ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
Pracovní skupina

OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM
Den a čas:
Místo konání:
Přítomní:

06. 02. 2020 od 9:00h. do 10:15h.
ÚMČ Praha 14, Bratří Venclíků 1072, v zasedací místnosti č 203
Dana Havlínová (ÚMČ P14), Aleš Strnad (Naděje), Regina Kuncová
(Neposeda), Barbora Deutschová (Maltézská pomoc), Romana Kraleva
(Maltézská pomoc), Monika Hillebrandová (Praha 14 kulturní),
Lenka Košťáková (ÚMČ P14), Pavel Venzara (Progressive o.p.s.),
Petr Horyna (Bona, o.p.s.)

Program:
1.
2.
3.
4.

Úvod
Představení nových organizací působící na MČ Praha 14
SWOT analýza
Závěr

Úvodní slovo pronesla vedoucí OSVZ D. Havlínová a následně stručně shrnula program
jednání.
D. Havlínová v rámci představení nově přítomných zástupců organizací předala slovo
P. Horynovi, vedoucí sociální aplikace podpora bydlení za org. Bona, která nově začala působit
na území MČ Praha 14. Bona o.p.s. poskytujeme odbornou pomoc a podporu lidem se
zkušeností s duševním onemocněním i jejich blízkým. Na území MČ Praha 14 podporuje tři
klienty v chráněných bydleních již delší dobu. Na území MČ Praha 14 má ogr. Bona pronajaté
dva byty.
Dále D. Havlínová informovala přítomné o hlavním cíli dnešního jednání pracovní
skupiny a to, sestavení SWOT analýzu u osob ohrožených sociálním vyloučením. Přítomným
představila návrh analýzy, která vychází z analýzy osob ohrožených sociálním vyloučením za
rok 2019, z analýzy spokojenosti občanů Prahy 14 za rok 2019 a z analýzy PPB za rok 2018,
kdy program začínal. Tyto analýzy budou v rámci zápisu z jednání poslané jako přílohy.
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V rámci analýzy D. Havlínovou informovala, že MČ Praha 14:
 je okrajovou městskou částí – což může být pozitivum nebo negativum;
 má 48 tisíc obyvatel, 7 tisíc cizinců;
 je zde nejvyšší nezaměstnanost z hl. m. Prahy;
 je zde vysoký počet výplat dávek v HN;
 vlastnictví bytů – část bytů je magistrátních, část MČ, část v osobním vlastnictví, DB a
developery;
 kromě naší skupiny, zde působí skupina pro děti a mládež, skupina pro seniory, skupina
pro OZP a skupina pro cizince a menšiny.
Návrh SWOT analýzy od D. Havlínové
S (silné str.)
o jsou zde fungující terénní služby – jednat
terén pro OBP (NEPOSEDA, Naděje
v rámci mobilní sociální služby zde
působí 2x týdně), tak co se týče
návykových látek (uzavřenou scénu
monitoruje
DROP-IN,
otevřenou
Progressive);
o Otevřená radnice – ke komunikaci a
spolupráci;

o Otevřená radnice;
o Různé aktivity pro osoby soc. vyloučené
(sbírky apod.);
o Zmapovaný terén;
o Nastavený systém soc. bydlení;
o Stávající služby:
o Mobilní sociální služba (NADĚJE);
o Terénní
služba
(NEPOSEDA,
PROGRESSIVE, DROP-IN)

O (příležitosti)
 Nábytková a materiální pomoc (banka –
vznik);
 Prostor komunikovat - potřeby cílových
skupin politikům (dobré PR);
 Dotace z MHMP.

x

návrh SWOT analýzy pracovní skupiny:
W (slabé str.)
 Okrajová část;
 Velké množství cizinců;
 Velká fluktuace lidí, o kterých nemáme
přehled;
 Magistrátní byty – velká fluktuace
podnájemníků,
neinformovanost
o
některých bytech;
 Nízký počet vlastních bytů (MČ Praha
14), které se uvolňují v rámci jednotek;
 Krizové bydlení a případný posun
z krizového bydlení v rámci PPB;
 Nedostatečná zdravotní péče – je zde
vysoký počet OZP, hodně osob na
dávkách HN, sociálně slabších – př.
romská komunita;
 Nedostatečná kapacita na ÚP HN;
 Diverzita vlastnictví bytů;
 Nedostatek soc. bytů na MČ Praha 14;
 Soc. vyloučené lokality;
 Nedostatek info ze str. CSSPraha;
 Chybí NDC pro OBP.

T (rizika/hrozby)
 Nedostatek
z MHMP.

dotačních

prostředků
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V rámci sestavování SWOT analýzy a diskuze bylo sděleno:
 sloučení ÚP Prahy 9, 14 a 21 od 24. 02. 2020. ÚP HN zůstává na adrese Gen. Janouška,
zbytek ÚP, SSP, ZP se stěhují na Sokolovskou – budova je bezbariérová;
 není určené ze str. MHMP, jak má probíhat spolupráce neziskové organizace
v doplňkové síti a úřadu – každá MČ si to určuje po svém. Dle sdělení R. Kuncové
z jednání MHMP, nemůže dovolit určovat MČ, jak má soc. práce probíhat.
B. Deutschová sdělila, že dle jejího názoru spolupráce neprobíhá špatně. Každá
nezisková organizace funguje jinak a MHMP chce, aby tomu tak bylo, aby si klient
mohl vybrat, jakou organizaci bude využívat. Jde především o to, aby se zde
nedublovala sociální práce – tzn., aby byly sociální pracovníci z neziskových organizací
a úřadů v kontaktu a věděly o sobě. Spolupráce se SP úřadu funguje bez problému.
 MČ Praha 14 dle sdělení D. Havlínové nebude stavět nové byty.
 Nábytková banka – R. Kuncová informovala, že by se o tuto pomoc měla postarat dle
sdělní z MHMP organizace R-Mosty. Sestry Boromejky mají možností velice málo.
 Pracovní komise se v rámci diskuze shodla na podporování sociálního zabydlování osob
ohrožené sociální tísni a více apelovat na politické zástupce a motivovat je k vytvoření
kampaně pro předávání lepších informací občanům. (Jak komunikovat tuto
problematiku k politickým zástupcům a do společnosti.)
 Progressive – spolupráce s MČ Praha 14 probíhá dlouho. Terénní činnost je zde
vykonávaná pravidelně. Situace je podobná jako v minulých letech. Jediná změna je, že
začíná být více uzavřená scéna. R. Kuncová informovala, že poznamenali navýšení
drogové scény na území MČ Praha 14, což dle zpráv od DROP-IN D. Havlínová
potvrdila. P. Venzar okomentoval, že drogová scéna je podobná na všech MČ, jediný
rozdíl je v tom, jak se ty lidi pohybují a jaký „bordel“ po sobě nechávají.
 Síťování neziskových organizací – M. Hillebrandová přítomné pozvala na setkání všech
neziskových organizací (napříč všemi rozdělovacími skupinami). Zde si neziskové
organizace mohou udělat PR. Termín ještě není stanoven. Po dohodě budou zaslány
kontakty zástupců pozvaných NO na pracovní skupinu M. Hillebrandové, pro možné
zaslání pozvánky.
V návaznosti na dohodě bude další jednání uskutečněno v červnu 2020. Z důvodu rekonstrukce
ÚMČ Praha 14 bude jednání upřesněno v pozvánce.
D. Havlínová poděkovala přítomným za účast a za spolupráci při sestavení SWOT analýzy
a ukončila jednání.
Ze zvukového záznamu zapsala: A. Maninová
Dne: 07. 02. 2020
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