Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073/8
198 21 Praha 9
Zápis č. 3/2017 ze setkání pracovní skupiny komunitního plánování
pro rodinu, děti a mládež

Datum a čas: 20. 9. 2017 v 15:00
Místo: ÚMČ Praha 14, Bří. Venclíků 1072, Praha 9
Přítomni:
Ing. Mgr. Marie Nováková - vedoucí pracovní skupiny, MC Klubíčko YMCA Praha
Mgr. Lucie Pernicová – MC Klubíčko YMCA Praha
Mgr. Zuzana Orságová – koordinátor týmu „Na správnou cestu“, probační a mediační služba
Bc. Kateřina Hrubá – Poradna Magdala
Bc. Jakub Vokurka – Neposeda
Karolina Brabcová - Neposeda
Regina Kuncová – Neposeda
Mgr. Jan Frühbauer – Jahoda o.p.s.
Martina Majerová, Dis. – AD Šromova
František Bradáč, Dis. – vedoucí oddělení sociální pomoci a prevence
Bc. Lenka Košťáková. - koordinátor komunitního plánování, OSVZ Praha 14
Bc. Romana Folprechtová - tajemnice pracovní skupiny, OSVZ Praha 14

Program jednání
- zahájení setkání
- Aktuální informace od přítomných členů
- závěr a sdělení termínu a programu dalšího setkání
novinky za MČ Praha 14
- ze strany MPSV byla schválena koncepce rodinné politiky pro ČR, k tomuto tématu byl
vydán
rozsáhlý
analytický
materiál
dostupný
na
odkazu:
http://www.mpsv.cz/cs/31577.. Městská část Praha 14 byla oslovena Magistrátem Hl.
m. Prahy o vyplnění dotazníku k získání informací, jak nahlíží městská část Praha 14 na
rodinnou politiku. Připravuje se celoměstská pražská koncepce rodinné politiky
- na listopadové radě MČ Praha 14 – 27. 11.2017 - budou vyhlašovány dotace na rok
2018 v částce 500 000,- Kč
- v září 2017 bylo otevřeno komunitní centrum Kardašovská, toto je v gesci oddělení
strategického plánování a komunikace, stěžejní je spolupráce s Domem dětí a mládeže.
Jedná se o novou službu, proto případné dotazy je třeba směřovat na koordinátory tohoto
centra nebo na projektovou manažerku Ing. Ditu Lamačovou.
- OSVZ pořádá také volnočasové aktivity, např. 1. 10. 2017 bude pro děti uspořádán
celodenní výlet, kam se ještě děti mohou hlásit
- UMČ Praha 14 uspořádala v Centru demokratického vzdělávání (odnož Organizace pro
pomoc uprchlíkům) školení pro sociální pracovníky spolupracujících organizací o

-

právech a povinnostech cizinců s různými druhy pobytů, výstupy z tohoto školení budou
zaslány společně se zápisem členům skupiny.
od 1. 9. 2017 je v realizaci tříletý projekt v oblasti sociálního bydlení. V první fázi
budou zpracovány analýzy ohledně segregace a potřeb v oblasti sociálního bydlení na
území městské části, dále budou vytvořeny metodiky a lokální koncepce sociálního
bydlení. Od dubna příštího roku bude rozšířen tým sociálních pracovníků OSVZ ÚMČ
Praha 14 o kolegy, kteří se budou zabývat prací s lidmi v sociálním bydlení a prevencí
ztráty bydlení. Bude také rozšířena spolupráce s Rubikon centrem v oblasti dluhového
poradenství a oddlužování občanů MČ. Nyní se vytváří projektový tým

