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konané dne 2. 11. 2021 

 

Účastníci:  

JUDr. Petr Lachnit (radní MČ P 5), Ing. Jarmila Svobodová (zastupitelka MČ P5), Mgr. Josef 

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

Jelenová (KRC Barrandov), Jitka Straňáková (OSO), Mgr. Jana Korecká (OŠK), Bc. Iveta 

Miklasová (OSO), Mgr. Ivana Hradecká (HESTIA-Centrum pro dobrovolnictví, z.ú., program 

Pět P), Ing. Kornelie Holá (DDM Praha 5), Veronika Kaušitzová, DiS. (Cestou necestou) 

 

Omluveni: ADCH, poradna Magdala 

 

Program setkání: 

1) Realizace aktivit Akčního plánu v roce 2021 

2) Návrh akčního plánu na rok 2022 

3) Informace o dotačním řízení MČ Praha 5 v sociální oblasti pro rok 2022 

4) Prezentace organizací a informace o jejich činnosti 

5) Různé 

   

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

pracovní skupiny.  

 

Realizace naplánovaných aktivit v AP pro letošní rok byla 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. V příštím roce bychom rádi tuto akci rádi opět realizovali. 

 

Dne 06.11.2021 OSO pod záštitou JUDr. Lachnita pořádá akci Strašidelný pohádkový les v 

Musaionu - Kinského zahradě. Pro dodržení všech aktuálních hygienických opatření je pro 

návštěvníky akce povinná registrace. 

 

add 2) 

Ivana Kosová, koordinátorka komunitního plánování 

 

informovala o Střednědobém plánu 2019 – 2021, jehož platnost v letošním roce končí. V 

dubnu byla možnost podat připomínky k prioritám a opatřením na další období plánování, po 

celý červenec měla možnost laická i odborná veřejnost připomínkovat návrh Střednědobého 

plánu na období 2022 – 2024, dne 25. srpna RMČ Střednědobý plán na období 2022 – 

2024schválila.  

 

Nyní jsme ve fázi připomínkového řízení k Akčnímu plánu na rok 2022, ve kterém jsou 

rozpracovány opatření na konkrétní aktivity, které bychom chtěli v příštím roce realizovat. 

Návrh Akčního plánu byl zveřejněn 25. října na webu KPSS v záložce „Dokumenty“. 

Prostřednictvím formuláře k připomínkování je možnost podat připomínky do 17. listopadu. 

Vypořádání připomínek odsouhlasuje Řídící skupiny KPSS, připomínkující jsou informováni 
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o způsobu vypořádání. Následně bude AP na rok 2022 předložen ke schválení RMČ a 

zveřejněn na webu KPSS včetně došlých připomínek a jejich vypořádání.   

 

add 3)  
Bc. Iveta Miklasová informovala  

 

Rada MČ Praha 5 dne 27. října svým usnesením vyhlásila dotační programy pro rok 2022. 

 

Všechny programy jsou zveřejněny na webových stránkách MČ Praha 5 na úřední desce: 

https://www.praha5.cz/uredni-deska-umc-praha-5/. 

 

Žádosti je možné podávat od 29. 11. 2021 do 7. 1. 2022 a to pouze elektronicky přes dotační 

portál Grantys na adrese: https://www.praha5.grantys.cz/, v papírové ani jiné podobě není 

možné o dotaci požádat.  

 

Žádosti je možné připravovat v dotačním portále již od pátku 29. 10. 2021. 

 

Je možné se zúčastnit školení pro žadatele k dotačnímu portálu Grantys na téma „Přihlášení a 

práce s portálem“, které se bude konat v pondělí 15. 11. 2021 na ÚMČ Praha 5 v zasedací 

místnosti ZMČ, Štefánikova 263/13 a to v 10:00 hod., 11:00 hod. a 13:00 hod. Zájemci o 

školení potvrdí účast do středy 10. 11. 2021 na email iveta.miklasova@praha5.cz s uvedením 

preferovaného času.  

 

add 4) Prezentace organizací:  

Mgr. Ivana Hradecká (HESTIA-Centrum pro dobrovolnictví, z.ú., program Pět P) 

- program Pět P je preventivním programem pro děti ve věku 6 - 15 let, 

- pověření k sociálně právní ochraně dětí.  

 

Ing. Kornelie Holá (Dům dětí a mládeže Praha 5) 

- účast na se setkání pracovní skupiny KPSS pro získání informací. 

 

Veronika Kaušitzová, DiS. (Cestou necestou) 

- org. má registrovanou sociálně aktivizační službu pro rodinu s dětmi, 

- je pověřena k sociálně právní ochraně dětí.  

 

Bc. Petr Porada (Diakonie ČCE-SKP) 

- Azylový dům pro matky s dětmi v Praze 5. 

 

Mgr. Jana Korecká (Odbor školství) 

- rozšířená nabídka aktivit pro děti v ZŠ za podpory dotací EU, 

- spolupráce ZŠ s NNO. 

 

Petra Jelenová (Kulturní a rodinné centrum Barrandov) 

- informace o akcích v KRC, 

- bezplatný projekt Vše pro rodinu – poradenství. 

 

 

 

https://www.praha5.cz/uredni-deska-umc-praha-5/
https://www.praha5.grantys.cz/
mailto:iveta.miklasova@praha5.cz
http://cestounecestou.org/krizove-centrum/psychosocialni-podpora-pro-rodinu/


           Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS 

                                „Děti, rodina, mládež“ 

 

3 

 

add 3)      

JUDr. Petr Lachnit (radní MČ P5) 

přítomné informoval o rekonstrukci jeslí Na Hřebenkách. Dalším patrem se rozšířila kapacita 

na celkový počet 50 dětí ve věku 15–ti měsíců až 3 let. 

 

 

 

Koordinátorka KPSS poděkovala přítomným za účast.  

 

 

 

 

Zapsala: Ivana Kosová 

 


