
                Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS 

„Senioři + Osoby se zdravotním postižením“ 

konaného dne 14.6.2022 

Účastníci: JUDr. Petr Lachnit (radní MČ P5), Mgr. Josef Vacek (OSO), Natálie Nováková 

(Helppes), Rozálie Pečínková (A DOMA z.s.), Mgr. Jakub Skalický (Anděl Strážný z.ú.), Ivana 

Mašejová (Global Partner péče z.ú), Mgr. Renata Dohnalová (Pečuj doma - Diakonie ČCE), 

Martina Salačová, DiS. (SC Slivenec), Terézia Holcová (Tichý svět o.p.s.), Iva Fenglová 

(ELPIDA o.p,s.), Mgr. Vladimíra Čížková (KC Petrklíč), Ing. Lenka Václavíková (Centrum 

Seňorina, z.s.), Mgr. Jana Perdomo (KC Petrklíč), Eva Hrabinová (Mezi námi o.p.s.), Lucie 

Šturcová (Clementas s.r.o.), Monika Hlaváčková (Clementas s.r.o.), Mgr. Jana Vargová (FN 

Motol), Ivana Kosová, DiS (OSO), Jitka Straňáková, DiS, (OSO) 

 

Omluveni: Ing. Jarmila Svobodová (členka zastupitelstva), Brigita Prokopenková (SCMP), 

Drahoslava Kolací (SCMP), 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 

   

JUDr. Petr Lachnit, radní a garant komunitního plánování přivítal 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:  

 

Od 13.3. do 25.5. byl realizován další ročník Senior Akademie –  cyklus 11 dvouhodinových 

přednášek z oblasti prevence kriminality ve spolupráci s městské části Praha 5 s útvarem 

prevence Městské policie hl. m. Prahy. 

 

Další akcí realizovanou pro seniory byl výlet do Kutné Hory. Ve dnech 5. a 12. května byly 

vypraveny 3 autobusy. Celkem 150 seniorů navštívilo sedleckou středověkou katedrálu 

Nanebevzetí Panny Marie, kostnici a chrám sv. Barbory. 

 

Otevření Raudnitzova domu s 22 malometrážními byty pro seniory. V objektu se nachází 

wellness centrum, Komunitní centrum Konírna. 

https://kpss.praha5.cz/dokumenty/
https://kpss.praha5.cz/dokumenty/
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Byla uzavřena smlouva s org. Tichý svět, o.p.s. o bezplatné výpůjčce 2 tabletů za účelem on-

line tlumočnické služby pro návštěvníky úřadu se sluchovým a kombinovaným postižením. 

 

I v letošním roce mohou senioři z Prahy 5 využít možnosti zvýhodněné plavání v SK Motorlet 

v Radlicích – každý pátek od 13 do 15 hod. za 90 min. zaplatí 65 Kč. V Aquaparku Barrandov 

od úterý do pátku od 13 do 15 hod. zaplatí za 100 min. 75 Kč.  

 

 

add 2) Prezentace organizací:  

Mgr. Jakub Skalický (Anděl Strážný z.ú.) 

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

- nová verze monitorovacího zařízení TIPEC, 

- v únoru 2022 u nás proběhla inspekce MPSV, kterou jsme prošli bez výtek či 

doporučení, 

- https://www.andelstrazny.eu/. 

 

Ivana Mašejová (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.  

 

Terézia Holcová (Tichý svět o.p.s.) 

- jsme nezisková organizace, která poskytuje sociální služby (Sociální rehabilitace, 

Odborné sociální poradenství, Tlumočnické služby) osobám se sluchovým postižením.  

Fungujeme v 10 krajích ČR, v rámci Prahy ve všech městských částech.  

- Naše online tlumočnická služba Tichá linka funguje nonstop. Pro uživatele se 

sluchovým postižením i instituce je služba zdarma. Má dvě možnosti – tlumočení do 

českého znakového jazyka a přepis mluvené řeči. Naše tlumočnické a přepisovatelské 

služby poskytujeme také fyzicky.  

