Zpráva ze setkání s NNO a zástupci MČ Praha 14
Proběhlo dne:
Účast za MČ Praha 14

13. 1. 2015 od 17,00 hodin v Galerii 14
Bc. Radek Vondra, starosta
Mgr. Irena Kolmanová, uvolněná radní
Ing. Břetislav Vodák, uvolněný radní
Ing. Ilona Picková, zástupkyně starosty
Mgr. David Beňák, vedoucí OSVZ
Zbyněk Rýpar, vedoucí OSPK KS
Ing. Zdeňka Rehbergerová, OSPK KS
Bc. Soňa Mrvová, KT
Veronika Berná, OSPK KS
Zora Straková, OSPK KS

Účast za NNO
26 zástupců

PROGRAM:
16,45 prezence
17,00 zahájení
17,05 prezentace MČ Praha 14
17,15 prezentace sociální odbor MČ Praha 14
17,25 prezentace příspěvková organizace Praha 14 kulturní
17,35 prezentace komunitních koordinátorů
17,45 přestávka
18,00 prostor pro diskusi /práce u stolů/
19,00 závěry, shrnutí
V první části setkání účastníci shlédli prezentace:
Prezentace MČ Praha 14 – prezentovala Zora Straková a Veronika Berná
Shrnutí úkolů a jejich plnění z loňského roku
Shrnutí dosavadní spolupráce
Nové možnosti spolupráce
Informace o grantovém řízení pro rok 2015 – vyhlášeno pro oblast 2 –
sport, kultura, volný čas, MA 21, podpora tělovýchovných jednot.
Žádosti se přijímají do 13. 2. 2015
OBSAH:

MČ dlouhodobě spolupracuje s NNO na území Prahy 14 a snaží se
jim zajistit, co nejvhodnější prostředí pro jejich činnost, pravidelnými
setkáními shrnuje svou činnost, umožňuje organizacím konzultovat
stav a vzájemné vztahy, konkrétní akce a podpory
HODNOCENÍ: Prezentace byla pro přítomné přínosná a byla přijata pozitivně

Prezentace sociálního odboru ÚMČ Prah 14 – prezentoval Mgr. Beňák
OBSAH:
OSVZ představila organizacím nová pravidla pro grantové řízení
v oblasti 1 – sociální oblast pro rok 2015 Pro rok 2015 je vyhlášeno grantové řízení v podoblastech sociální
služby a návazné služby, žádosti se přijímají do 9. 2. 2015.

HODNOCENÍ: Prezentace byla pro přítomné přínosná a byla přijata pozitivně
Prezentace Prahy 14 kulturní p. o. – prezentovala Michaela Hečková
OBSAH:
Příspěvková organizace zajišťuje pro organizace podporu formou
propagace a možnosti výpůjčky materiálu pro pořádání akcí. Nově
bylo představeno rozšíření této podpory a možnosti volných
pronájmů prostor v Plechárně.
HODNOCENÍ: Prezentace byla pro přítomné přínosná a byla přijata pozitivně
Prezentace Komunitních koordinátorů – prezentoval Lukáš Hanus a Michal
Lehečka
OBSAH:
Komunitní koordinátoři – Anthropictures, představili přítomným svou
činnost a shrnuli dosavadní zjištění. Zároveň představili plán činnosti
pro rok 2015
HODNOCENÍ: Prezentace byla přítomnými přijata rozporuplně až rozpačitě. Velké
množství užitých cizích slov mate zástupce organizací, celkově
přínos jejich činnosti je po prezentaci přítomným nečitelný.
V druhé části setkání měli přítomní možnost komunikovat s prezentujícími u
stolů:
Stůl Prahy 14 – Oddělení strategického plánování a komunikace
DOBROVOLNÍCI: MČ zajistila informace pro možnosti podpory z její strany v oblasti
dobrovolnictví. Některé organizace již své dobrovolníky mají,
nicméně mají jich nedostatek a další organizace by dobrovolníky
uvítaly, domluvilo se následující: organizace, které mají o
dobrovolníky zájem /včetně těch, jež dobrovolníky již mají/ předají
své požadavky a možnosti uplatnění na mail paní Strakové. MČ
zajistí na svém webu zveřejnění informace o možnosti uplatnění
dobrovolníků v jednotlivých organizacích, podmínky prací i
konkrétní akce a činnosti, kterých by se to týkalo. Zároveň MČ
podpoří komunikačně propojení organizací, které již dobrovolníky
mají se středními školami na území Prahy 14 tak, aby byly
zrealizovány přednášky – semináře dobrovolníků na daných
školách. Zkušení dobrovolníci osvětlí místním středoškolákům
práci dobrovolníků a zajistí nábor pro organizace.
SPOLUPRÁCE SE ZISKOVÝM SEKTOREM:
MČ je již propojená s PR oddělením CČM a je schopna
zprostředkovat komunikační most dalším organizacím, které by
využily prostor v CČM pro svou propagaci. Ze zkušeností
s komunikací s CČM vyplývá, že tato organizace prezentaci NNO
ve svém prostoru vítá a prezentující organizace to kvitují.
Propojení, které vznikne, bude prvotně přes MČ a budou mu
stanovena pro organizace závazná pravidla. Pravidla budou
zveřejněna na webu Prahy 14.
GRANTOVÉ ŘÍZENÍ:

