 

 

I.K.: Výsledky sčítání osob bez domova v 4/2019 jsou přístupné na www.vupsv.cz.  

 

L.K.K.: Informovala o realizovaných aktivitách v rámci projektu obcí na podporu integrace 

cizinců na lokální úrovni v roce 2019, financovaných MV ČR s finanční spoluúčastí ÚMČ 

Praha 5. Od června 2019 proběhlo celkem 7 aktivit (5 procházek Prahou a 2 výlety). Přítomní 

měli možnost seznámit se s portfoliem jednotlivých aktivit. Dále byli seznámeni s probíhajícími 

sociokulturními kurzy a Klubem konverzace, které v rámci tohoto projektu probíhají ve 

Vzdělávacím a informačním centru Praha 5.  

 

add 3)     Prezentace organizací: 

 

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

- koordinátor terénního programu Streetwork-terénní práce jsou realizovány pěšky i 

autem, nabídnuta pomoc při krizových převozech i pro Prahu 5 

 

Josefína Schneiderová (Armáda spásy v ČR, z.s.) 

-   v rámci „zabydlování“ zapojení se do Doplňkové sítě HMP.  

 

Aleš Strnad, DiS. (Naděje) 

- nastínil problematiku nastavení počtu pracovních úvazků v Doplňkové síti HMP v rámci  

„zabydlování“,  

- k mapování osob bez přístřeší sděluje potřebu zmapovat i zdravotní stav této cílové 

skupiny, jako žádoucí se jeví sčítání osob bez domova opakovat každých 5 let,  

- dále se dotýká přípravy zimních opatření pro období 2019/2020, více informací u PhDr. 

T. Klineckého (MHMP).  

 

Bc. Kateřina Jará (Integrační centrum Praha, o.p.s.) 

- pracuje jako specialista integrace cizinců na městských částech, na setkání předala 

informační materiály,  

- v 1. pololetí 2019 došlo k reorganizaci ICP, některé pobočky (vč. pozic vedoucích) 

zrušeny, zachována pouze 3 místa (pobočka Lužiny, Rajská zahrada, I.P.Pavlova).  

 

Mgr. Ivana Morvayová (Fokus Praha, z.ú.) 

- Centrum Karlín poskytuje služby občanům z Prahy 3, 5, 7, 

- v rámci „zabydlování“ zapojení se do Doplňkové sítě HMP. 

 

Barbora Deutschová, DiS. (Maltézská pomoc, o.p.s.) 

- v Doplňkové síti HMP mají 1 pracovní úvazek v souvislosti se „zabydlováním“, 

v současné době mohou přijmout klienta z Prahy 5, 

- iniciují sbírku spacích pytlů. 

 

 

http://www.vupsv.cz/
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Mgr. Iva Průšková (SOS centrum Diakonie ČCE - SKP v Praze) 
- SOS centrum nabízí služby krizového centra: krizovou intervenci (telefonickou, osobní, 

emailovou, chat), sociální poradenství, provázení + psychoterapeutický program Stop 

násilí ve vztazích. Volná kapacita pro krizový příjem i v rámci terapeutického 

programu. 

 

Jan Kubačák, DiS. (Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s.) 

- působí v rámci celé Prahy,  

- nabízí pomoc s tlumočením,  

- upozorňuje na problém porozumění psaného textu neslyšícími osobami. 

 

Amrit Sen (Sananim, z.ú.)  

- služby pro uživatele návykových látek a jejich blízké, působnost celá Praha, věnují se 

mladistvým, mladým a závislým matkám,  

- zmiňuje terapeutickou komunitu v Němčicích, služby „harm reduction“ (výměna a sběr 

materiálu uživatelů drog),  

- nabízí sprchu, oblečení, jídlo, čaj, internet a poradenství, doprovod na úřady a k lékaři, 

- od r. 2018 pracují s klienty skupinově, snahou je navázat s klienty vztah a mít tak 

možnost nabídnout pomoc, ve všední dny jsou 4x týdně skupiny, kde se mluví o 

snižování zdravotních rizik, vzdělávání, v nabídce je i jazykový kurz, 

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

bydliště klientů, ale také na OBF MHMP.  

 

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

- součástí Doplňkové sítě HMP,  

- byla zvýšena kapacita v doučování,  

- čekací doba v dluhové poradně se prodloužila z 2,5 měsíce na 4 měsíce, nárůst 

zadlužených seniorů, často na základě nezákonných smluv, 

- poukazuje na zvýšení počtu cizinců -) je nutné, aby chodili s tlumočníkem (složitá 

jednání). 

 

Mgr. Václav Ježek (FN Motol) 

- získané informace a kontakty organizací předávají pacientům. 
 

Mgr. Veronika Hrzánová (Bílý kruh bezpečí) 

- Bílý kruh bezpečí nabízí pomoc obětem trestných činů, 

- otevírací doba Po-Čt v čase 17:00-20:00 bez objednání, Pá na objednání - žádné čekací 

lhůty, 

- uživatelé služby konzultují svou situaci s dvojicí přítomných poradců (právník a 

psycholog). 

 

Koordinátorka KPSS poděkovala přítomným za účast. 

 

Zapsala: L. Kazdová Kocourková 

 

 

 