- V letošním roce jsme začali podporovat také zájemce a klienty z řad sluchově 

postižených ukrajinských uprchlíků. V rámci SR a OSP jim pomáháme např. s hledáním 

práce, bydlení, lékaře, školy/školky pro děti, se zajištěním dávek atd. Přes dvojitou 

komunikační bariéru je podporujeme díky tomu, že jsme si zajistili tlumočníky do 

Ukrajinského znakového jazyka.  

- www.tichysvet.cz, www.tichalinka.cz  

 

Mgr. Renata Dohnalová (Pečuj doma - Diakonie ČCE) 

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

propojených informačních, poradenských a vzdělávacích činností 

- bezplatná informační linka.  

 

Monika Hlaváčková (Clementas Mlékovice s.r.o.) 

- centrum pro seniory nabízí pobytové, odlehčovací služby a denní stacionář, 

- je naplánovaná výstavba nového zařízení v okolí Berouna, 

- zaměřují se na pomoc neformálním pečujícím, 

- nabízí akreditovaná školení. 

https://www.andelstrazny.eu/
http://www.tichysvet.cz/
http://www.tichalinka.cz/
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Ing. Lenka Václavíková (Centrum Seňorina, z.s.) 

- nabízí pobytové a ambulantní odlehčovací sociální služby, 

- provozují bezplatnou informační linku. 

 

Mgr. Jana Vargová (FN Motol) 

- v Centru následné péče z důvodu rekonstrukce dojde ke snížení počtu lůžek z původních 

360 na 150. lůžek. 

 

Mgr. Vladimíra Čížková (KC Petrklíč) 

- poskytovatelé osobní asistence,  

- zvyšuje se počet klientů s různým stupněm demence a klientů vyššího věku. 

 

Iva Fenglová (ELPIDA, o.p.s.)  

- nové sídlo vzdělávacího centra pro seniory Na Bělidle 34, Praha 5, 

- tradiční místo setkávání aktivních seniorů z celé Prahy: vzdělávací, kulturní, komunitní 

a dobrovolnické aktivity, 

- nabízí podporu ukrajinským seniorům ve formě kurzů ČJ, šicích a tvůrčích dílen, 

přístupu k PC zdarma, letního doučování ukrajinských dětí seniorskými dobrovolníky, 

- vede telefonickou krizovou Linku seniorů 800 200 007 pro seniory i pečující o seniory. 

 

Martina Salačová, DiS. (SeneCura SeniorCentrum Slivenec) 

- předány informace o poskytovaných službách, 

- nabízí malometrážní byty pro aktivní seniory s možností doplňkových služeb. 

 

Mgr. Jana Perdomo (KC Petrklíč) 

- sociální pomoc pro seniory a osoby se zdravotním postižením rozšířena o 

dobrovolnictví, 

- zaměřují se také na neformální pečující.  

 

Natálie Nováková (Helppes) 

- představení organizace, 

- ke dni 15.07.2022 bude ukončena registrace sociální služby sociální rehabilitace, 

- pozvánka na „Super den“, který se koná 17.09.2022 ve výcvikovém areálu Helppes 

v Praze 5 – Motole. 

 

Rozálie Pečínková (A DOMA z.s.) 

- organizace má dva pilíře:  

o dlouhodobě funguje Osobní asistence - působí po celé Praze (poskytovaná 

24h 7 dní v týdnu), 

o nově vzniká Středisko pro pečující, v rámci kterého se lze zapojit do projektů 

pro pečující - projekty jsou zaměřený na dlouhodobou a komplexní pomoc 

pečujícím pomocí metody rodinného průvodce ve spolupráci s 

multidisciplinárním týmem odborníků. 
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Eva Hrabinová (Mezi námi, o.p.s.)  

- hlavním cílem organizace je mezigenerační propojování seniorů a dětí.   

 

add 3) Různé: 
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: J. Straňáková 

 


