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Setkání koordinátorů MČ dne 1.10.2009 
 

 
Přítomni:   P-4 J.Kleckerová, P-5 J.Koričová, P-6 J.Vaňková, P-9 T.Klíma, P-10 

L.Zákorová, P-13 P.Syrový, P-14 J.Špatenka, P-15 E.Klimendová, P-16 
J.Stejskalová, Zbraslav – M.Horká,  P-17 E.Soukupová, P-19L.Alijevová, 
MHMP – V.Strouhal, MHMP – R.Šubrtová 

Omluveni: P-2 R.Čeganová Stejskalová, P-1 L. Černičková, , P-12. L. Marek, P-18 
R.Davidíková, P-22 E.Roupcová, P-8 Z.Nykodýmová 

Zapsal/a: R.Šubrtová 
Čas:  1.10.2009 od 9:00 – 12:00 hod. 
Místo:            ÚMČ Praha 17  
 
 

1. Úvod volba zapisovatele, ověřovatele, moderátora 
• zapisovatel: Šubrtová 
• ověřovatel: Syrový 
• moderátor: Strouhal  
 
2. Místo a datum dalšího setkání 
• ve čtvrtek 5. listopadu 2009 od 9:00 hod do 12:00 hod v Domě s pečovatelskou 

službou, Janovská 486, Praha 10 
 
Doprava: 

Metro C – Háje – bus linka 154, vystoupit ve stanici Janovská, (5. stanice) přejít přes 
silnici a naproti cca 200 m budova DPS prostřední vchod 
Metro A – Skalka  - bus linka 154, vystoupit ve stanici Janovská, (12. stanice) naproti 
cca m budova DPS 
Metro B – Černý Most – bus linka 240, vystoupit ve stanici Boloňská a tady přestoupit 
na linku 154 směr Háje a vystoupit v zastávce Janovská (3. zastávka) a cca 200 m 
budova DPS 

 
3. Návrhová skupina pro tvorbu programu na příští setkání 
• Strouhal, Syrový, Kleckerová,  Klimendová 
 
4. Informace z městských částí 
 
MČ Praha 1 
Začátkem listopadu t.r. se uskuteční první setkání pracovních skupin. Na 1. setkání 
s poskytovateli sociálních služeb, který proběhl v dubnu t.r., byly navrženy tyto                
4 pracovní skupiny: 
• senioři 
• osoby se zdravotním postižením 
• rodina, děti a mládež 
• občané v sociální krizi a nouzi, osoby ohrožené návykovými látkami, osoby bez 

přístřeší 
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MČ Praha 2 
• Připravuje realizaci nové služby v Centru sociálních služeb Praha 2 
• Plánuje setkání se zástupci neziskových organizací, které byly podpořeny v rámci 

grantového řízení pro rok 2009 
 
MČ Praha 3 
• nedodala informace 
 
MČ Praha 4 
• nedodala informace 
 
MČ Praha 5 
• Žádná změna 
 
MČ Praha 6 
• MČ P-6 odstupuje od komunitního plánování sociálních služeb 
 
MČ Praha 7 
• 16. 9 . – 20. 9. –  se uskutečnila studijní cesta do Bruselu ( pro členy pracovních 

skupin a členy Koordinační skupiny) 
• 30. 9. 2009     –  proběhla prezentace 1. verze Střednědobého plánu rozvoje soc. služeb 

 Prahy 7  2010 – 2014 ( pro pracovní skupinu  pro tvorbu kom. plánu) 
• 19. 10. 2009   –  proběhne prezentace 1. verze Střednědobého plánu rozove soc. služeb 

Prahy 7 2010 – 2014 ( pro pracovní skupiny, NNO a Koordinační skupinu ) 
 

MČ Praha 8 
• Stále pracuje na finální verzi KPSS 
• V souvislosti s proběhnuvším grantovým řízením, a to ať V. dotační nebo granty MČ 

průběžně mapuje terén a pomáhá organizacím se správností dodržování grantových 
pravidel 

 
MČ Praha 9 
• Středisko sociálních služeb v Harrachovské rozjíždí Kub seniorů na Proseku 
• 27.10. seminář dobrovolnictví seniorů – bude přednášet Hestia 
• Předběžně 18.11.prezentace mapování bariér na proseku –Praská organizace vozíčkářů 

 
MČ Praha 10 
• nedodala informace 
 
MČ Praha 11 
• Návrh rozpočtu 2010 – snížení částky vyčleněné na granty v sociální oblasti o 200 000 

na 1,8 mil. Kč 
 
MČ Praha 12  
• Bylo zahájeno vyhodnocování plnění Komunitního plánu. Začalo zjišťování potřeb 

uživatelů sociálních služeb prostřednictvím kvalitativních metod zjišťování. Jedná se o 
práce, které jsou spojené s polovinou platnosti plánu. 
 

