Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073/8
198 21 Praha 9
Zápis č. 2/2017 ze setkání pracovní skupiny komunitního plánování
pro rodinu, děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením

Datum a čas: 10. 05. 2017 od 15hod.
Místo: ÚMČ Praha 14, Bří. Venclíků 1072, Praha 9
Přítomni:
Ing. Mgr. Marie Nováková - vedoucí pracovní skupiny, MC Klubíčko Ymka Praha
Mgr. Lucie Pernicová – MC Klubíčko
Mgr. Zuzana Orságová – koordinátor týmu „Na správnou cestu“, probační a mediační služba
Bc. Jana Tvrdková, DiS. - KC Motýlek
Bc. Jakub Vokurka – Neposeda
Monika Hillebrandová – Praha 14 kulturní
Zuzana Vernerová – Praha 14 kulturní (přebírá agendu po pí. Hillebrandové – odchod na
mateřskou)
Mgr. Pavel Kholl – Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice
Mgr. Stanislav Kunc – klinika adiktologie VFN
František Bradáč, DiS. – vedoucí oddělení sociální pomoci a prevence
Sixtová Pavla, DiS. - koordinátor komunitního plánování, OSVZ Praha 14
Milena Čechová – kurátorka pro děti a mládež, OSVZ Praha 14
Bc. Veronika Havlíčková – manažer rizikového chování, OSVZ
Bc. Romana Folprechtová - tajemnice pracovní skupiny, OSVZ Praha 14
Program jednání
- zahájení setkání skupiny
- seznámení s Ambulancí dětské a dorostové adiktologie
- závěr a sdělení termínu dalšího setkání
Zahájení setkání
Úvodní slovo měla vedoucí pracovní skupiny paní Marie Nováková. K zahájení se přidal
vedoucí oddělení pan Bradáč, který na setkání přivítal pana Mgr. Stanislava Kunce
z adiktologické ambulance a vyzval ho k zahájení přednášky.
Mgr. Stanislav Kunc – adiktologická ambulance
Pan Kunc si pro členy skupiny připravil prezentaci a přednášku na téma dětské a dorostové
adiktologie.
Přítomné v úvodu seznámil s historií ambulance, popsal cílovou skupinu služby a specifika
cílových skupin, postup při zahájení terapie a financování služby.
Dále uvedl příklady spolupráce s dalšími zařízeními, na ukázku předložil kazuistiku a také
několik statistických údajů (např. věkové rozložení klientely a počty jednotlivých závislostí v
%).
Služba je obvykle velmi vytížená, přesto byla domluvena možnost vzájemné spolupráce.

Termín dalšího setkání
Naplánováno na den 20. 9. 2017 v 15:00 na půdě ÚMČ Praha 14, Bří Venclíků 1072. č. dveří
203, 2. patro. Před setkáním bude upřesněno e-mailem.

Závěr
Ing. Mgr. Marie Nováková
vedoucí pracovní skupiny

Pavla Sixtová
koordinátorka plánování sociálních služeb

