Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073
198 21 Praha 9 – Černý Most
Zápis č. 4/2018 z jednání pracovní skupiny
pro osoby se zdravotním znevýhodněním
Datum a čas: 15. 10. 2018, 16:00 hodin
Místo: ÚMČ Praha 14, Praha 9, Bří Venclíků 1072, zasedací místnost 2. patro
Přítomni:

Bc. Lenka Košťáková (koordinátor komunitního plánování)
Mgr. Lucie Kádnerová (vedoucí skupiny, Centrum Slunečnice, o. p. s.)
Irena Holíková (ÚMČ Praha 14)
Mgr. Tereza Bartlová (Tichý svět, o. p. s.)
Jana Uhlířová (Život 90)

Program jednání
• Zahájení jednání
• Různé
• Závěr
Zahájení jednání
Jednání zahájila vedoucí skupiny Mgr. Lucie Kádnerová a přivítala přítomné členy skupiny.
Upozornila, na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území MČ Praha 14, který je
sestaven do roku 2020. Oznámila přítomným, že Komise pro komunitní plánování a sociální
služby schválila dokument „Zprávu o plnění Komunitního plánu sociálních služeb /KPSS/ v
roce 2017“. Upozornila na skutečnost, že přetrvává nedostatek služeb typu odlehčovací služba
a dvacetičtyřhodinová asistence.
Různé
Mgr. Bartlová z Tichého světa informovala o „ Tiché lince“, která se stále rozšiřuje. Jedná se
o online tlumočnickou službu pro osoby se sluchovým postižením. Linku předali na Krajskou
pobočku ÚP, v případě potřeby může ÚP Generála Janouška, Praha 9 se s krajskou pobočkou
spojit. V příštím roce by měli mít všechny ÚP, které o linku žádají, linku zřízenou. Jsou
pokryté i nemocnice a všechny knihovny v Praze.
Tichý svět pořádá adventní koncert se znakováním, loni byl na Vyšehradě. Budou rozesílat
pozvánky.
Představila se nová koordinátorka dobrovolníků z Života 90 paní Jana Uhlířová.
Irena Holíková stručně pohovořila o programu sociálního bydlení na MČ Praha 14.

Bc. Košťáková informovala členy skupiny o akcích pořádaných MČ, o přípravě dotačních
programů na rok 2019, o bezplatném právním poradenství pro občany Prahy 14. Představila
program na listopad 2018 KC Kardašovská.

Závěr
Setkání bylo ukončeno v 17:05 hodin.
Členové se shodli, že další setkání bude na konci ledna 2019 popř. začátkem měsíce února.
Konkrétní termín bude ještě upřesněn.

Zapsala:
I. Holíková, OSVZ
Schválila: Mgr. Lucie Kádnerová

