Zápis z jednání Koordinační skupiny KPSS
Datum konání: 30. 11. 2015
Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, budova B, Radniční salonek

Přítomni:

Bc. Linda Zákorová
MUDr. Markéta Jirásková
Mgr. Blanka Boháčková
Mgr. Anna Chochulová
Ing. Lucie Tiefenbachová
Ing. Richard Černý
Mgr. Tamara Svrčková
Aleš Strnad DiS.
Doris Pokorná
Marie Petrů

Omluveni: Bc. Pavel Petřík, Ing. Naďa Lexová

Jednání řídila paní Bc. Linda Zákorová, koordinátorka KPSS. Koordinátorka přítomné přivítala
a omluvila nepřítomné. Členy Koordinační skupiny KPSS Informovala, že se dne 11. 11. 2015
uskutečnilo společné jednání pracovních skupin KPSS, kde byli účastníci seznámení
s návrhem Akčního plánu MČ Praha 10 na rok 2016 a s připomínkami, které byly
do dokumentu zapracovány. Dále koordinátorka KPSS přítomným poděkovala za účast
a seznámila je s programem jednání:

1) Schválení Akčního plánu MČ Praha 10 na rok 2016
2) Plánované aktivity v roce 2016
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Koordinátorka KPSS přítomným představila návrh Akčního plánu MČ Praha 10 na rok 2016
a seznámila je s připomínkami, které byly zapracovány. Nikdo z přítomných již žádné
připomínky k dokumentu nevznesl.

Přítomní členové Koordinační skupiny KPSS Akční plán na rok 2015 schválili.

Dále koordinátorka KPSS seznámila členy Koordinační skupiny KPSS s tím, že Zastupitelstvo
MČ Praha 10 schválilo zpracování Střednědobého plánu na období 2017-2020.
V současné době probíhá zpracování analýzy služeb a I. fáze analýzy potřeb, které budou
podkladem pro výše uvedený střednědobý plán. Obě analýzy by měly zpracované
do 31. 12. 2015.
Koordinátorka KPSS dále informovala, že pracovní skupiny se sejdou začátkem roku 2016,
kde jejich hlavním programem jednání bude nastavování priorit na období 2017-2020.
Ke střednědobému plánu budeme rádi za jakékoliv podněty. Plánujeme ho zpracovat
v polovině roku 2016. Dokument bude vycházet ze střednědobého plánu Hl. m. Prahy.

Koordinátorka KPSS dále přítomné seznámila s mapováním objektů s cílem vytvoření mapy
přístupnosti a bezbariérovosti. Uvedený projekt je finančně podpořen z rozpočtu hl. m.
Prahy. Výsledkem by měla být celopražská interaktivní mapa, jejímž cílem je osobám se
zdravotním postižením poskytnout dostatek informací o bariérových objektech.

Aktivity v rámci KPSS na rok 2016

I v následujícím roce budeme pokračovat ve všech aktivitách jako je např. Veletrh sociálních
a návazných služeb, Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti,
aktualizace katalogu sociálních a návazných služeb).

Koordinátorka KPSS přítomným připomněla, že Koordinační skupina KPSS se schází dle
potřeby, nejméně však dvakrát do roka. Jejím hlavním úkolem je vyjadřovat se k činnostem
v rámci procesu KPSS, monitorovat postup realizace procesu KPSS a schvalovat dokumenty
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vytvořené v rámci procesu KPSS. Přítomní s jednáním Koordinační skupiny KPSS v rozsahu
minimálně 2 x ročně souhlasili.

Na závěr jednání koordinátorka KPSS všem poděkovala za účast a spolupráci.

V Praze dne: 1. 12. 2015

Zpracovaly: Linda Zákorová
Lucie Tiefenbachová

3