MČ Praha 13 
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• V termínu od 23.9. do 7.10. probíhá na radnici prezentační Výstava sociálních a 
doprovodných služeb Prahy 13. Původní záměr vytvořit střednědobou strategii v roce 
2009 a navázat ji na rozpočet roku 2010 je posunut o jeden rok.  

 
MČ Praha 14 
• Probíhá zpracování katalogu sociálních služeb 
 
MČ Praha 15 
• Žádná změna 
 
MČ Praha 16 
• Žádná změna 

 
MČ Praha - Zbraslav 
• 12.10.2009 proběhne další ( druhé ) jednání tématických pracovních skupin ke 

zpracování Strategického plánu, předmětem bude SWOT analýza daných oblastí a 
určení priorit. oblastí rozvoje. 

 
MČ Praha 17  
• ZMČ schválilo projekt zkušebního nepřetržitého provozu Centra sociálně zdravotních 

služeb na 3 měsíce 
 
MČ Praha 18 
• Na Praze 18 nejsou žádné změny - stále se pracuje na přípravě Sociodemografické 

studie, probíhají jednání s p. Mgr. T. Soukupem z agentury "Výzkumy Soukup". 
Sběr dat by měl být zahájen cca v listopadu 2009.  

 
MČ Praha 19 
• Od 1.1.2010 bude koordinátorkou komunitního plánování soc. služeb p.Burešová 
 
MČ Praha 20 
• nedodala informace 
 
MČ Praha 21 
• nedodala informace 
 
MČ Praha 22 
• probíhají práce na tvorbě komunitního plánu Prahy 22, pracovní skupiny se schází i 2x  

měsíčně  
• propojení dvou komunitních plánů – Uhříněves a Kolovraty 
• nové sociální služby –  komunitní centrum / sociální a odborné poradenství, kavárna, 

denní  stacionář/  jsou již zaregistrované, požádáno o dotace ze  IV. programu MHMP 
 
 

5. Informace z MHMP 
 

• Projekt „Plánování sociálních služeb v Praze“: stále se připomínkuje zadávací 
dokumentace  a probíhá komunikace mezi odborem SOC a Odborem FEU. Poslední 
verze o předpokládaném termínu vyhlášení výběrového řízení na realizátora projektu – 
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za 14 dní by mělo být vyvěšeno na úřední desce MHMP. Za další 3 měsíce se pak 
předpokládá zahájení projektu (leden 2010). P.Syrový měl pověření otázku projektu 
otevřít na zasedání KKPSS. Bohužel na minulé schůzce KKPSS nebyla vhodná 
příležitost, proto bude předneseno na nastávajícím pondělním jednání KKPSS tj. 
5.10.09. 

• Kritéria pro rozd ělování financí na MČ: V.Strouhal informoval o vzniku Pracovní 
skupiny vytvoření modelu financování. Prioritou této pracovní skupiny je vytvořit 
model udržitelného financování soc. služeb na základě jejich potřebnosti, kvality, 
nákladovosti a efektivity vynakládaných finančních prostředků. Jedním z prvních 
úkolů PS je vytvoření prozatímního modelu financování soc. služeb na rok  2010, 
který bude předložen RHMP ke schválení a poté by měla nastavit systém financování 
soc. služeb na následující období 2011 a dále. Tento úkol by se měl zakládat na 
výstupech z ostatních pracovních skupin (analytická, strategie). 

 
• Informace o projektech přímého přidělení OPPA: V. Strouhal sdělil, že na 

webových stránkách Portálu pro sociální oblast města Prahy, byla zveřejněna 
informace o projektu „Centrum pro vzdělávání a sociální integraci zdravotně 
postižených a jinak znevýhodněných osob“. Možnost předložení nabídky: od 
23.9.2009 do 16.11.2009 18:00. Více na http://www.prahafondy.eu/cz/zadavaci-
rizeni.html 

 
• Odborná rada: OR zajišťuje pouze odbornou a metodickou stánku procesu KPSS. 

