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Účastníci: Mgr. Josef Vacek (OSO), Mgr. Jan Dobeš (SZK ÚMČ Praha 5), Bc. Lucie 

Ivanovová (ADI ambulance Drop In o.p.s.), Ing. Kornélie Holá (DDM Praha 5), Václav Kučera 

(Člověk v tísni, o.p.s.), Bc. Ludmila Kalyta (Poradna pro integraci), Mgr. Kristýna Kinkalová 

(Progressive o.p.s.), Aleš Strnad, DiS. (NADĚJE), Hana Sušánková (Fokus Praha, z.ú.), Mgr. 

Veronika Marie Žižková (Fokus Praha, z.ú.), Bc. Iveta Miklasová ( OSO), Ivana Kosová, DiS. 

(OSO), Amrit Sen (Sananim, z.ú.) 

Omluveni: JUDr. Petr Lachnit (radní MČ P 5), Bc. Kateřina Bucher Jará (ICP)  

 

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, 

- omluvila nepřítomnost radního JUDr. Petra Lachnita, garanta KPSS. 

 

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. 

 

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

strážníky Městské policie HMP. 

 

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. 

 

RMČ schválila finanční dar organizaci Naděje na zajištění mobilní jednotky a terénního 

programu v ohrožených lokalitách Prahy 5 v roce 2022. 

https://kpss.praha5.cz/dokumenty/
https://kpss.praha5.cz/dokumenty/
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add 2) Prezentace organizací:  

Ing. Kornélie Holá (DDM Praha 5) se zúčastnila setkání pracovní skupiny s cílem seznámit 

se s procesem komunitního plánování a s účastníky pracovní skupiny.  

 

Václav Kučera (Člověk v tísni, o.p.s.)  

- již 20 let poskytují služby na území MČ Praha 5, 

- v září budou opět poskytovat služby v rámci Milostivého léta II, 

- v rámci minulého Milostivého léta poskytli službu 400 klientům, 

- dojde k navýšení úvazku v Krajské síti sociálních služeb u odborného sociálního 

poradenství  

- čekací doba OSP je 4 měsíce, bez objednání mohou zájemci o jednorázové poradenství 

přijít v pondělí a středu 9:30 - 17:00, 

- v rámci pomoci válečným uprchlíkům z Ukrajiny nabízí podporu neziskovým 

organizacím. 

 

Amrit Sen (Sananim, z.ú.)  
- začali běžné nastavení Kontaktního centra, např. obnovili skupinové aktivity, zavedli 

nové skupiny, nově se věnují lidem, kteří uprchli před válkou na Ukrajině, trpícími 

závislostí na návykových látkách a infekčními nemocemi, 

- chystají aktivity v i mimo KC, směřující k resocializaci klientů a jejich dalšímu posunu 

v motivaci směrem k léčbě závislosti, 

- po rekonstrukci připravili k certifikaci ordinaci, ve které ordinuje medik a dvě lékařky, 

po personálních nastoupí nový medik, 

- za poslední rok je velký nárůst klientů, poptávky po škále služeb kontaktního centra 

často převyšují jeho možnosti. 

 

Mgr. Kristýna Kinkalová, (Progressive o.p.s.) 

- od května 2022 se přejmenovali na Kontaktní centrum, 

- i přes personální nedostatky se snaží zvládnout velký nárůst klientů (denně 90 – 100 

klientů), 

- poslední 2 roky jsou v nejistotě ohledně dalšího užívání prostor, kde poskytují služby,  

- v září dojde ke změně vedoucího programu. 

 

Diskuse o zabezpečení služeb KC v Praze a potřebnosti těchto služeb.  

 

Bc. Lucie Ivanovová (Adiktologická a AT ambulance Drop in o.p.s.) 

- nízkoprahová ambulance poskytuje služby prostřednictvím 2 pracovníků.  

 

Mgr. Jan Dobeš (Sociální a zdravotní komise ÚMČ Praha 5) se představil účastníkům 

setkání. Sociální problematikou se zabývá 20 let. 

 

 Bc. Ludmila Kalyta (Poradna pro integraci, z. ú.) 

- poskytují právní a sociální poradenství, doprovod a tlumočení 

- uprchlíkům z Ukrajiny pomáhají v hledání zaměstnání, lékařů apod.  
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Diskuse o problematice umísťování dětí z Ukrajiny do MŠ a ZŠ.  

 

Sananim, z.ú. 

- telefonní linka pro uprchlíky z Ukrajiny 602 794 791 - pondělí – pátek 9 – 13 hod. 

Člověk v tísni, o.p.s. 

- telefonní linka pro uprchlíky z Ukrajiny 770 600 800 - pondělí – pátek  9 – 22 hod.  

 

Mgr. Veronika Marie Žižková (Fokus Praha, z.ú.) 

- Komunitní tým sídlí Na Plzeňce v Praze 5 od konce roku 2020, 

- poskytuje podporu osobám s duševním onemocněním,   

- ambulantně i terénně poskytuje služby 6-ti členný tým. 

 

Aleš Strnad, DiS. (NADĚJE) 

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

- pro klienty využívají nabídky 5 bytů MČ P 5 jako tréninkové bydlení, 

- informoval o problematice zajištění zdravotní péče pro lidi bez domova. 

 

Bc. Iveta Miklasová ( OSO - koordinátorka prevence kriminality, protidrogová koordinátorka) 

- poděkovala zástupcům organizací Sananim, Progressive a Naděje za výbornou 

spolupráci, 

- informovala o posílení správy parků v letních měsících. 

 

add 3) Různé: 

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

neziskových organizací na Praze 5 v sociální oblasti. 

 

Informace o personálních změnách na Odboru sociální problematiky a prevence kriminality: 

o Mgr. Anna Novotná je od 1. června zařazena do oddělení sociální péče a rozvoje 

sociálních služeb. Na odd. sociálních kurátorů nastoupí od července nová 

kurátorka. 

 

Člověk v tísni, o.p.s. upozornil na snížené dotace na poskytování sociálních služeb z MPSV. 

 

Diskuse o nezbytnosti poskytování sociálních služeb. 

 

 

Koordinátorka KPSS poděkovala přítomným za účast. 

 

 

Zapsala: Ivana Kosová 


