Děti a mládež diskutovaly nad problémy Prahy 14
Šedesát žáků všech našich základních škol a několik studentů z Gymnázia Vybíralova a SOŠ pro
administrativu EU v Dolních Počernicích vyměnili v pátek 11.5. školní lavice za diskusní stoly v KD
Kyje a zúčastnili se prvního Dětského fóra naší městské části. Velice aktivně tak využili možnost
diskuse se zástupci radnice nad tím, jaké problémy je tíží v místě jejich života. Fórum vedl Mgr. Petr
Panaš ze Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory, který má bohaté zkušenosti s moderováním
akcí s dětmi a mládeží a prací s žákovskými samosprávami.
Garantem Dětského fóra byl zástupce starosty Mgr.Kuda, který se společně s tajemníkem úřadu
panem Ing. Lisým aktivně zapojil do diskusí. U každého diskusního tématu byli k dispozici odpovědní
zástupci úřadu, zabývající se danou oblastí. Přítomen byl i zástupce policie ČR.
Diskutovalo se nad tématy dopravy, školství, životního prostředí, kultury, sportu a volného času,
zdravotnictví a sociální oblasti a bezpečnosti a prevence kriminality. Jak se v průběhu diskuse
ukázalo, téma bezpečnosti a prevence kriminality bylo nejdiskutovanější a pro zástupce radnice velice
podnětné. Dalším nejvíce vytíženým tématem byla oblast volnočasových aktivit a vybavení hřišť a
sportovišť. Ovšem kdo by si myslel, že se naši teenageři věnovali jen problémům, které se týkají jen
jejich věkové kategorie, mýlil by se. Děti častokrát zmiňovaly problémy zasahující všechny obyvatele
na celém území Prahy 14, o čemž svědčí fakt, že jako jeden z největších vidí nevyhovující intervaly
MHD a nevhodné chování řidičů autobusů.
A jakých 10NEJ problémů má městská část Praha 14 očima dětí a mládeže?
1.
- nedostatek veřejných hřišť a sportovišť
2.
- špatné intervaly MHD a chování řidičů
3. – 5. - veřejný pořádek (bezdomovci, krádeže, hluk…)
- nedostatek dobře vybavených wifi kaváren, kluboven
- kvalita jídla ve školních jídelnách
6. – 8. - neupravené autobusové nádraží na Černém Mostě
- chybí koupaliště
- chybí přírodní amfiteátr
9. – 10. - špatné veřejné osvětlení
- nevyhovující cyklostezky, in-line stezky, nedostatek ramp (pro kola, in-line, parkur)
S těmito problémy bude dále pracováno stejně, jako s výstupy z Fóra Zdravé městské části, které se
na stejném místě konalo o dva dny dřív. Budou tedy zpracovány na anketní lístky a rozdány ve všech
základních a středních školách. Spuštěno bude i internetové hlasování na webových stránkách Prahy
14. Všechny děti a mládež budou mít v období 28.5. – 12.6.2012 možnost hlasovat o prioritě těchto
problémů, popřípadě sdělit další problém, který je na Praze 14 trápí. Výsledek bude předložen Radě a
Zastupitelstvu městské části, následně zapracován do Komunitního plánu Zdravé městské části na rok
2013 a v závislosti na možnostech městské části budou jednotlivé aktivity realizovány.
Nutno dodat, že všem účastníkům patří velký dík za velice aktivní přístup. Nesmíme však zapomenout
ani na ředitele škol a pedagogické pracovnícky, kteří fungují jako koordinátoři školních samospráv na
jednotlivých školách a velmi aktivně spolupracují s městskou částí na rodícím se projektu založení
Žákovského zastupitelstva.
Nakonec bychom rádi poděkovali těm, kteří přispěli svými dary do tomboly – MČ Praha 14, KVIZ
Praha 14, Pizzeria-Ristorante Violete a multikino CineStar Černý Most.
Doufáme, že se nám v letošním roce podařilo založit novou tradici setkání zástupců radnice s dětmi a
mládeží z celé městské části, které mohou svými nápady a postřehy obohatit, ale i vyřešit některé
oblasti života tady u nás na čtrnáctce.

Tato akce je součástí projektu zavádění místní Agendy 21, jako nástroje pro zajištění aktivní participace veřejnosti a zvyšování
efektivity samosprávních činností, podpořeného v rámci 4. výzvy revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí.