YMCA Praha - MC Klubíčko
- hodně se nyní zaměřují na začlenění dětí do kolektivu, přibývá seminářů na tato témata,
přibývají semináře zaměřené na vztahové problémy
- běží poradenství a vztahové doprovázení, stimulační techniky apod.
- osvědčuje se pro předškolkový věk školičky pro malý počet dětí, kdy se učí děti v útlém
věku komunikovat s vrstevníky, rodiči a pracovníky
- od ledna 2018 se chystá nová věc – svépomocná skupina pro rodiče v krizové situaci,
např. rozvodové problémy, děti s handicapem, apod. Zatím se budou scházet jednou
měsíčně.
- další služba je zaměřena na pomoc rodičům a dětem cizinců řešící nastalé problémy při
vstupu do naší země, řešení krizových situací, jazyková bariera a další naléhavé situace,
je nabízena pomoc rodičům a dětem, a to ve spolupráci s jinou neziskovou organizací,
tento program je zastřešen MPSV
Magdala
- pozvánka na den otevřených dveří 27. 9. 2017 od 9:00 – 17:00
- semináře na téma Zuřivec, pro děti pátých třídu. Určeno jednak pro děti, tak i pro ty,
kdo s dětmi pracují, toto bude probíhat opět od ledna 2018
Probační a mediační služba
Informace z ředitelství
- měla by být schválena koncepce probační a mediační služby, bylo slíbeno, že to bude
do voleb hotovo. V případě zájmu, budou na příštím setkání odprezentovány stěžejní
informace
Informace ze střediska
- proběhly personální změny na oddělení pro mládež, je zde nový tým, proto bude v plánu
uspořádat seminář pro OSPODy
Informace z Týmu
- setkání týmu je naplánováno na 13. 10. 2017 společně s odborem školství. Bude se řešit
opatření, aby bylo více reflektováno téma primární prevence na školách
- jedním z nápadů je zavedení principu kulatých stolů, kde bude snaha zapojit i ředitele
škol, aby byli více vtaženi do tohoto programu a byli nápomocni z jeho realizací
- je snaha, aby školní metodici byli napojení na pedagogickou psychologickou poradnu
- koncem září, začátkem října bude schválená analýza kriminality na městský obvod
Praha 9, je možné, že bude ještě specifikována na jednotlivé městské části.

Jahoda

-

z dětí, které docházejí do Jahody, vznikla socioterapeutická skupina z vrstevníků, která
se pravidelně schází jednou týdně na dvouhodinová společná setkání, vytváří se mezi
nimi přátelské vazby, plánuje se společný výjezd této skupiny, jedná se o cca 10 dětí.
podařilo se navázat kontakt s panem ředitelem Základní školy Vybíralova, který by měl
vést k užší spolupráci s touto školou. Plánem je seznámení se s klubem a jeho propagace
na škole, aby byly děti více informovány a mohly se zapojit
začalo opět probíhat doučování, spolupracují se Základní školou Tolerance, kde jsou
doporučeny děti, které toto potřebují, zatím se jedná o 9 dětí
byla navázána spolupráce s nově otevřeným komunitním centrem Kardašovská,
terénní práce je poskytována od pondělí do pátku v rámci různých projektů a programů.
Pokud bude zájem, bude zaslána prezentace služeb a programů

Azylový dům Šromova
- cílovou skupinou AD Šromova je široké spektrum potřebných osob. Jedná se o ženy od
18 let, dále to jsou rodiny s dětmi
- novinkou je otevřený azylový dům pro ženy, který funguje od tohoto roku, kapacita je
14 klientek, pobyt je na tři měsíce, kapacita je zatím dostačující. Přijímají ženy z ulice,
podmínkou je pouze bezinfekčnost a nějaká finanční hotovost.
- budou otevírat dětskou skupinu pro děti od dvou do šesti let, zatím nejsou známé
poplatky, má to být pro děti klientek azylových domů a dále ze sociálně slabých rodin,
je to pro 12 dětí. Skupina se bude scházet přímo na Šromově. Zatím je volných 8 míst
pro děti.
- v rámci práce s cílovou skupinou se hodně osvědčuje spolupráce s Jahodou, kde jsou
specifické programy jak pro děti, tak pro matky s dětmi
Neposeda
- bude zahájena přestavba na Jahodnici, a to do konce roku. Klub je velmi navštěvován,
budou hledány náhradní prostory. Na Jahodnici, Hostavicích a Dolních Počernicích není
jiná alternativa nízkoprahových programů, ani další možnosti volnočasových aktivit,
pouze kroužky v Sokole. Rodiče si proto chválí možnost trávení volného času svých
dětí pod dozorem
- Nově vznikl Klub Šimanovská. Zatím o nich nejsou žádné podrobnější informace, název
je - Volnočasový klub KD Kyje
- Programy Neposedy se snaží spojovat a propojovat, aby se děti měly možnost seznámit.
O prázdninách proběhl výjezd pro děti Neposedy, který byl velmi úspěšný. Chystají se
další akce, jako je např. desko hraní apod.
- dne 27. 9. 2017 pořádá Neposeda vinobraní pro svou komunitu a okolí
Program dalšího setkání
- prezentace nových informací z probační a mediační služby
- informace o získaných prozatímních prostorách Neposedy na Jahodnici
- další novinky
- termín dalšího setkání byl dohodnut na 10. 1. 2018 od 15:00 hodin
Ing. Mgr. Marie Nováková
vedoucí pracovní skupiny

Bc. Romana Folprechtová
tajemnice pracovní skupiny

