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konané dne 24. 6. 2020 

 

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

P5), Mgr. Josef Vacek (OSO), Bc. Kateřina Jará (ICP), Marie Zajíčková (Naděje), Ivana 

Kosová, DiS. (OSO), Amrit Sen + Ladislav Erik Šimek  (Sananim, z.ú.), Mgr. Kateřina 

Papoušková (DROP IN o.p.s.), Květa Vránová, DiS. (Poradna pro integraci, z.ú.) 

 

Omluveni: Mgr. Veronika Hrzánová (Bílý kruh bezpečí), Mgr. Václav Ježek (FN Motol), Ing. 

Jarmila Svobodová (zastupitelka MČ P5) 

 

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)  

JUDr. Petr Lachnit (radní MČ P 5) 

- informoval o dočasném omezení služeb kontaktního a poradenského centra STAGE 5 

provozované PROGRESSIVE o.p.s. - pro enormní zvýšení stížností na pohyb osob 

zneužívající návykové látky došlo k uzavření kontaktní místnosti, včetně všech 

návazných služeb.  

 

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

- organizace zaměřená na občany zemí mimo EU, kteří mají na území České republiky 

legální pobyt na dobu delší než 90 dnů poskytovala v období nouzovém stavu sociální 

i právní poradenství online, provozovny byly uzavřeny, 

- od 1. července postupný návrat obvyklého provozu, 

- aktivity online se osvědčily a  některé budou i nadále poskytovány touto formou. 

 

Mgr. Kateřina Papoušková (DROP IN o.p.s.) 

- v souvislosti s vývojem výskytu coronaviru omezili provoz a poskytovali telefonické 

nebo Skype poradenství a terapie. 
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Květa Vránová, DiS. (Poradna pro integraci, z.ú.) 

- poskytují právní, sociální či psychosociální pomoc a podporu při vzdělávání, vyučování 

českého jazyka pro děti i dospělé, 

- pořádají za přísných hygienických opatření pro klienty Poradny příměstský tábor, 

- v období nouzovém stavu poskytovali poradenství online. 

 

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. 

 

Marie Zajíčková (Naděje) 

- poskytla informace o poskytování terénní sociální práce a mobilní sociální službě na 

území MČ Praha 5. 

 

Amrit Sen, Ladislav Erik Šimek  (Sananim, z.ú.)  

- poskytování služeb pro uživatele návykových látek a jejich blízké, 

- Kontaktní centrum v období nouzovém stavu bylo po celou dobu otevřeno každý den, 

včetně víkendů. Poskytování některých služeb bylo omezeno, nebo zastaveno, jiné 

služby pro aktuální potřeby klientů, lidí v lokalitě i nejširší ohrožené veřejnosti, byly 

naopak nově zavedeny, nebo posíleny. 

- v současnosti návrat k obvyklému režimu. 

 

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 
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