Podklad pro zpracování revize struktury a organizace plánování soc. služeb v Praze 
zpracovala tak, aby dodržovala své definované poslání a činnost. Stanovisko 
Koordinační komise k podkladům vzala na vědomí (KKPSS tento materiál 
neschválila). 

 
• Koordinační komise (KKPSS): P. Syrový informoval o posledním jednání 

Koordinační komise, které se uskutečnilo dne 14.9.09.  
 

Body programu:  
1) Kontrola zápisu 
2) Společné jednání Koordinační komise a Odborné rady 
3) Návrh rozpočtu na r.2010 
4) Různé 
 

Ad.2) Ke společnému jednání o materiálu „Revize struktury“ nedošlo, neboť 
Odborná rada nebyla z důvodu organizačního „šumu“ jednání přítomna. Materiál se 
neprobíral. Proběhlo hlasování o schválení tohoto materiálu. Koordinační komise tento 
materiál neschválila. 
 
Ad.3) KKPSS vzala na vědomí informace Ing. Alinčové (předsedkyně Sociálního 
výboru Zastupitelstva HMP) o návrhu rozpočtu HMP v soc.oblasti a zároveň vzala na 
vědomí i informaci o pracovním návrhu rozpočtu na grantové řízení HMP na rok 2010. 

 
• Informace o výsledku voleb do Koordinační komise HMP (poskytovatelé): Volby 

dvou kandidátů do Koordinační komise probíhaly elektronickou volbou, která byla 
ukončena 31.8.2009. Za poskytovatele s malým rozsahem územní působnosti byla 
zvolena p.Petra Vitáková – Formika, o.s.. Za poskytovatele s velkým rozsahem 
územní působnosti byli v prvním kole zvoleni s rovným počtem hlasů p. Pavel Novák 



 5 

– Bona o.p.s a Ing. Ivo Kačaba – Proxima o.s.. Do 4.10.09 bude probíhat II. kolo 
volby mezi těmito kandidáty opět elektronickou formou. Výsledky s návrhy členů do  
KKPSS z řad poskytovatelů budou 5.10. 2009 předloženy na jednání Koordinační 
komise. Poté by měli být jmenováni členem Rady HMP za sociální a bytovou politiku 
J.Janečkem. 

• Informace o výsledku voleb do „Pracovních skupin úkolových“: Dne 25.9.2009 se 
konala ve velké zasedací místnosti Magistrátu hlavního města Prahy, Mariánské 
náměstí 2, Praha 1, volba členů pracovních skupin zastupujících poskytovatele (PS - 
analytická, finanční, strategie). Volby probíhaly přímou volbou, celková účast cca. 
50%. 

 
PS – vytvoření modelu financování: 

1. Ing.Bc. Zuzana Králová (Arcidiecézní charita Praha) 
2. Marta Pellar (Máme otevřeno?, o.s.) 
3. Mgr. Jiří Kučera (POHODA – společnost pro normální život lidí s postižením) 
4. Lenka Žáčková (Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha) 
5. JUDr. Ondřej Načeradský (Občanské sdružení společnou cestou) 
6. Ing. Helena Nováková (Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje) 
 

PS – analytická: 
1. Jindřich Exner (Proxima Sociale o.s.) 
2. Pavel Novák (Fokus Praha, o.s.) 
3. Kateřina Hůlová (Člověk v tísni o.p.s.) 
4. Ing. Magdalena Čáslavská (Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA 

Praha, Střední Čechy) 
5. Radmila Pelnařová (Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice) 
6. Miroslava Bubela (Občanské sdružení Green Doors) 

 
PS – vytvoření strategie rozvoje sociálních služeb: 

1. Luboš Turzík (Naděje o.s.) 
2. Bc.Pavel Houška (Arcidiecézní charita Praha) 
3. Jana Wichsová (Židovská obec v Praze) 
4. PhDr. Monika Janíková (Sdružení rodičů a přátel Střediska „DAR“ o.s.) 
5. PhDr. Jarmila Čierna (Diakonie ČCE – středisko křesťanské pomoci v Praze) 

