Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073
198 21 Praha – Černý Most
Zápis č. 2/2018 z jednání pracovní skupiny cizinci a menšiny
Datum a čas:
Místo jednání:

12. 4. 2018 od 13:30 hod.
KC Broumarská, Broumarská 25/1610, Praha 9

Přítomni:
Mgr. Jakub Koláček (ICP)
Mgr. Andrea Špirková (Centrum demokratického vzdělávání)
Bc. Michaela Kučerová (OPU)
Iveta Millerová (KC Broumarská – SP Černý Most)
Bc. Petra Hubková (ÚMČ Praha 14 – OSVZ)
Marie Kunstová (Komunitní centrum Kardašovská)
Ing. Dita Lamačová (Komunitní centrum Kardašovská)
Zuzana Vernerová (Praha 14 kulturní)
Vladimír Novák (yourchance)
Bc. Lenka Košťáková (koordinátorka plánování sociálních služeb)
Mgr. Marie Podzimková, DiS. (tajemnice pracovní skupiny)

Program jednání:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Úvod
Představení KC Broumarská pro cílovou skupinu cizinců a menšin
Informace o akci Setkání kultur
Činnosti v oblasti integrace a možnosti spolupráce
Informace od jednotlivých aktérů pracujících s cílovou skupinou
Různé, diskuze

Úvod
pí Millerová přivítala přítomné účastníky v prostorech Komunitního centra Broumarská, zároveň
omluvila z neúčasti na jednání Mgr. Baláže s tím, že jí požádal o svůj zástup na jednání PS.

Představení činnosti KC Broumarská pro cílovou skupinu cizinců a menšin
Pí Millerová představila činnost KC, dále informovala o aktivitách realizovaných prostřednictvím KC.
Jedinci či rodiny, kteří žijí v objektu Broumarské jsou navázáni na sociální práci realizovanou MČ Praha
14, v objektech bydlí na základě jednotlivých programů stanovených Zásadami k pronájmu bytů ve
správě MČ Praha 14 (tj. např. program prostupného bydlení, krizové bydlení, atd.). Zároveň připomněla,
že KC je zapojeno do akce Setkání kultur pořádané MČ Praha 14.

Informace o akci Setkání kultur
Bc. Hubková jako koordinátorka kampaní na MČ seznámila účastníky PS s pravidelnou akcí Setkání
kultur. Informovala o veškerých zapojených organizacích a také místech, kde budou jednotlivé
doprovodné programy a aktivity probíhat v měsíci dubnu a také v měsíci květnu 2018.

Činnosti v oblasti integrace a možnosti spolupráce
Informace od jednotlivých aktérů pracujících s cílovou skupinou
p. Novák informoval o projektu „Jdi za svým snem“, kterým nabízejí příležitost mladým lidem ve věku
16 – 30 let. Projekt je zaměřen na pomoc s hledáním pracovního uplatnění pro cílovou skupinu mladých
sociálně znevýhodněných na trhu práce. Jedná se o projekt, který probíhá již druhým rokem a který

funguje ve spolupráci s OC Chodov a OC Černý Most, v nichž jsou zájemcům a účastníkům projektu
hledána vhodná pracovní uplatnění.
Pí Vernerová seznámila účastníky s aktivitami Plechárny a také představila činnost romské ženské
skupiny Jileha, která se 1x za 14 dní schází v prostorech Plechárny. Dále připomněla, že 21.4. bude
otevřena před Plechárnou komunitní zahrada. K pravidelným akcím patří kurz českého jazyka pro
Vietnamce, dále skate klub, cvičení pro seniory, box na Plechárně, atd. Účastníky PS pozvala na
sousedskou slavnost Černý mošt, která se bude konat dne 19.5.
Mgr. Koláček uvedl, že je na pobočce ICP na MČ integračním pracovníkem a koordinuje projekt obcí
(realizovány kurzy socio-kulturních dovedností) a zaměřuje se na terénní práci realizovanou na MČ.
Pozval účastníky PS na akci pořádanou ICP dne 14.4. s názvem Není Čína jako Čína a také na akci Hry
bez hranic, která bude pořádána v červnu 2018.
Bc. Kučerová informovala o terénní sociální práci realizované na MČ OPU formou návštěv
vietnamských občanů v prodejnách, kdy je jim nabízeno odborné sociální poradenství. Dále uvedla, že
od 1.5.2018 přebírá projekt Odborné sociální poradenství v terénu na MČ Prahy 14 nová pracovnice
Adéla Šimáková (adela.simakova@opu.cz).
Mgr. Špirková informovala o aktivitách realizovaných v rámci CDV. Zdůraznila, že realizují
pravidelné přednášky pro veřejnost, dále pokračují v provozu komunitního centra s doučováním a
dětskou hernu, nabízejí workshopy, sousedská setkání, atd.
Ing. Lamačová informovala o chodu KC Kardašovská. Uvedla, že nabízejí kurzy českého jazyka pro
cizince (út a čt), které ještě nejsou plně obsazené. Zároveň nabízejí doučování formou odpolední školy
a 1x za 14 dní podnikají výlety po okolí Prahy 14. Připomněla, že každý čtvrtek od 8:00 do 18:00 je
v prostorech KC poskytováno bezplatné právní poradenství. Dále KC realizuje v sobotu 1x v měsíci
kreativní dílny, které v dubnu budou typizované na tvorbu čarodějnic.
Bc. Košťáková připomíná běžící dotační program „Příspěvek na zajištění služby“, termín podání
žádostí je do 30.4. Dále připomněla možnost inzerce v časopise Čtrnáctka, informovala, že každou
středu od 8:00 do 18:00 je na MČ poskytováno bezplatné právní poradenství.
Mgr. Podzimková představila svou pozici na ÚMČ ve vztahu k cílové skupině. Zdůraznila spolupráci
klientů žijících v objektech Broumarské s OSVZ ÚMČ Praha 14. Jedná se o především o klienty, kteří
jsou dle platných Zásad o pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14, zapojeni do programu prostupného
bydlení či krizového bydlení, u nichž se předpokládá účast na doprovodném sociálním programu.

Různé, diskuze
Bc. Košťáková ukončila program jednání ve 14:50. Další termín jednání proběhne v měsíci červnu,
konkrétní termín bude domluven s předsedou PS, účastníkům bude zaslána na jednání pozvánka.
Pí Vernerová nabídla na příští setkání prostory Plechárny.
Zapsala:

Marie Podzimková

Schválil:

Stanislav Butorin

