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Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS – Osoby ohrožené sociálním 

vyloučením 

 

Datum konání:  13. 10. 2014 2014, 13:00 

Místo konání:  ÚMČ Praha 10, 4. patro, Radniční salonek 

 
Přítomni: 

Martin Zahálka,  Drop In 

Aleš Strnad, Naděje 

Kračmár Vojtěch, Dům dětí a mládeže Praha3, Beztíže/Ulita 

Lenka Pešková, Armáda spásy 

Markéta Kosinová, Armáda spásy 

Jiří Plaček, OSPH 

 

Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního, garant KPSS 

Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování,  

Blanka Boháčková, vedoucí oddělení sociální prevence, garantka pracovní skupiny, odbor sociální 

Michal Volák, vedoucí referátu sociálních kurátorů, odbor sociální 

Martina Macurová, CpKp střední Čechy 

 

Jednání řídila:  

Martina Macurová, CpKp střední Čechy 

 

1. Paní Macurová přítomné přivítala a poděkovala za účast a spolupráci. Následně přítomné 

seznámila, že cílem setkání je aktualizace akčního plánu na rok 2015, kdy se pracovní skupina 

bude věnovat primárně opatřením a aktivitám, které jsou zaměřeny na cílovou skupinu osoby 

sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené. 

Následně pak koordinátorka komunitního plánování vyhledávala a četla příslušná opatření. 

Pracovní skupina se vyjadřovala k jednotlivým aktivitám. 
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2. Opatření 6.4.: Podporovat zaměstnávání osob bez domova (Priorita VI) 

 

Drip In doplňuje – realizují projekt Zahrada, kde zaměstnávají klienty ze své cílové skupiny; 

MČ Praha 10 doplňuje – kurátoři spolupracují při řešení konkrétních případů klientů se všemi 

organizacemi, které se problematikou zajímají;  k problému zaměstnávání se konala společná 

schůzka s Nadějí. 

 

3. Opatření 7.6.: Podporovat podpůrný sociální program bydlení v Praze 10 „Sedmidomky“ 

(Priorita VII) 

 

Koordinátorka komunitního plánování – je třeba aktualizovat systém, resp. informace o 

systému.  

   

4. Opatření 13.1.: Terénní program pro osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním 

vyloučením (Priorita XIII) 

 

MČ Praha 10 – kurátoři distribuují zimní oblečení ze svých zdrojů, mohou se přidat i ostatní. 

  

5. Opatření 13.3.: Podporovat sociální služby, včetně pomoci při základní zdravotním ošetření 

osob bez přístřeší a osob závislých na návykových látkách (Priorita XIII) 

 

Diskuze – základní zdravotní ošetření poskytuje terénní program pro osoby sociálně 

vyloučené CSSP. Problém je, zda o tom jsou klienti informováni, kdy a kde mohou službu 

vyhledat; 

Drop In – základní zdravotní ošetření provádějí v rámci svého terénního programu i oni, týká 

se tedy přede vším osob závislých na návykových látkách; 

Armáda spásy – zdravotní sestra ordinuje v Armádě spásy každý den; 

Naděje – problémem je motivace klientů, řešením by bylo, pokud by auto objíždělo místa, 

kde se osoby sociálně vyloučené zdržují. 

 

6. Opatření 13.6.: Mapovat problematiku cizinců (Priorita XIII) 

 

Koordinátorka komunitního plánování – mapováním problematiky cizinců se zabývá 

Integrační centrum Praha, výsledky bude prezentovat. 
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7. Opatření 6.6.: Podporovat spolupráci s ÚP (Priorita VI) 

 

MČ Praha 10, kurátor pro dospělé – dotaz na toto opatření. Odpovídá koordinátorka 

komunitního plánování – dne 19. 11. 2014 je plánováno setkání poskytovatelů sociálních 

služeb, na setkání je pozván i ÚP. 

 

Koordinátorka dále s přítomnými ve stručnosti probrala priority, které jsou společné pro 

všechny pracovní skupiny, a to zejména informovanost (v terénu jsou využívány informativní 

letáky o práci oddělení sociální prevence, Katalog sociálních a návazných služeb a Adresář 

sociálních a návazných služeb pro děti a mládež v tíživé situaci), dobrovolnictví, grantový 

systém, poradenství.  

 

Účastníci byli požádáni o podněty k Akčnímu plánu na rok 2015, a to do 14. 11. 2014. 

 

Další jednání bude společné pro všechny pracovní skupiny dne 19. 11. 2014, kde bude projednán 

návrh Akčního plánu na rok 2015 – návrh dokumentu všichni obdrží dne 14. 11. 2014. 

 

Poté bude následovat veřejné připomínkování dokumentu a schvalovací proces, předpokládáme 

schválení dokumentu v lednu či únoru 2015 

 

V Praze dne 25. 11. 2014 

 

Zapsala: Blanka Boháčková 

 

Schválila: Linda Zákorová 


