
                Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS 

„Senioři + Osoby se zdravotním postižením“ 

 

konaného dne 02. 11. 2021 

Účastníci: JUDr. Petr Lachnit (radní MČ P5), Ing. Jarmila Svobodová (členka zastupitelstva), 

Mgr. Josef Vacek (OSO), Iva Fenglová (ELPIDA o.p,s.), Mgr. Monika Holická (SC Slivenec),  

Mgr. Jiří Kabát, Bc. (Global Partner péče z.ú.), Ing. Klára Lincová (IZSS z. ú., Náš Slunovrat),  

Mgr. Renata Dohnalová (Pečuj doma - Diakonie ČCE), Terézia Holcová (Tichý svět o.p.s.), 

Tereza Bárová (Tichý svět o.p.s.), Natálie Nováková (Helppes), Brigita Prokopenková 

(SCMP), Drahoslava Kolací (SCMP), Eva Hrabinová (Mezi námi o.p.s.), Mgr. Jakub Skalický 

(Anděl Strážný z.ú.), Věra Fidrichová (Hewer z.s.), Mgr. Jana Perdomo (Archa pomoci Praha, 

KC Petrklíč), Vladimíra Čížková (KC Petrklíč), Ivana Kosová, DiS (OSO), Jitka Straňáková, 

DiS. (OSO), Bc. Iveta Miklasová (OSO) 

 

Omluveni: PhDr. Helena Volechová (CSOP Praha 5, p.o.),  Bc. Veronika Juřicová (Maltézská 

pomoc o.p.s.) 

 

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.  

 

add 1)  
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. 

 

Je naplánován výlet pro seniory, ve dnech 2. a 9. prosince bude vypraven 1 autobus do Kutné 

hory. Podrobné informace o výletu, včetně termínu vydávání poukazů jsou uvedeny 

v listopadovém radničním časopise Pětka. 

 

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.  
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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 

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:  

Iva Fenglová, (ELPIDA, o.p.s.)  

- nová pobočka Na Bělidle 34, Praha 5, 

- tradiční místo setkávání aktivních seniorů z celé Prahy.  

 

Věra Fidrichová (Hewer z.s.) 

- nezisková organizace, která se zabývá poskytováním terénní sociální služby osobní 

asistence. 

 

Ing. Klára Lincová (IZSS z. ú., Náš Slunovrat) 

- informovala o komunikačním zařízení tísňové péče a poskytovaných službách Náš 

Slunovrat. 

 

Mgr. Jana Perdomo (Archa pomoci Praha, KC Petrklíč) 

- projekt Archa pomoci, sociální pomoc pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

rozšířena o dobrovolnictví, je od roku 2021 provozován KC Petrklíč z.s.,  

- pozvánka na Setkání pro neformální pečující na téma „Rozdělení péče mezi pečujícími“, 

dne 14. 11. 2021 na Praze 2. 

 

https://www.praha5.cz/uredni-deska-umc-praha-5/
https://www.praha5.grantys.cz/
mailto:iveta.miklasova@praha5.cz
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Mgr. Jakub Skalický (Anděl Strážný z.ú.) 

- služba tísňové péče pro seniory, osoby zdravotně postižené a osoby v krizi. Cílem 

služby je poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci, 

oddálení přechodu do pobytových zařízení atd. 

- Příprava nového monitorovacího zařízení, otevření nových poboček. 

 

Eva Hrabinová, (Mezi námi, o.p.s.)  

- hlavním cílem organizace je mezigenerační propojování seniorů a dětí.   

 

Drahoslava Kolací (SCMP z. s.) 

- organizace pořádá rekondiční pobyty pro osoby po cévních mozkových příhodách, 

- informace o dalších poskytovaných službách. 

 

Mgr. Renata Dohnalová (Pečuj doma - Diakonie ČCE) 

- podpora laických rodinných pečujících, kteří se starají o své blízké, prostřednictvím 

propojených informačních, poradenských a vzdělávacích činností.  

 

Terézia Holcová (Tichý svět o.p.s.) 

- organizace pomáhá neslyšícím, poskytuje jim všestrannou podporu v podobě 

komplexních služeb, které jim umožňují začlenit se do společnosti. 

 

 Mgr. Monika Holická (SC Slivenec) 

-   předány informace o zařízení, 

-   v současné době mají volnou kapacitu. 

 

Mgr. Jiří Kabát, Bc. (Global Partner péče z. ú.) 

- zřizovatel pracovišť sociálních služeb v různých částech ČR, zahrnují odborné 

sociální poradny, pečovatelské služby, terénní odlehčovací služby a služby osobní 

asistence, všechny služby jsou spojené s péčí o uživatele v jeho přirozeném prostředí. 

Snaha o inovativní způsob poskytování péče metodou case managementu s využitím 

nástroje na sledování a vyhodnocení efektivity péče – Omaha system. 

 

Natálie Nováková (Helppes) 

- představení organizace, 

- pozvánka na „Mikulášskou pro všechny hodné (i zlobivé) pejsky, která se koná 27. 

11. 2021 ve výcvikovém areálu Helppes v Praze 5 – Motole. 

 

add 5) Různé: 

JUDr. Petr Lachnit (radní MČ P5) 

přítomné informoval o dokončující rekonstrukci domu pro seniory a osoby zdravotně postižené 

s pečovatelskou službou v Raudnitzově domě v Hlubočepech. V nově zrekonstruovaném 

objektu vznikne 25 bytů. Z toho jeden byt bude sloužit správci a dva byty budou pronajaty 

pedagogickým pracovníkům. Dalším hlubočepským projektem je výstavba bydlení pro seniory 

na místě bývalého zdravotního střediska, a to vedle Raudnitzova domu. Zde se počítá 

s vybudováním 19 bytů s pečovatelskou službou.  
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Bude možné udělit výjimky a přijímat zájemce o DPS, kteří nebudou využívat služeb 

pečovatelské služby. Bude s nimi uzavřena smlouva k bytu zvláštního určení pouze na dobu 

určitou a vyšší sazbu za 1m2. DPS je bezbariérový mezi zájemci mohou být i vozíčkáři. První 

klienty by mohl přijmout v lednu 2022.  

Dalším projektem sociálních služeb bude košířská usedlost Poštovka. Zde se počítá s 34 byty 

s pečovatelskou službou a komunitním centrem. 

V Domě sociálních služeb s odlehčovacím pobytovým zařízením Na Neklance 15, Praha 5, 

instalace evakuačního výtahu, do konce tohoto roku by měla být hotová rekonstrukce. 

Z bezpečnostních důvodů nelze do tohoto zařízení přijímat ležící klienty. Pro zájemce o 

umístění není podmínkou trvalý pobyt v Praze. V současné době mají volná místa.  

 

Koordinátorka KPSS poděkovala přítomným za účast. 

 

 

 

Zapsala: J. Straňáková 

 

 

 

 

 

 

 


