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Účastníci:  

JUDr. Petr Lachnit (radní MČ P 5), Mgr. Josef Vacek (OSO), Ivana Kosová, DiS. (OSO), 

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

Schmidová Tamara + Hlaváčková Eliška, DiS. (FNM soc. odd.), Mgr. Eva Písecká (Thése - 

poradna pro vztahy a rodinu, z.s.), Josefína Schneiderová, DiS. (Armáda spásy),  Mgr. Jitka 

Hušková (Dům dětí a mládeže Praha 5), Bc. Václav Kučera (Člověk v tísni), Mgr. Aleš 

Marek, Ph.D. (Komunitní centrum Konzerva), Eliška Königová, DiS. (ADCH Praha, Poradna 

Magdala) 

Omluveni: Ing. Jarmila Svobodová (zastupitelka MČ P5), Mgr. Ivana Hradecká (HESTIA - 

Centrum pro dobrovolnictví, z.ú.),  PhDr. Helena Volechová (CSOP Praha 5, p.o.)   

Program setkání: 

1) Realizace aktivit Akčního plánu v roce 2022 

2) Prezentace organizací a informace o jejich činnosti 

3) Různé 

   

Ivana Kosová, DiS., koordinátorka komunitního plánování přivítala účastníky na setkání 

pracovní skupiny. 

 

add 1)  
Vyhodnocení plnění priorit Akčního plánu za rok 2021 bylo dne 21.2.2022 předloženo RMČ 

P5 a dokument „Vyhodnocení plnění priorit“ je dostupný na webových stránkách KPSS 

v záložce Dokumentů (https://kpss.praha5.cz/dokumenty/). Nepříznivá epidemická situace v 

roce 2021 významně ovlivnila realizaci naplánovaných aktivit. Z důvodu ochrany zdraví 

obyvatelstva a prevence nebezpečí šíření onemocnění koronaviru COVID–19 nebyly některé 

aktivity a projekty zrealizovány vůbec nebo jen v omezené míře. 

 

Letos se bude s předstihem z důvodu zářijových komunálních voleb připravovat Akční plán 

na rok 2023. V srpnu bude na webu KPSS (https://kpss.praha5.cz/dokumenty/) zveřejněn 

k připomínkám návrh Akčního plánu na rok 2023 s připomínkovým listem.  

 

V letošním roce je možný pomalý návrat k aktivitám, jejichž realizace byla omezena 

onemocněním koronaviru:  

 

Sociální odbor s Agenturou Velká dobrodružství uspořádal 9. dubna Pohádkový les v parku 

Cibulka. Vzhledem k situaci kolem koranaviru byla na akci povinná registrace.  

 

Byly realizovány 2 akce v MŠ Kurandové a Pod Lipkami – společné dopoledne dětí MŠ a 

strážníky Městské policie HMP. 

 

Nadále trvá projekt „Koupání rodičů s dětmi z MČ P5“ v Aquaparku Barrandov. Od úterý do 

pátku v čase od 6 do 11:30 hod. zaplatí dospělá doprovázející osoba pouze 55 Kč na 100 

minut vstupu. Děti od 1 do 3 let mají vstup zdarma. Zvýhodněné vstupné je určeno rodičům 

s trvalým bydlištěm na MČ Praha 5, kteří chtějí umožnit dětem využít vnitřní a za teplého 

počasí i venkovní dětské brouzdaliště. 

https://kpss.praha5.cz/dokumenty/
https://kpss.praha5.cz/dokumenty/
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RMČ schválila pořádání letního prázdninového pobytu pro děti v evidenci OSPOD, zajištěný 

Poradenským centrem pro rodinu a děti ÚSMĚV. 

 

Dne 25.6. se plánuje pod záštitou JUDr. Lachnita akce „Pohádkový les – Cesta kolem světa za 

80 minut“ na sídlišti Barrandov. I tentokrát bude pro návštěvníky akce povinná registrace na 

webu Agentury Velká dobrodružství, veškeré informace budou zveřejněny v časopisu Pětka. 

