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konané dne 25. 6. 2020 

 

Účastníci:  

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

Jarmila Svobodová (zastupitelka MČ P5), Linda Neubergová (zastupitelka MČ P5), Mgr. 

Josef Vacek (OSO), Bc. Petr Porada (Diakonie ČCE-SKP), Ivana Kosová, DiS. (OSO), Petra 

Jelenová (KRC Barrandov), Jitka Straňáková (OSO), Bc. Kamila Jakubík (OSO), Lucie 

Dvořáková, DiS. (OSO), Bc. Magdalena Veverková (FN Motol), Alena Veselá (HESTIA-

Centrum pro dobrovolnictví, z.ú., program Pět P) 

 

Program setkání: 

1) Realizace aktivit Akčního plánu v roce 2020 

2) Prezentace organizací a informace o jejich činnosti 

3) Různé    
 

JUDr. Petr Lachnit, radní a garant komunitního plánování přivítal účastníky na setkání 

pracovní skupiny.  

 

 

add 1)  
Realizace naplánovaných aktivit v AP pro letošní rok je značně ovlivněna přijetím krizových 

opatření přijatých k ochraně obyvatelstva a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření 

onemocnění COVID 19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV2. 

 

Vzhledem k hygienickým opatřením v souvislosti s výskytem koronaviru COVID 19 se 

z důvodu ochrany obyvatelstva a prevence nebezpečí šíření onemocnění upustilo od realizace 

akce ,,Den neziskových organizací na Praze 5 v sociální oblasti“, každoročně pořádané v září 

na pěší zóně Anděl. 

 

add 2) Prezentace organizací: 

Alena Veselá (HESTIA-Centrum pro dobrovolnictví, z.ú., program Pět P) 

- v období nouzovém stavu byli dobrovolníci směřováni k jiným činnostem, 

- navázali na předchozí činnost a nyní již funguje setkávání dobrovolníka s dítětem.    

 

Ing. Jarmila Svobodová (zastupitelka MČ P5, předsedkyně Komise sociální a zdravotní) 

- informovala o agendě Komise sociální a zdravotní, 

- o spolupráci s neziskovými organizacemi v rámci projektu tzv. tréninkového bydlení - 

5 bytů v pronájmu org. Naděje, Armáda spásy v ČR, z. s. ustupuje od činnosti, byla 

zahájena spolupráce s Arcidiecézní charitou Praha, pro klientky Azylového domu 

Gloria. 

 

Bc. Petr Porada (Diakonie ČCE-SKP) 

- provozují na Praze 5 Azylový dům pro matky s dětmi – 4 pokoje s vlastním soc. 

zařízením, 

- v případě získání prostor by byl zájem o rozšíření této služby o 5 – 10 bytových 

jednotek, 

- v období nouzovém stavu byly v AD zakázány návštěvy. 
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Petra Jelenová (Kulturní a rodinné centrum Barrandov) 

- v období nouzovém stavu bylo poskytováno online poradenství Projekt vše pro rodinu, 

online kurzy i online výtvarné dílny,  

- za hygienického opatření od 18.5. funguje většina kurzů v Multifunkčním sále a od 

25.5. funguje program v herně KRC.  

 

Ing. arch. Zuzana Hamanová (zastupitelka MČ P 5) 

- poskytla informace o projektu „Aktivní město“, do kterého se zapojila MČ Praha 5. 

Přispěje dětem z Prahy 5 ve věku 6 - 18 let na prázdninový tábor celkem 2 miliony 

korun. Příspěvek ve výši 1 000 korun bude možno použít na úhradu části nákladů na 

pobytový nebo příměstský tábor, sportovní soustředění či sportovní kemp, jehož délka 

trvání bude alespoň 4 dny. Rodiče dětí se budou moci do Aktivního města registrovat 

od 4. června (https://www.praha5.cz/). Žádosti bude možno podávat až do 23. srpna 

nebo do vyčerpání rozpočtu. 

 

add 3)     Různé: 

Ivana Kosová, DiS., koordinátorka komunitního plánování: 

- informovala o personálních změnách na Odboru sociální problematiky a prevence 

kriminality - Mgr. Josef Vacek vedoucí odboru, Mgr. Jana Kudrnová vedoucí 

OSPOD, 

- informovala o novém složení Řídící skupiny, korespondujícími s personálními 

změnami na odboru, 

- dokument „Vyhodnocení plnění priorit za rok 2019 Akčního plánu rozvoje sociálních 

služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5“ je zveřejněn na webových 

stránkách komunitního plánování (https://kpss.praha5.cz/), 

- informovala o průběhu dotačního řízení z rozpočtu MČ Praha 5. 

 

 

Koordinátorka KPSS poděkovala přítomným za účast. 

 

Zapsala: Ivana Kosová 

 

https://www.praha5.cz/
https://kpss.praha5.cz/

