Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073/8
198 21 Praha 9
Zápis č. 1/2018 ze setkání pracovní skupiny komunitního plánování
pro rodinu, děti a mládež

Datum a čas: 10. 1. 2018 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
Kateřina Hrubá – Poradna Magdala
Bc. Jakub Vokurka – Neposeda
Bc. Karolina Matochová – Neposeda
Mgr. Barbora Štifterová – Neposeda
Kateřina Cíglerová – KD Kyje
Mgr. Vlasta Spilková - HoSt ČR
Sára Holubová – Poradna Magdala
Zuzana Vernerová – Plechárna Černý Most
Kateřina Smolová, Dis. – KC Motýlek
Barbora Janyrová, Dis. – Klub Pacifik
Ing. Dita Lamačová – KC Kardašovská
Mgr. Monika Hillebrantová – KC Kardašovská
Petra Ječmenová - Jahoda
Bc. Lenka Košťáková - koordinátor komunitního plánování, OSVZ Praha 14
Bc. Romana Folprechtová - tajemnice pracovní skupiny, OSVZ Praha 14
František Bradáč, Dis. – host za ÚMČ Praha 14
Program jednání
- zahájení setkání
- aktuální informace z MČ Praha 14
- Aktuální informace od přítomných členů
- závěr a sdělení termínu a programu dalšího setkání
novinky za MČ Praha 14
-

ÚMČ Praha 14 byly poskytnuty informace ohledně vniku nároku na dotace, odkaz na
webové
stránky
pro
zjištění
podmínek
na
získání
dotací
je
https://www.praha14.cz/samosprava/dulezite-informace/dotace/
specifikace - žádosti o podporu ve výši nepřesahující 50 000 Kč
Dotační období - rok 2018
Vyhlášení dotačního programu - dne 27. 11. 2017 usn. č. 740/RMČ/2017
Termín příjmu žádostí - 2. 1. až 30. 4. 2018
Vyúčtování dotací za r. 2017 nutné podat k 31. 1. 2018

MC Klubíčko YMCA Praha
- s ohledem na nové členy pracovní skupiny představila paní Nováková v krátkosti
činnost tohoto centra
- běží stálé aktivity mateřského centra , jako například - Úspěšný školák – cyklus přípravy
na školní docházku – středa od 15.30 do 17 hod.
- od ledna 2018 bude běžet svépomocná skupina pro rodiče v krizových situacích, např.
rozvodové problémy, práce s handicapovanými dětmi, apod. Běží každé třetí úterý v
měsíci
- další služba je zaměřena na pomoc rodičům a dětem cizinců řešící nastalé problémy při
vstupu do naší země, řešení mimořádných situací, je nabízena pomoc rodičům a dětem,
a to ve spolupráci s jinou neziskovou organizací, tento program je zastřešen MPSV
- odkaz na organizaci - http://www.spolupromc.cz/hlavni-mesto-praha/mc-klubickoymca-praha/
Poradna Magdala
- zajišťuje služby pro oběti domácího násilí včetně utajeného bydlení
- asistované kontakty mezi dětmi a rodiči ve sporu, také asistované kontakty mezi
pěstounskou rodinou a biologickou rodinou
- Poradna Magdala poskytuje bezplatně ambulantní i terénní formou odborné sociální
poradenství. Poradna Magdala využívá a pracuje v rámci celorepublikové charitní sítě.
- během roku 2018 proběhne třídenní sebezkušenostní seminář pro rodiče
- odkaz na organizaci . http://praha.charita.cz/sluzby/magdala/
HoSt ČR
- pomáhá velmi mladým a nejistým rodičům, kteří se o své dítě starají sami bez partnera
nebo jsou stále ještě sami dětmi
- rodičům osamělým a izolovaným
- rodičům, kteří prožívají náročnou životní situaci (např. odchod, úmrtí partnera)
- rodinám, kde jsou různé sociální (a psychologické) problémy pramenící například z
nezaměstnanosti, předlužení, závislostí, příslušnosti k určité etnické minoritě nebo
skupině cizinců žijících na území ČR apod.
- rodičům, jimž bylo dítě odebráno do institucionální péče a nyní se navrací či má navrátit
do jejich péče
- rodičům, kteří trpěli deprivací ve svém vlastním životě a nikdy neměli příležitost zažít
rodinný život (např. děti z dětských domovů)
- maminkám, které trpí různými psychickými obtížemi
- nastávajícím maminkám, které se připravují na rodičovství
- odkaz na organizaci - http://www.hostcz.org/index.php/prace-s-rodinou/komupomahame
Jahoda
- jsou v běhu aktivity a služby Jahody, možnost kroužků, nízkoprahové kluby,
volnočasové aktivity
- Jahoda pořádá také semináře pro rodiče a veřejnost
- jsou v běhu terénní služby
- V rámci projektu mají službu animátorů v terénu, kde je snaha o zapojení dětí do
smysluplného trávení volného času v dané lokalitě