 
6. Společné setkání Odborné rady a koordinátorů MČ 

Odborná rada objasnila svoji činnost koordinátorům MČ: OR je poradním orgánem, 
nezávislý odborný pozorovatel, partner Koordinační komise pro plánování soc. služeb 
i pracovní skupiny odboru. Členy OR jsou kvalifikovaní odborníci pro plánování soc. 
služeb (metodici, koordinátoři z MČ, zástupce PSO) 
Poté proběhla diskuse: 
Noví koordinátoři nemají možnost projít vzdělávacím procesem KPSS – jaká je 
možnost pomoci ze strany OR? p.Macurová nabídla možnost placeného vzdělávání 
(nad rámec poslání OR). Bohužel ze strany koordinátorů nejsou na tuto činnost stále 
finanční prostředky. Prostředky na vzdělávání by měly být k dispozici čerpáním 
z projektu „Plánování sociálních služeb v Praze“, který by měl být zahájen 
výhledově až v lednu 2010. M.Macurová nabídla možnosti odborných seminářů 
(mohou být např. použity finanční prostředky na profesní vzdělávání z jednotlivých 
MČ) pro kolegy, kteří začínají pracovat v KPSS. Přes V.Strouhala pošle nabídku na 
vzdělávání, která by mohla vyplnit mezifázi. 
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Dále byla diskutována možnost spolupráce v oblasti metodické podpory (směrem 
k metodikům KPSS), střednědobé (komunitní) plány jednotlivých MČ a jejich 
implementace do krajského SPRSSu 

 
7. Aktualizace SPRSS HMP 2010 – V.Strouhal předal potřebné materiály (prováděcí 

dokument k SPRSS, podklady MČ - priority, hotové SPRSS pěti městských částí) 
zpracovateli SPRSS 2010 firmě Newton Solution. Podle poslední informace je plán 
aktualizován a bude předložen KKPSS a OR. Finální verzi plánu však V.Strouhal ještě 
neviděl. 

 
8. Různé 

 
• Zapojení uživatelů do procesu KPSS v Praze: V. Strouhal informoval o možnosti 

zapojení uživatelů do struktury KPSS v Praze. Vhodná forma zapojení by se měla 
důkladně zvážit a projednat v Koordinační komisi HMP. Nabídka zapojení uživatelů 
do Konferenčního systému je z části odmítána. V. Strouhal navrhuje „Veřejné 
setkání“(setkání na témata), kde by se mohli uživatelé sami k formě zapojení vyjádřit. 
Úkol:  V. Strouhal otevře téma zapojení uživatelů do procesu KPSS na území HMP na 
příštím jednání KKPSS s tím, že koordinátoři plánování soc. služeb z MČ doporučují 
koordinační komisi řešit otázku zapojení uživatelů služeb. 
 

• Vznik návrhové skupiny „Dohoda spolupráce MHMP – MČ: Vzhledem 
k důležitosti vzniku tohoto dokumentu se členové pracovní skupiny jednomyslně 
shodli na tom, že by se otázka vzniku „dohody, deklarace, smlouvy….“ měla ještě 
jednou v Koordinační komisi KPSS HMP projednat. Koordinační komise by měla 
vyjádřit společnou vůli tento úkol vyplývající ze Střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb hlavního města Prahy pro rok 2009 realizovat. 

 
• MČ by chtěly informovat o tom jaká data bude požadovat Magistrát HMP do procesu 

komunitního plánování po městských částech, které komunitně neplánují. 
Koordinátoři MČ navrhují toto téma otevřít také v KKPSS. 

 
 
 
 

Zapsala: R.Šubrtová 
Ověřil: P.Syrový 
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MČ Praha 2 
• Připravuje realizaci nové služby v Centru sociálních služeb Praha 2 
• Plánuje setkání se zástupci neziskových organizací, které byly podpořeny v rámci 

grantového řízení pro rok 2009 
 
MČ Praha 3 
• nedodala informace 
 
MČ Praha 4 
• nedodala informace 
 
MČ Praha 5 
• Žádná změna 
 
MČ Praha 6 
• MČ P-6 odstupuje od komunitního plánování sociálních služeb 
 
MČ Praha 7 
• 16. 9 . – 20. 9. –  se uskutečnila studijní cesta do Bruselu ( pro členy pracovních 

skupin a členy Koordinační skupiny) 
• 30. 9. 2009     –  proběhla prezentace 1. verze Střednědobého plánu rozvoje soc. služeb 

