Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073/8
198 21 Praha 9
Zápis č. 1/2019 ze setkání pracovní skupiny komunitního plánování44
pro rodinu, děti a mládež

Datum a čas: 6. 2. 2019 v 14:00
Místo konání mateřské centrum Klubíčko Ymka Praha, Vlčkova 1006, Praha 9
Přítomni:
Ing. Mgr. Marie Nováková - vedoucí pracovní skupiny, MC Klubíčko Ymka Praha
Mgr. Lucie Pernicová – MC Klubíčko Ymka Praha
Bc.. Iveta Majerová -. Probační a mediační služba
Bc. Jakub Vokurka – Neposeda, z. Ú. Autobus
Zuzana Vernerová – KD Kyje Plechárna
Veronika Štogrová - KC Kardašovská
Mgr. Klára Pragerová – Pestrá o. p. s.
Bc. Karel Lavička - Jahoda, z. ú.
Bc. Ladislav Spálenka – Jahoda,, z. ú.
Bc. Lenka Košťáková. - koordinátor komunitního plánování, OSVZ Praha 14
Bc. Romana Folprechtová - tajemnice pracovní skupiny, OSVZ Praha 14

Program jednání
- zahájení setkání a uvítání
- prohlídka prostor nově zrekonstruovaného MC Klubíčko
- aktuální informace z MČ Praha 14
- Aktuální informace od přítomných členů
- diskuse
- závěr a sdělení termínu a programu dalšího setkání

novinky za MČ Praha 14
- opět byly vypsány dotace, a to jednoleté – příspěvek na zajištění služby, a dvouleté na
sociální a návazné služby, Veškeré podmínky a termíny k podání žádosti jsou uvedeny
na webových stránkách Úřadu městské části Praha 14
- pokračuje nabídka právního poradenství, nyní pan Horňák sedí ve čtvrtém patře, č.
dveří 419, budova MČ Praha 14, vchod 1072, úřední hodiny má každou středu od 8:00
do 18:00 hodin. Nelze se předem objednat.
- zdarma využít finanční poradenství – dluhové poradenství, a to v úředních hodinách každé pondělí od 8:00 do 18:00, také ve čtvrtém patře č. dveří 419, budova ÚMČ
Praha 14, vchod 1072.
- MČ nabízí neziskovým organizacím bezplatnou inzerci v časopise Čtrnáctka,
požadavek je třeba dát cca dva měsíce dopředu, u webových stránek je možné
požadavek uveřejnit do druhého dne.

MC Klubíčko Ymka Praha
- programy probíhají v Klubíčku tak jak vždy, a to jak dopoledne, tak i odpoledne,
hodně se rozvíjejí svépomocné skupiny maminek
- úspěšné jsou stimulační skupiny
- hodně je využíváno poradenství a řešení problémů, které rodiče tíží
- Nové je cvičení v Klubíčku, například Pilátes
- 3x týdně probíhá program pro děti bez přítomnosti rodičů, postupně si děti zvykají na
pobyt bez rodiny, což mnohdy znamená lepší přechod do mateřské školy. Jsou
využívány rodinami s dětmi například s adaptačními problémy, lehkým handicapem
Jahoda
- navazují na tradice minulých let
- došlo k obměně týmu
- je v běhu mnoho programů a projektů
- festival Strawberry Fields je jednodenní festival volného času na Černém Mostě, bude
mít navazující koncert
- kluby jsou otevřeny od pondělí do čtvrtky, kdy ve středu probíhá socioterapeutická
skupina, a to napříč jednotlivých klubů
- probíhá nová klientská kapela ve zkušebně
- plánuje se dětský tábor, je vybrán termín i místo, na téma superhrdinové
- chystají se vyjet na rafty, které se nepodařilo zorganizovat v minulém roce z důvodu
nízké hladiny vody
- pojednou na hory s dětmi
spolupracují s morálními vzory, kteří mají osobní zkušenosti například se zneužíváním
návykových látek a nyní se mohou o své zkušenosti podělit
- probíhá doučování v rámci služeb
- v klubech se pohybuje přes zimu 15 – 20 dětí, jedná se o děti, které si služnou prošly,
ale i prvokontakty
- do klubu mohou chodit i klienti pod vlivem omamných látek, je třeba dbát na pravidla,
podmínky a jejich respekt, existuje metodika postupu v těchto případech.