-

odkaz na organizaci - www.jahoda.cz

KC Motýlek
- běží školička pro děti 2,5 až 5 let
- nabídka možnosti doučování, také ve spolupráci ÚMČ Praha 14 – doprovázení pěstounů
– doučování pro děti v náhradní rodinné péči
- Služby poskytují mimo jiné rodinám s dětmi ve věku 0 – 18 let i těhotným ženám a jim
blízkým osobám, kde je reálné riziko ohrožení vývoje dítěte po narození.
- kontakt
na
organizaci
http://www.motylek.org/cz/komunitni-centrummotylek/novinka
Neposeda
- představení jednotlivých programů - Autobus, Zastávka, Křižovatka a HOPO,
- odkaz na organizaci – www.neposeda.org
- byla zahájena přestavba na Jahodnici, náhradní prostory jsou zatím na Praze 9
Maňákova ulice 743
- Na Jahodnici by měly být postaveny unimo buňky, zatím však nejsou k dispozici.
Služba je tedy částečně omezena
KD Kyje
- je volnočasovým centrem, pořádají koncerty nebo divadelní představení, dále lekce
tanečních pro dospělé, různé kurzy, např. šití nebo jazykové kurzy
- dále nabízejí možnost pronájmu prostor
- odkaz na organizaci - www.kdkyje.cz/index.php/kd-kyje
Plechárna
- bude probíhat kurz výuky českého jazyka pro vietnamskou komunitu, začátečníci i
mírně pokročilí, motivační poplatek je 400,- Kč na ½ roku s tím, že pokud účastník bude
docházet pravidelně, bude mu tento poplatek na konci kurzu vrácen.
- pořádá od 29. 1. do 1. 2. Týden kurzů zdarma
- běží volnočasové aktivity jak pro děti, tak pro rodiny
- různé kurzy a semináře
- je zde volnočasový klub Neplecha pro děti
- odkaz na organizaci - http://www.plecharnacernymost.cz/cz/program
KC Kardašovská
- v minulém roce nově zřízené komunitní centrum na území městské části Praha 14
- nabízí široké spektrum pohybových, výtvarných či hudebních aktivit, dále vzdělávací
programy jako jsou besedy, přednášky, semináře zaměřené na různá témata či kurzy
českého jazyka.
- cílová skupina není ohraničena věkem
- je k dispozici hraní stolních her
- pomoc v tíživé životní situaci – pomoc s řešením finanční krize, hledáním práce či
bydlení – je k dispozici poradce či právník, kteří ochotně pomohou.
- Komunitní centrum Kardašovská je financováno z projektu Komunitní centrum Praha
14, spolufinancovaného z Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

-

je také možné využít prostor, které má KC Kardašovská k dispozici k uspořádání
různých akcí
dohodnuta prohlídka prostor v rámci dalšího setkání pracovní skupiny, která proběhne
v místě tohoto centra
kontakt na organizace - https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/komunitni-centrumkardasovska/

Různé
- byl představen projekt „Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na
lokální úrovni v Městské části“ Praha 14 panem Františkem Bradáčem, sděleny
dosažené výsledky v dané etapě práce na projektu.
Program dalšího setkání
- novinky členů pracovní skupiny
- termín dalšího setkání byl dohodnut na 11. 4. 2018 od 15:00 hodin v KD Kardašovská,
Praha 9

Ing. Mgr. Marie Nováková
vedoucí pracovní skupiny

Bc. Romana Folprechtová
tajemnice pracovní skupiny