 Prahy 7  2010 – 2014 ( pro pracovní skupinu  pro tvorbu kom. plánu) 
• 19. 10. 2009   –  proběhne prezentace 1. verze Střednědobého plánu rozove soc. služeb 

Prahy 7 2010 – 2014 ( pro pracovní skupiny, NNO a Koordinační skupinu ) 
 

MČ Praha 8 
• Stále pracuje na finální verzi KPSS 
• V souvislosti s proběhnuvším grantovým řízením, a to ať V. dotační nebo granty MČ 

průběžně mapuje terén a pomáhá organizacím se správností dodržování grantových 
pravidel 

 
MČ Praha 9 
• Středisko sociálních služeb v Harrachovské rozjíždí Kub seniorů na Proseku 
• 27.10. seminář dobrovolnictví seniorů – bude přednášet Hestia 
• Předběžně 18.11.prezentace mapování bariér na proseku –Praská organizace vozíčkářů 

 
MČ Praha 10 
• nedodala informace 
 
MČ Praha 11 
• Návrh rozpočtu 2010 – snížení částky vyčleněné na granty v sociální oblasti o 200 000 

na 1,8 mil. Kč 
 
MČ Praha 12  
• Bylo zahájeno vyhodnocování plnění Komunitního plánu. Začalo zjišťování potřeb 

uživatelů sociálních služeb prostřednictvím kvalitativních metod zjišťování. Jedná se o 
práce, které jsou spojené s polovinou platnosti plánu. 
 

MČ Praha 13 
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• V termínu od 23.9. do 7.10. probíhá na radnici prezentační Výstava sociálních a 
doprovodných služeb Prahy 13. Původní záměr vytvořit střednědobou strategii v roce 
2009 a navázat ji na rozpočet roku 2010 je posunut o jeden rok.  

 
MČ Praha 14 
• Probíhá zpracování katalogu sociálních služeb 
 
MČ Praha 15 
• Žádná změna 
 
MČ Praha 16 
• Žádná změna 

 
MČ Praha - Zbraslav 
• 12.10.2009 proběhne další ( druhé ) jednání tématických pracovních skupin ke 

zpracování Strategického plánu, předmětem bude SWOT analýza daných oblastí a 
určení priorit. oblastí rozvoje. 

 
MČ Praha 17  
• ZMČ schválilo projekt zkušebního nepřetržitého provozu Centra sociálně zdravotních 

služeb na 3 měsíce 
 
MČ Praha 18 
• Na Praze 18 nejsou žádné změny - stále se pracuje na přípravě Sociodemografické 

studie, probíhají jednání s p. Mgr. T. Soukupem z agentury "Výzkumy Soukup". 
Sběr dat by měl být zahájen cca v listopadu 2009.  

 
MČ Praha 19 
• Od 1.1.2010 bude koordinátorkou komunitního plánování soc. služeb p.Burešová 
 
MČ Praha 20 
• nedodala informace 
 
MČ Praha 21 
• nedodala informace 
 
MČ Praha 22 
• probíhají práce na tvorbě komunitního plánu Prahy 22, pracovní skupiny se schází i 2x  

měsíčně  
• propojení dvou komunitních plánů – Uhříněves a Kolovraty 
• nové sociální služby –  komunitní centrum / sociální a odborné poradenství, kavárna, 

denní  stacionář/  jsou již zaregistrované, požádáno o dotace ze  IV. programu MHMP 
 
 

5. Informace z MHMP 
 

• Projekt „Plánování sociálních služeb v Praze“: stále se připomínkuje zadávací 
dokumentace  a probíhá komunikace mezi odborem SOC a Odborem FEU. Poslední 
verze o předpokládaném termínu vyhlášení výběrového řízení na realizátora projektu – 
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za 14 dní by mělo být vyvěšeno na úřední desce MHMP. Za další 3 měsíce se pak 
předpokládá zahájení projektu (leden 2010). P.Syrový měl pověření otázku projektu 
otevřít na zasedání KKPSS. Bohužel na minulé schůzce KKPSS nebyla vhodná 
příležitost, proto bude předneseno na nastávajícím pondělním jednání KKPSS tj. 
5.10.09. 

