
 
                              Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS 

„Senioři + Osoby se zdravotním postižením“ 
 

konaného dne 25. 06. 2020 

 

Účastníci: Ing. arch. Zuzana Hamanová (členka zastupitelstva), Ing. Jarmila Svobodová 

(členka zastupitelstva), Mgr. Josef Vacek (OSO), Klára Tlášková (SC Slivenec), Mgr. Veronika 

Slepičková (Ergo Aktiv o.p.s.), Natálie Nováková (Helppes), Bc. Veronika Juřicová (Maltézská 

pomoc o.p.s.), Bc. Julie Kašparová (Hewer z.s.), Věra Fridrichová (Hewer z.s.), Mgr. Heczková 

Monika, DiS. (Anděl strážný z.ú.), Mgr. Magdalena Veverková (FN Motol), Eva Hrabinová 

(Mezi námi, o.p.s.), Klára Peterková (Mezi námi, o.p.s.), Petra Jelenová (KRC Barrandov), 

Jarmila Zaťková (Diakonie ČCE Praha 5), Ivana Kosová, DiS. (OSO), Jitka Straňáková, DiS. 

(OSO) 

Omluveni: JUDr. Petr Lachnit (radní MČ P 5), Mgr. Jana Bláhová, DiS. (Archa pomoci Praha), 

Ing. Zuzana Lejsková (Hestia – Program 3G), Mgr. Jakub Suchel (Diakonie ČCE Praha), Linda 

Neubergová (členka zastupitelstva), Brigita Prokopenková (SCMP), Drahoslava Kolací 

(SCMP)  
 

Program setkání: 

1) Realizace aktivit Akčního plánu v roce 2020 

2) Prezentace organizací a informace o jejich činnosti 

3) Různé  

   

Koordinátorka komunitního plánování přivítala 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:  
Eva Hrabinová, Klára Peterková (Mezi námi, o.p.s.)  

- představily organizaci Mezi námi, o.p.s., vznikla v roce 2013, 

- ve spolupráci s pedagogy, aktivizačními pracovníky a dalšími podporovateli byl 

vypracován systém mezigeneračních setkávání v hlavních pěti programech: 

o „Program Povídej“ – pravidelné setkávání dětí z MŠ a ZŠ se seniory z 

domovů po celé ČR, 

o „Program Přečti“ – senioři dochází každý týden do MŠ a čtou dětem. Klub 

čtecích babiček a dědečků s pravidelným setkáváním, 

o  „Program Dílny“ – mezigenerační dílny pro širokou veřejnost, 

o „Program Pomáhej“ – aktivizace společenského zapojení seniorů – 

např.pravidelně docházejí jako pomocné síly do MŠ, 

o ,,Program Vzdělávání“ - semináře pro seniory a spolupracovníky. 
- V době nouzového stavu, kdy se nemohly konat setkání seniorů s dětmi  



 
o zorganizovali mj. ,,Pohádku pro radost“ - děti z celé ČR kreslily obrázky pro 

seniory, 

o  jezdili zpívat pod okny seniorských zařízení, 

o vytvořili videonahrávky pohádek čtených seniory z Klubu čtecích babiček a 

dědečků. 
 

Ing. arch. Zuzana Hamanová (členka zastupitelstva) 

- po ukončení rekonstrukce Raudnitzova domu v Hlubočepích, v Domě 

s pečovatelskou službou,  se počítá se s mezigeneračním setkávání dětí z nedaleké 

MŠ se seniory. 

 
Natálie Nováková (Helppes) 

- v období nouzovém stavu vznikla online skupina, která radila klientům v různých 

situacích, 

- pozvánka na „SUPER DEN“, slavnostní promoci asistenčních psů, která se bude 

konat 19. 09. 2020 ve výcvikovém areálu Helppes v Praze 5 – Motole, 

- pořádání rekondičních pobytů. 
 
Bc. Julie Kašparová, Věra Fridrichová ( Hewer z.s.) 

- v době nouzového stavu v rámci terénní asistence docházeli ke klientům. 
 

Klára Tlášková (Senecura SeniorCentrum Slivenec) 

- na konci července tohoto roku budou otevírat 3. patro s 8 byty (neregistrovaná služba), 

v případě zhoršení zdravotního stavu budou moci klienti z těchto bytů pak přejít do 

registrované služby, 

- v současné době mají volnou kapacitu. 
 
Mgr. Heczková Monika, DiS. (Anděl strážný z.ú.) 

- v době nouzového stavu se organizace potýkala s nedostatkem ochranných prostředků, 

- řešili, jak napojit klienty na zařízení bezkontaktně i přetížení dispečerů, 

- snaží se vyřešit problém nedostatku kontaktních osob, kdy klient doma upadne, aby se 

nemusela volat záchranná služba. 
 

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

- v době nouzového stavu 16. 03. 2020 zavřeli stacionář a otevřeli až 18. 06. 2020, 

- psychoterapeutická skupina s klienty komunikovala online, 

- den otevřených dveří, který byl plánován na 14. 05. 2020 byl přesunut na 05. 11. 2020. 

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

- osobní asistence pro seniory, 

- někteří klienti v době nouzového stavu službu zrušili, nyní se vrací zpět. 

 

Petra Jelenová (KRC Barrandov) 

- organizace sídlí v prostorách v ulici Záhorského na Barrandově, 

- provoz centra po ukončení nouzového stavu zahájen opět 18. 05. 2020, 

- mají 3 – 4 skupiny cvičících seniorů.  
 

Jarmila Zaťková (Diakonie Praha 5) 

- ze začátku nouzového stavbu se potýkali s nedostatkem ochranných pomůcek. 
 



 
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: J. Straňáková 
 
 
 
 
 
 
 

https://kpss.praha5.cz/

