Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073/8
198 21 Praha 9
Zápis č. 1/2021 ze setkání pracovní skupiny komunitního plánování
pro rodinu, děti a mládež

Datum a čas: 10. 11. 2021 v 14:30
Místo konání UMČ Praha 14, Bři. Venclíků 1072, zasedací místnost 203, 2. patro
Přítomni:
Ing. Mgr. Marie Nováková - vedoucí pracovní skupiny, MC Klubíčko Ymka Praha
Mgr. Marie Kunzmannová – MC Klubíčko Ymka Praha
Bc. Jakub Vokurka – Neposeda – Autobus
Bc. Barbora Volfová – Jahoda, z. Ú.
Bc. Ondřej Taker – Jahoda, ú. Z.
Bc. Karolína Čermáková– KC Motýlek – Pacifik
Barbora Janurová, DiS – KC Motýlek - Pacifik
Vesna Markovičová – Městská knihovna Praha, pobočka Černý Most
Alžběta Pavlíčková – Městská knihovna Praha
Ing. Jana Horníčková, Ph. D. – KC Kardašovská
Mgr. Klára Prágerová – Pestrá, o.p.s.
Bc. Romana Folprechtová – ÚMČ Praha 14
Mgr. Lenka Košťáková – ÚMČ Praha 14
Program jednání
- zahájení setkání a uvítání
- aktuální informace od přítomných členů
- diskuse
- závěr
Před zahájením setkání, s ohledem na současnou epidemiologickou situaci, byla
provedena kontrola platnosti očkování, PC art testů, antigenních testů, prodělání
nemoci, dle platných opatření. V případě potřeby se účastníci podrobili antigennímu
testování přímo na místě. Všichni přítomni se mohli setkání účastnit
Po úvodním uvítání zhodnotili všichni přítomní uplynulé období, kdy byly aktivity značně
ometeny, ale mnoho jich úspěšně proběhlo a byly kladně hodnoceny nejen pracovníky, ale
hlavně klienty samotnými. Byly prezentovány aktivity, které proběhly úspěšně, včetně zájmu
a účasti obyvatel z městské části Praha 14 a okolí.
Následně přítomni představili plánované akce ještě do konce roku 2021 a dále. Veškeré akce,
které se uskuteční, je možné dohledat na webových stránkách jednotlivých organizací.
Ymka Praha KC Klubíčko
- dobrovolníci na výuku češtiny pro cizince a maminky, které mají zájem

-

nové programy pro předškolní děti vedoucí k rozvoji sociální adaptability v souvislosti
se začleněním do školy, školky
zacílení na rodiny v oblasti prevence rizikových vztahů a syndromu rizikového
chování u dětí a dospívajících formou seminářů, poradenství

Jahoda
- animátoři navázali kontakt s firmou Adidas, rozšiřuje se tým, který chodí na tréningy
- problémem je, že na ČM nejsou žádné protidrogové služby
- hodně řeší problém dětské party, se kterou se snaží hodně pracovat, dělají pro ně
program, aby je zachytli a namotivovali na účasti v klubu, hudba apod.
Neposeda
- nový klub v Běchovicích
- online workshop
- nová aplikace ve vzdělávání, neformální vzdělávání, více na webu
- streetwork na ZŠ Šimanovská od ledna 2022
Městská knihovna
- nově od července 2021 vyhledávání příležitostí na spolupráci a nabídku možné
podpory pro sociální služby
KC Motýlek
- Kniho budka před Pacifikem
- natočen první film 5 min s názvem Puberta, děti si vše dělaly sami ve spolupráci
s lektorem, bude posílán na různé soutěže po republice
- řeší personální problémy, hledají sociálního pracovníka na plný úvazek
Sdělení MČ Praha 14
- byla krátce představena organizace Semiramis, z. Ú, která od února 2021 působí na
městské části v oblasti monitoringu užívání návykových látek a zajišťování terénního
programu, www.os-semiramis.cz/os-site/, email: streetwork@os-semiramis.cz
- právní poradenství opět každá středa od 8 do 18 hodin na půdě UMČ Praha 14, toto
bezplatné poradenství je stále vázáno na trvalé bydliště Prahy 14, zatím do konce roku
2021. Bude snaha o obnovení smlouvy i do dalšího roku
- v rámci sociálních a návazných služeb byly vyhlášeny 3 dotační programy. V rámci
jednoletých dotací na rok 2021 bylo podpořeno 18 organizací, v případě víceletých
/dvouletých/ dotací na roky 2021 a 2022 bylo podpořeno 29 organizací.
- Nový „DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY PRO
OBČANY MČ PRAHA 14“ na rok 2022
- v rámci pracovního setkání byla předložena „Zpráva o plnění střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb za rok 2020“, který byl takřka splněn, mimo dvou aktivit.
- příští rok budou vyhlášeny opět jednoleté dotace v oblasti sociálních a návazných
služeb
- budou vyhlášeny dotace na kulturu a sport, nutné sledování stránek UMČ Praha 14,
kde bude vše uvedeno

Pilot Prostor+
https://www.prostor-plus.cz/pilot-plus/
Program nabízí intenzivní terapeutickou podporu dospívajícím a mladým dospělým ve věku
15 – 26 let a jejich blízkým, kteří bydlí, studují nebo pracují v Praze. Jedná se zejména klienty
a klientky s různými potřebami v psychické i sociální oblasti, kterým se věnuje celý tým –
terapeut/terapeutka,
psycholožka/psycholog,
psychiatr/psychiatrička
a
sociální
pracovnice/pracovník, a to ve spolupráci s dalšími institucemi a rodinou klienta/klientky.
Kontakt - Mgr. Stanislav Kunc – vedoucí, terapeut, stanislav.kunc@prostor-plus.cz, tel. 771
127 551
V současné době naplněná kapacita

Ing. Mgr. Marie Nováková
vedoucí pracovní skupiny

Bc. Romana Folprechtová
tajemnice pracovní skupiny