• Kritéria pro rozd ělování financí na MČ: V.Strouhal informoval o vzniku Pracovní 
skupiny vytvoření modelu financování. Prioritou této pracovní skupiny je vytvořit 
model udržitelného financování soc. služeb na základě jejich potřebnosti, kvality, 
nákladovosti a efektivity vynakládaných finančních prostředků. Jedním z prvních 
úkolů PS je vytvoření prozatímního modelu financování soc. služeb na rok  2010, 
který bude předložen RHMP ke schválení a poté by měla nastavit systém financování 
soc. služeb na následující období 2011 a dále. Tento úkol by se měl zakládat na 
výstupech z ostatních pracovních skupin (analytická, strategie). 

 
• Informace o projektech přímého přidělení OPPA: V. Strouhal sdělil, že na 

webových stránkách Portálu pro sociální oblast města Prahy, byla zveřejněna 
informace o projektu „Centrum pro vzdělávání a sociální integraci zdravotně 
postižených a jinak znevýhodněných osob“. Možnost předložení nabídky: od 
23.9.2009 do 16.11.2009 18:00. Více na http://www.prahafondy.eu/cz/zadavaci-
rizeni.html 

 
• Odborná rada: OR zajišťuje pouze odbornou a metodickou stánku procesu KPSS. 

Podklad pro zpracování revize struktury a organizace plánování soc. služeb v Praze 
zpracovala tak, aby dodržovala své definované poslání a činnost. Stanovisko 
Koordinační komise k podkladům vzala na vědomí (KKPSS tento materiál 
neschválila). 

 
• Koordinační komise (KKPSS): P. Syrový informoval o posledním jednání 

Koordinační komise, které se uskutečnilo dne 14.9.09.  
 

Body programu:  
1) Kontrola zápisu 
2) Společné jednání Koordinační komise a Odborné rady 
3) Návrh rozpočtu na r.2010 
4) Různé 
 

Ad.2) Ke společnému jednání o materiálu „Revize struktury“ nedošlo, neboť 
Odborná rada nebyla z důvodu organizačního „šumu“ jednání přítomna. Materiál se 
neprobíral. Proběhlo hlasování o schválení tohoto materiálu. Koordinační komise tento 
materiál neschválila. 
 
Ad.3) KKPSS vzala na vědomí informace Ing. Alinčové (předsedkyně Sociálního 
výboru Zastupitelstva HMP) o návrhu rozpočtu HMP v soc.oblasti a zároveň vzala na 
vědomí i informaci o pracovním návrhu rozpočtu na grantové řízení HMP na rok 2010. 

 
• Informace o výsledku voleb do Koordinační komise HMP (poskytovatelé): Volby 

dvou kandidátů do Koordinační komise probíhaly elektronickou volbou, která byla 
ukončena 31.8.2009. Za poskytovatele s malým rozsahem územní působnosti byla 
zvolena p.Petra Vitáková – Formika, o.s.. Za poskytovatele s velkým rozsahem 
územní působnosti byli v prvním kole zvoleni s rovným počtem hlasů p. Pavel Novák 
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– Bona o.p.s a Ing. Ivo Kačaba – Proxima o.s.. Do 4.10.09 bude probíhat II. kolo 
volby mezi těmito kandidáty opět elektronickou formou. Výsledky s návrhy členů do  
KKPSS z řad poskytovatelů budou 5.10. 2009 předloženy na jednání Koordinační 
komise. Poté by měli být jmenováni členem Rady HMP za sociální a bytovou politiku 
J.Janečkem. 

• Informace o výsledku voleb do „Pracovních skupin úkolových“: Dne 25.9.2009 se 
konala ve velké zasedací místnosti Magistrátu hlavního města Prahy, Mariánské 
náměstí 2, Praha 1, volba členů pracovních skupin zastupujících poskytovatele (PS - 
analytická, finanční, strategie). Volby probíhaly přímou volbou, celková účast cca. 
50%. 

 
PS – vytvoření modelu financování: 

1. Ing.Bc. Zuzana Králová (Arcidiecézní charita Praha) 
2. Marta Pellar (Máme otevřeno?, o.s.) 
3. Mgr. Jiří Kučera (POHODA – společnost pro normální život lidí s postižením) 
4. Lenka Žáčková (Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha) 
5. JUDr. Ondřej Načeradský (Občanské sdružení společnou cestou) 
6. Ing. Helena Nováková (Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje) 
 

PS – analytická: 
1. Jindřich Exner (Proxima Sociale o.s.) 
2. Pavel Novák (Fokus Praha, o.s.) 
3. Kateřina Hůlová (Člověk v tísni o.p.s.) 
4. Ing. Magdalena Čáslavská (Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA 