 

add 2) Prezentace organizací:  

Mgr. Aleš Marek, Ph.D. (Komunitní centrum Konzerva)  

- seznámil s pravidelnými i jednorázovými aktivitami, které nabízí pro rodiny s dětmi, 

- v prostorách Komunitního centra Konzerva se také chystají příměstské tábory pod 

hlavičkou vzdělávacího centra T4M, z.ú. viz: https://t4m406.wixsite.com/vzdelavani  

 

Mgr. Jitka Hušková (Dům dětí a mládeže Praha 5)  

- informovala o nabídce volnočasových aktivit pro děti, mládež a dospělé, zájmových 

kroužků, táborů, a dalších akcí. 

 

Josefína Schneiderová, DiS. (Armáda spásy) 

- terénní sociální práce pro podporu bydlení v ohrožených rodinách.  

 

Bc. Václav Kučera (Člověk v tísni) 

- organizace je zařazena do Doplňkové sítě MHMP pro podporu v bydlení rodin 

s dětmi, 

- od příštího roku bude navýšena kapacita nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve 

Vltavské ulici, ze současných 3 dnů bude otevřeno 5 dnů v týdnu, 

- v předškolním klubu připravují děti z nepodnětného prostředí do školy, 

- 180 dobrovolníků individuálně doučuje v rodinách děti, 

- v letních měsících budou organizovat příměstské tábory. 

 

Mgr. Eva Písecká (Thése - poradna pro vztahy a rodinu, z.s.) 

- nabízí pomoc rodinám v nelehké životní situaci (rozvod, rozchod, zavržení jednoho 

z rodičů, konflikt při vytváření rodičovských a mimosoudních dohod, problémy dětí 

ve škole, apod.), 

- nabízí kurzy učení nenásilné komunikace, které vedou účastníky k vytváření dohod a 

eliminují konfliktní situace.   

 

Eliška Königová, DiS. (ADCH Praha, Poradna Magdala) 

- informace o poskytovaných službách v poradně, 

- nabídka pro ZŠ a KC preventivního programu zaměřeného na domácího násilí 

„Zuřivec“. 

 

Bc. Schmidová Tamara, Hlaváčková Eliška, DiS. (FNM soc. odd.) 

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

 

 

 

https://t4m406.wixsite.com/vzdelavani
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Petra Jelenová (Kulturní a rodinné centrum Barrandov) 

- informace o akcích i odborných programech v KRC, 

- od září bude nový provozovatel kavárny, 

- kurzy pro maminky z Ukrajiny, 

- o letních prázdninách bude pro ukrajinské děti výuka češtiny,  

- organizují příměstský tábor.  

 

 

add 3) Různé: 

Diskuse o problematice umísťování dětí z Ukrajiny do MŠ a ZŠ.  

 

Mgr. Jana Korecká (vedoucí odbor školství) informovala účastníky o situaci v umísťování 

dětí ukrajinských uprchlíků do MŠ a ZŠ v Praze 5.  

 

Mgr. Josef Vacek (vedoucí sociální odbor)  
- informoval o volnočasových adaptačních skupinách pro děti z Ukrajiny,  

- o možnostech výuky češtiny pro děti i dospělé,  

- o řešení bytové situace ukrajinských uprchlíků, 

- poděkoval za sociální práci dobrovolníků z charitativní organizace ADRA o.p.s. 

 

Mgr. Jitka Hušková (Dům dětí a mládeže Praha 5) informovala o zapojení ukrajinských 

dětí do kroužků pořádaných DDM. 

 

Bc. Václav Kučera (Člověk v tísni) nabídl pomoc v případě řešení konfliktů ve školách 

prostřednictvím mediace. 

 

 

Z důvodů brzkého data komunálních voleb se upustilo od realizace zářijové akce Den 

neziskových organizací na Praze 5 v sociální oblasti. 

   

 

Koordinátorka KPSS poděkovala přítomným za účast.  

 

 

 

 

Zapsala: Ivana Kosová 

 