Na místě byly s organizacemi řešeny konkrétní projekty pro
grantové řízení v oblasti 2 – další komunikace proběhne
přímo s organizacemi. /JAHODA, Člověk a pes, SPCCH/

KOMUNIKACE:

V oblasti komunikace se řešily konkrétní podpory akcí, informací a
organizací v měsíčníku a na webu Prahy 14 /Orion, Kavárna
Maňána, ICP/
Dále se probíralo konání Městečka volnočasových aktivit v roce
2015. Obě strany se shodly, že MVA určitě uspořádat, ale s tím
rozdílem, že propagace půjde samostatně od Stop Zevlingu. Další
podrobnosti se projednaní na schůzce, která bude včas
avizována.

Stůl Prahy 14 – Sociální odbor
GRANTOVÉ ŘÍZENÍ: Vzhledem k novým pravidlům se debata u tohoto stolu týkala
především grantového řízení v oblasti 1. Účastníkům byly
zodpovězeny všechny dotazy.
Stůl Prahy 14 kulturní p. o.
KOMUNIKACE: Organizace požadují více informovat o půjčovně a možnosti
rozvozu letáků do boxů a zlepšit komunikace s neziskovkami
ohledně propagace při společných akcích. Dále vyplynulo, že by
organizace uvítali více osobní komunikace P14k směrem k NNO
PROPAGACE: Organizace by ocenily navýšení počtu boxů na Praze 14 ke školám
a školkám s více vchody, tělocvičnami apod.
Dále padla otázka propagace městečka volnočasových aktivit se
stejným výsledkem a připomínkami, jako u stolu MŠ Prahy 14 KS
OSPK
NÁVRHY:
Ke konání akce Vánoce Prahy 14 v roce 2014 byla připomínka pro
rok 2015, aby se konaly v dřívějším termínu, ne dva dny před
Štědrým dnem.
Od NNO přišel návrh na oživení sídliště malbami na domy. P14
předá návrh kompetentnímu úseku na ÚMČ P14.
CELKOVÉ ZHODNOCENÍ:
Setkání proběhlo v příjemné atmosféře za přítomnosti 26 zástupců organizací. MČ
na základě zkušeností z předešlých let sestavila program tak, aby se účastníci dostali
k novým informacím, ale aby měli i možnost diskuse a připomínek ke stávající
podpoře.
Všichni účastníci dostali k ohodnocení a připomínkám při vstupu dotazník.
Vyhodnocením dotazníků bylo zjištěno, že setkání účastníci kvitují, je pro ně stále
přínosem a snahu MČ o zkvalitňování podpory pro NNO si cení.
Nově byla organizacím v dotaznících nabídnuta možnost na další setkání zajistit
účast osoby, která by pro ně byl přínosem. Návrhy budou zpracovány a bude vybrán
vhodný kandidát pro příští setkání. S největší pravděpodobností půjde o školitele
fundraisingu nebo o školení v komunikaci či člověka znalého prostředí evropských
fondů a způsobu čerpání dotací z EU.
Tato zpráva včetně fotodokumentace bude zveřejněna na webu MČ Praha včetně
všech prezentací, které mohli účastníci setkání shlédnout.

Zpracovala Zora Straková dne 16. 1. 2015

