Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073/8
198 21 Praha 9
Zápis č. 1/2017 ze setkání pracovní skupiny komunitního plánování
pro rodinu, děti a mládež

Datum a čas: 15. 2. 2017 od 15:00 hod.
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
Josef Baláž – SP Černý Most, s.r.o.
Mgr. Zuzana Orságová – koordinátor týmu „Na správnou cestu“, probační a mediační služba
Mgr. Ivana Štefková – Neposeda
Mgr. Monika Hillebrandová – Praha 14 kulturní
Bc. Jana Tvrdková, DiS. - KC Motýlek
František Bradáč, DiS. – vedoucí oddělení sociální pomoci a prevence
Sixtová Pavla, DiS. - koordinátor komunitního plánování, OSVZ Praha 14
Bc. Romana Folprechtová - tajemnice pracovní skupiny, OSVZ Praha 14
Program jednání
- zahájení setkání
- informace o zpracovaných výstupech mapování bariér na území MČ Praha 14
- informace od přítomných členů
- závěr a sdělení termínu dalšího setkání
Zahájení setkání
Přivítání v roce 2017.
Bylo konstatováno, že s ohledem na schválení Střednědobého plánu rozvoje budou setkání
probíhat za cca jednou za čtvrt roku.
Informace z MČ Praha 14
-

-

byly vyhodnoceny přijaté zprávy o projektech za uplynulý rok
je prováděna administrace dotací na rok 2017
žádosti v jednoletém dotačním programu je možné podávat až do 28. 4. 2017
informace, že dotační žádosti na dvouleté programy nebudou schváleny v obvyklém
termínu tak jak bylo zvykem, protože došlo k změně termínu setkání zastupitelstva na
27. 3. 2017, což není časově možné připravit, schválení je plánováno na květen,
červen 2017
informace k projednávanému tématu podpory dobrovolnictví – na posledním setkání
pracovní skupiny bylo hovořeno o možnosti uskutečnit rozhovor s dobrovolníkem
organizace, která by o toto projevila zájem. Již proběhl první rozhovor s dobrovolnicí

-

působící v Motýlku, který bude nakonec uveřejněn pravděpodobně v červnu 2017
spolu s velkým tématem o dobrovolnictví obecně. V této aktivitě bude možné
pokračovat, a pokud budou další dobrovolníci ochotni hovořit o své práci, bude možné
s nimi rozhovor domluvit.
městská část je v jednání s Potravinovou bankou Praha ohledně podmínek budoucí
spolupráce. Již je připravena smlouva, časový horizont cca konec března 2017. Díky
této spolupráci bude možné získat potravinové balíčky pro občany v nouzi.

Motýlek
-

kapacita školičky je téměř plná
v rámci vyhodnocení loňského roku a přípravy projektu na rok 2017 bylo zjištěno, že
67 % klientů je z městské části Praha 14
v minulém roce se Motýlek zapojil do síťování služeb v Praze na podporu sociálně
právní ochrany dětí

Probační a mediační služba
-

proběhlo první setkání členů týmu ,,Na správnou cestu“
hlavními tématy setkání byla kyberšikana a kyberkriminalita mládeže, zneužívání
omamných a psychotropních látek a násilí v rodinách

Sociální podnik
-

poskytují pracovní podmínky pro znevýhodněné na trhu práce
poskytují možnosti bydlení na Broumarské 25, Praha 9
v rámci sociálního bydlení funguje komunitní centrum, kde si mají možnost děti
klientů hrát a věnovat se na další školní den
s ohledem na nedostatek finančních prostředků je komunitní centrum otevřeno pouze
v pondělí a ve středu, ale měla by se situace zlepšit
je podána žádost o grant na rozvoj služeb – specializace nejen na městskou část, ale
rádi by rozvíjeli zahradnické práce, truhlářské práce. Truhlářská dílna je k dispozici a
uvažuje se o jejím rozšíření

Ymka Klubíčko
-

program běží tak, jak bylo naplánováno, a to jak příprava do školy, v rámci malé
dětské skupiny, kde je podporován rozvoj sociální spolupráce mezi dětmi, tak i jiné
programy pro rodiny a matky s dětmi
organizace je zapojena do Týdne manželství, který právě běží

Praha 14 kulturní
-

běží programy pro děti, rodiny a seniory,
v rámci programu integrace cizinců je v běhu taneční kroužek Hip Hopu a stále jsou
volná místa
běží programy pro rodiny s dětmi, jako jsou například bezpečné herny

-

každá nezisková organizace má možnost pro potřeby své činnosti využít prostory
Plechárny jednou za půl roku.
pokud by někdo potřeboval prostory pro své aktivity, je možné se také dohodnout

Neposeda
-

-

programy Neposedy probíhají tak, jak byly naplánovány
velké téma je v současné době Komunitní centrum na Jahodnici, protože prostory
mohou být využívány do konce června 2017- nyní projednávání s panem starostou
z MČ Praha 14
rozmohlo se poradenství nabízené v KD Kyje, přišlo mnoho nových klientů
vyhráli v projektu StreetWork, kde byli vyhodnoceni jako nejlepší a získali možnost
výjezdu, který se zdařil a byl velmi úspěšným pro všechny zúčastněné pracovníky
Neposedy
v rámci provozu kavárny na Plechárně dojde ke změně cílové skupiny - chtěli by
zaměstnávat více samostatné klienty pro práci v kavárně, například matky
samoživitelky, případně někoho z lokality Prahy 14 se sníženým postavením na trhu
práce. Jedná se o práci na poloviční úvazek.
byl jim schválen celorepublikový projekt iPatronka.cz. Projekt probíhá pod záštitou
neziskové organizace Neposeda ve spolupráci s agenturou Mamapartner s.r.o.
projekt je zařazen do akceleračního programu Laboratoře Nadace Vodafone, který je
zaměřen na pomoc v případě potřeby, nebo těžké životní situace, kdy není nikdo, kdo
by mohl pomocí. V srpnu 2017 budou testovat řešení, zatím mapují potřeby a
možnosti jak organizace, tak zajištění služby a potřeb klientů. Jedná se o webovou
aplikaci.

Diskuse
-

městská část nabídla možnost využití finančních prostředků na uskutečnění zajímavé
přednášky pro členy pracovní skupiny zaměřené na téma, které by bylo prospěšné pro
další práci.
skupinou bylo navrženo téma ,,dětská adiktologie“
toto téma bylo schváleno celou skupinou
další setkání je domluveno na 10. 5. 2017 od 15:00hod.
skupina bude informována, zda se podaří zajistit přednášejícího na téma dětské
adiktologie.

Termín dalšího setkání
- naplánováno na den 10. 5. 2017 v 15:00 hod. na půdě UMČ Praha 14, Bří Venclíků
1072. č. dveří 203, 2. patro
Závěr

Ing. Mgr. Marie Nováková
vedoucí pracovní skupiny

Bc. Romana Folprechtová
tajemnice pracovní skupiny