Neposeda Autobus
- nyní mají menší účast, protože se přestěhovali do pronajatých prostor, které jsou dál
od autobusové zastávky, klienti se sem uší docházet
- plánují komunitní akci, se zapojením ZUŠ, Sokol a jiné sdružení, plánují aktivity, jak
pro děti, tak pro celou komunitu
- zaměřili se na bloky s preventivními programy, tento měsíc se zaměřili na
komunikaci, nyní například téma - online prostor, za, další část bude téma „A co dál“
- v dubnu by rádi rozběhli program - poznej svou lokalitu, formou zábavných setkání a
soutěží
- o jarních prázdninách půjdou na výlet v rámci programu - poznej Prahu, nyní plánují
Prokopské údolí, aby klienti měli možnost poznat Prahu
- budou plánovat letní výjezd, chtějí jet do Srbska do kempu, spatní ve stanech
- v současné době se nejvíce řeší školní prospěch a neprospěchem, chování k učitelům,
a také u klientů kolem 13 a 14 let, řeší hodně vztahové problémy

-

stále jsou aktivní v lize férového fotbalu, a to i ve spolupráci s Jahodou, je zde možné i
tréning zaměřit na přesah, řešit různá témata

Plechárna
- pokračuje cirkusové škola
- pokračuje street dance
- stále běží box pro děti
- spolupracuji s ženskou romskou skupinou - Projekt JILEHA
- předány letáky s programy
- o víkendu jsou divadélka a herna pro rodiny s dětmi
Mgr. Pragerová
- nová členka pracovní skupiny
- jejím úkolem je předání informací v komisy, bude prostředníkem mezi skupinami a
komisí
Probační a mediační služba
- dále pokračuje projekt Na správnou cestu
- pracují společně na společných setkáních s odborníky, kteří pracují s dětmi a mládeží,
včetně soudkyně opatrovnického soudu, OSDPOD, státní zástupkyní, zástupcem SVP
a jiných
- hodně se nyní řeší kyberšikana
- v rámci projektu budou vydávat publikace pro školy, aby školy mohly být
informovány o situacích, postupech a problémech mezi mládeží, aby věděly, kam se
mohou obracet apod.
KC Kardašovská
- v roce 2019 začínají nový dvouletý projekt
- pokračuj dále v dětských aktivitách, mají nově otevřen výtvarný kroužek pro děti ze
základní školy
- bude startovat příprava na školu pro předškolní děti, na podzim se toto překlopí na
kurz logopedie, vše bude zdarma
- probíhá doučování ve skupině s učitelem základním školy, který hodně pomáhá a je
velmi žádaný
- nově bude probíhat rodinné poradenství s psycholožkou a možností rodinné terapie,
bude nutné objednání
- stále běží právní poradenství, a to ve čtvrtek od 13:00 hodin, toto je na objednání
- nové běží pěvecký spor pro děti s pianem
- dále běží kroužek stolního tenisu, loni otevřený klub, nyní uzavřený kroužek
s odborníkem

Diskuse
- v rámci diskuse bylo prezentováno, že bude probíhat školení pro pracovníky
v neziskových organizacích - Motivace zaměstnance v neziskových organizacích,
termín 20. 3. 2019
- jeden z výstupu pro komisy - zda by bylo možné vytvořit prezentace sociálních služeb,
volnočasových aktivit, například formou plakátku, tak jednou měsíčně, případně i
jinak, aby klienti měli ucelený aktuální přehled možných aktivit
- městská část si nechala vytvořit dotazníkové šetření v rámci komunitního plánu obce,
výsledek bude rozeslán jako příloha k zápisu

Program dalšího setkání
- novinky členů pracovní skupiny
- termín dalšího setkání byl dohodnut na 24. 4. 2019 od 15:00, KC Plechárna

Ing. Mgr. Marie Nováková
vedoucí pracovní skupiny

Bc. Romana Folprechtová
tajemnice pracovní skupiny