Praha, Střední Čechy) 
5. Radmila Pelnařová (Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice) 
6. Miroslava Bubela (Občanské sdružení Green Doors) 

 
PS – vytvoření strategie rozvoje sociálních služeb: 

1. Luboš Turzík (Naděje o.s.) 
2. Bc.Pavel Houška (Arcidiecézní charita Praha) 
3. Jana Wichsová (Židovská obec v Praze) 
4. PhDr. Monika Janíková (Sdružení rodičů a přátel Střediska „DAR“ o.s.) 
5. PhDr. Jarmila Čierna (Diakonie ČCE – středisko křesťanské pomoci v Praze) 

 
6. Společné setkání Odborné rady a koordinátorů MČ 

Odborná rada objasnila svoji činnost koordinátorům MČ: OR je poradním orgánem, 
nezávislý odborný pozorovatel, partner Koordinační komise pro plánování soc. služeb 
i pracovní skupiny odboru. Členy OR jsou kvalifikovaní odborníci pro plánování soc. 
služeb (metodici, koordinátoři z MČ, zástupce PSO) 
Poté proběhla diskuse: 
Noví koordinátoři nemají možnost projít vzdělávacím procesem KPSS – jaká je 
možnost pomoci ze strany OR? p.Macurová nabídla možnost placeného vzdělávání 
(nad rámec poslání OR). Bohužel ze strany koordinátorů nejsou na tuto činnost stále 
finanční prostředky. Prostředky na vzdělávání by měly být k dispozici čerpáním 
z projektu „Plánování sociálních služeb v Praze“, který by měl být zahájen 
výhledově až v lednu 2010. M.Macurová nabídla možnosti odborných seminářů 
(mohou být např. použity finanční prostředky na profesní vzdělávání z jednotlivých 
MČ) pro kolegy, kteří začínají pracovat v KPSS. Přes V.Strouhala pošle nabídku na 
vzdělávání, která by mohla vyplnit mezifázi. 
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Dále byla diskutována možnost spolupráce v oblasti metodické podpory (směrem 
k metodikům KPSS), střednědobé (komunitní) plány jednotlivých MČ a jejich 
implementace do krajského SPRSSu 

 
7. Aktualizace SPRSS HMP 2010 – V.Strouhal předal potřebné materiály (prováděcí 

dokument k SPRSS, podklady MČ - priority, hotové SPRSS pěti městských částí) 
zpracovateli SPRSS 2010 firmě Newton Solution. Podle poslední informace je plán 
aktualizován a bude předložen KKPSS a OR. Finální verzi plánu však V.Strouhal ještě 
neviděl. 

 
8. Různé 

 
• Zapojení uživatelů do procesu KPSS v Praze: V. Strouhal informoval o možnosti 

zapojení uživatelů do struktury KPSS v Praze. Vhodná forma zapojení by se měla 
důkladně zvážit a projednat v Koordinační komisi HMP. Nabídka zapojení uživatelů 
do Konferenčního systému je z části odmítána. V. Strouhal navrhuje „Veřejné 
setkání“(setkání na témata), kde by se mohli uživatelé sami k formě zapojení vyjádřit. 
Úkol:  V. Strouhal otevře téma zapojení uživatelů do procesu KPSS na území HMP na 
příštím jednání KKPSS s tím, že koordinátoři plánování soc. služeb z MČ doporučují 
koordinační komisi řešit otázku zapojení uživatelů služeb. 
 

• Vznik návrhové skupiny „Dohoda spolupráce MHMP – MČ: Vzhledem 
k důležitosti vzniku tohoto dokumentu se členové pracovní skupiny jednomyslně 
shodli na tom, že by se otázka vzniku „dohody, deklarace, smlouvy….“ měla ještě 
jednou v Koordinační komisi KPSS HMP projednat. Koordinační komise by měla 
vyjádřit společnou vůli tento úkol vyplývající ze Střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb hlavního města Prahy pro rok 2009 realizovat. 

 
• MČ by chtěly informovat o tom jaká data bude požadovat Magistrát HMP do procesu 

komunitního plánování po městských částech, které komunitně neplánují. 
Koordinátoři MČ navrhují toto téma otevřít také v KKPSS. 

 
 
 
 

Zapsala: R.Šubrtová 
Ověřil: P.Syrový 

 
 


