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konané dne 1. 11. 2021 

 

Účastníci: Mgr. Josef Vacek (OSO), Bc. Kateřina Bucher Jará (ICP), Juliana Kousalová 

(RomPraha, z.s.),  Bc. Barbora Deutschová (Maltézská pomoc, o.p.s.), Mgr. Vojtěch 

Janouškovec, DiS. (Progressive o.p.s.), Josefína Schneiderová, DiS. (Armáda spásy v ČR, z.s.), 

Mgr. Iva Průšková  (SOS centrum- Diakonie ČCE – SKP v Praze), Mgr. Šárka Ulčáková + Bc. 

Natáliia Kubešová  (Romodrom o.p.s.), Aleš Strnad, DiS. (NADĚJE), Mgr. Dana Trojanová 

(Fokus Praha, z.ú.), Květa Vránová, DiS. (Poradna pro integraci, z. ú.), Bc. Iveta Miklasová ( 

OSO), Mgr. Václav Ježek (FN Motol, soc. odd.), Ivana Kosová, DiS. (OSO), Amrit Sen + 

Ladislav Erik Šimek  (Sananim, z.ú.) 
 

Omluveni: JUDr. Petr Lachnit (radní MČ P 5)  

 

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   
 

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. 

 

Již v lednu RMČ schválila pro letošní rok objednávku a financování sběru infekčního materiálu 

uživatelů návykových látek v rámci programu FIXPOINT zajišťovaný Progressive o.p.s. 

 

V únoru RMČ schválila finanční dar organizaci Naděje na zajištění mobilní jednotky a 

terénního programu v ohrožených lokalitách Prahy 5 v roce 2021. 

 

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“. 



           Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS 

   „Osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi,  

                                etnické skupiny a národnostní menšiny“ 

 

2 

 

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)  

Aleš Strnad, DiS. (NADĚJE) 

- informoval o zajištění terénní sociální práce a mobilní sociální služby, 

- o možnosti testování a očkování na Covid-19. 

 

Amrit Sen (Sananim, z.ú.) poděkoval organizaci za práci v terénu, za očkování klientů na 

Covid-19, které je inspirovalo k očkování jejich klientů. 

 

Josefína Schneiderová, DiS. (Armáda spásy v ČR, z.s.) 
- poskytují terénní služby, 

- upustili od tréninkových bytů v Praze 5, 

- poskytují podporu bydlení – organizace je zařazena do Doplňkové sítě. 

 

Juliana Kousalová (RomPraha, z.s.) 

- poskytují služby po celé Praze, 

- v rámci projektu „Mezi námi pečujícími“ se věnují problematice neformální péče – 

požádala o předávání informací o možnost podpory pečujícím. 

 

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

- organizace poskytuje bezplatné služby pro cizince on-line i osobně, 

- od letošního roku zaměřená nejen na občany zemí mimo EU. 

 

https://www.praha5.cz/uredni-deska-umc-praha-5/
https://www.praha5.grantys.cz/
mailto:iveta.miklasova@praha5.cz
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Dotaz: zda se MČ Praha 5 bude i nadále zapojovat do projektu MV ČR na podporu integrace 

cizinců na lokální úrovni.  

IK: RMČ odsouhlasila záměr pro podání žádosti o dotaci na "Podporu vzdělávacích aktivit 

směřujících k integraci cizinců v roce 2022 na území městské části Praha 5". Gesčním odborem 

je Odbor školství.  

 

Bc. Barbora Deutschová (Maltézská pomoc, o.p.s.) 

- poskytují individuální podpora v bytech jednotlivcům, organizace je zařazena do 

Doplňkové sítě. 

 

Květa Vránová, DiS. (Poradna pro integraci, z. ú.) 

- pomoc cizincům při integraci do společnosti, 

- poskytují právní a sociální poradenství,  

- poskytují on-line i osobně kurzy českého jazyka.  

 

Žádost o účast Mgr. Hejdukové, poradce pro cizince, národnostní menšiny a etnické skupiny 

na setkání PS.  

IK: v rámci potřeby zajištění chodu oddělení sociálních kurátorů v úřední den a z důvodů 

čerpání dovolené nebylo možné účast poradce zajistit.  

 

Mgr. Dana Trojanová (Fokus Praha, z.ú.) 

- Komunitní tým pro Prahu 5 poskytuje podporu osobám s duševním onemocněním od 

16 do 64 let,  

- realizují v rámci sociální rehabilitace terénní práci. 

 

Mgr. Iva Průšková  (SOS centrum- Diakonie ČCE – SKP v Praze), 

- poskytují krizovou intervenci i formou chatové služby pro osoby starší 11 let, 

- nabízí pomoc v rámci programu „Stop násilí ve vztazích“. 

 

Amrit Sen, Ladislav Erik Šimek  (Sananim, z.ú.) 
- poskytují poradenství, výměnný program injekčních stříkaček, 1x týdně psychiatrickou 

péči, hygienu, oblečení, 

- z důvodu covidu byly zastaveny skupinové aktivity, v současnosti návrat k obvyklému 

režimu, 

- zvýšil se počet klientů. 

 

Diskuse ohledně zvýšeného tlaku ze strany médií k uživatelům návykových látek a k službám, 

které jsou jim poskytovány. 

 

Mgr. Vojtěch Janouškovec, DiS. (Progressive o.p.s.) 

- program Stage 5, 

- vzniklo 10 pracovních míst v rámci pracovní resocializace uživatelů návykových látek, 

pracovníci sbírají pohozené injekční stříkačky, součástí programu je i péče o duševní 

zdraví.  
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Mgr. Šárka Ulčáková, Bc. Natáliia Kubešová  (Romodrom o.p.s.) 

- poskytují odborné sociální poradenství lidem, kteří žijí či se dlouhodobě zdržují ve 

Velké Británii, popř. se vrátili do České republiky a řeší svoji životní situaci 

v souvislosti s Brexitem.   

- pomáhají s vyřízením dokladů, s žádostmi o sociální dávky, při jednáních se 

zdravotními pojišťovnami a lékařskými zařízeními, se zajištěním bydlení či s vyřízením 

statusu usedlíka nebo předběžného statusu usedlíka ve Velké Británii.   

 

add 5)     Různé: 

Ivana Kosová, koordinátorka komunitního plánování 

- informovala o personálních změnách na Odboru sociální problematiky a prevence 

kriminality: 

o na oddělení sociálních kurátorů ukončila pracovní poměr Bc. Kira Harvánková, 

vedoucí oddělení je Mgr. Dagmar Čermáková, po mateřské dovolené se vrátila 

Mgr. Anna Novotná, dále na oddělení nastoupila Mgr. Lada Hejduková, která 

zároveň vykonává i pracovní pozici poradce pro cizince, národnostní menšiny a 

etnické skupiny, 

o na pracovní pozici koordinátora prevence kriminality, protidrogového 

koordinátora nastoupila Bc. Iveta Miklasová.  

 

- dokument „Vyhodnocení plnění priorit za rok 2020 Akčního plánu rozvoje sociálních 

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

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

 

 

Koordinátorka KPSS poděkovala přítomným za účast. 

 

 

 

 

Zapsala: Ivana Kosová 

 

 

 

https://kpss.praha5.cz/

