Zápis č. 2/2018 ze setkání pracovní skupiny komunitního plánování
pro rodinu, děti a mládež

Datum a čas: 11. 4. 2018 v 15:00
Místo: Komunitním centrum Kardašovská, Kardašovská 626 Praha 9
Přítomni:
Ing. Mgr. Marie Nováková - vedoucí pracovní skupiny, MC Klubíčko Ymka Praha
Mgr. Lucie Pernicová – MC Klubíčko Ymka Praha
Bc. Jakub Vokurka – Neposeda
Bc. Martin Novák – Neposeda
Sára Holubová – Poradna Magdala
Zuzana Vernerová – Plechárna Černý Most
Ing. Dita Lamačová – KC Kardašovská
Veronika Štogrová - KC Kardašovská
Mgr. Zuzana Orságová – koordinátor týmu Na správnou cestu - probační a mediační služba
Mgr. Lenka Horváthová – doprovázení pěstounů OSPOD Praha 14
Bc. Lenka Košťáková - koordinátor komunitního plánování, OSVZ Praha 14
Bc. Romana Folprechtová - tajemnice pracovní skupiny, OSVZ Praha 14
Host - Vladimír Novák – your chance p. p. s. - projekt Jdi za svým snem
Program jednání
- zahájení setkání
- prohlídka prostor KD Kardašovská
- představení projektu Jdi za svým snem
- aktuální informace z MČ Praha 14
- Aktuální informace od přítomných členů
- závěr a sdělení termínu a programu dalšího setkání
V úvodu pracovního setkání bylo možné prohlédnout si prostory Komunitního centra
Kardašovská, kde byly představeny jednotlivé prostory a jejich možnosti využití. K dispozici
byl dán program nejbližších akcí komunitního centra i s jejich rozvrhem. Program je
k dispozici i na webových stránkách Městské části Praha 14
Dalším bodem setkání bylo představení projektu - Jdi za svým snem, který aktuálně probíhá
i v Centru Černý Most. Leták tohoto projektu byl pracovní skupině rozeslán následující den
po pracovním setkání. K projektu samotnému pan Vladimír Novák mimo jiné uvedl, že cílem
projektu je pomoci mladým lidem zvýšit motivaci pracovat, zorientovat se na trhu práce a
vytvořit pro ně pracovní příležitosti v nákupních centrech dle jejich schopností a zaměření.
Projekt je určen především pro mladé lidi ze znevýhodněných rodin. Projekt probíhá již
druhým rokem. Cílovou skupinou jsou mladí lidé ve věku 16 – 30 let. Projekt probíhá ve dvou
vlnách, na Chodově a na Černém Mostě. V CČM se dne 4. 6. 2018 sejdou, proběhne
seznámení se s CČM a jeho zákulisím, dále proběhnou workshopy a školení. První školení se
zaměří na ujasnění si cíle v životě účastníka, co chce dosáhnout, kam směřuje apod. Další
seminář je zaměřen na finanční gramotnost a vším, co je s tímto problémem spojeno.
Účastnící se budou moci účastnit přípravy na pohovory pro přijetí do zaměstnání s

personalisty, kteří mají snahu je k těmto pohovorům připravit. Každý účastník má možnost
projít minimálně třemi zkušebními výběrovými řízeními s personalisty. Následně jim bude
nabídnuto pracovní místo. Výsledkem účasti na tomto projektu by měla být pracovní
smlouva. Výhodnou je flexibilita úvazku. Cílem je oslovit 40 – 100 účastníků.
Mimo jiné pan Novák představil projekt Finanční gramotnost do škol, kde je zapojeno asi 300
dětí z dětských domovů. Primárně se zaměřuji na vzdělávání učitelů v dovednosti jak
vzdělávat děti ve školách o finanční gramotnosti.
Více zde: https://www.paventia.cz/news/projekt-jdi-za-svym-snem/
novinky za MČ Praha 14
-

ÚMČ Praha 14 byly připomenuty 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 do 30. 4. 2018
technická informace – 30. 4. 2018 má MČ Praha 14 zavřeno
koordinátorka prevence rizikového chování paní Bc. Veronika Havlíčková hledá
vedoucího dětského tábora, který si sestaví sám tým. Tel. 225 295 450.
nabídka inzerce v Listech Prahy 14

KC Kardašovská
-

jsou součástí Městské části Praha 14
všechny aktivity jsou pro děti zdarma
chystá se zajímavá přednáška JUDr. Pavla Horňáka o tom, jak předcházet exekucím uvedeno v programu KC
JUDr. Horňák spolupracuje s komunitním centrem Kardašovská, kde je ve čtvrtek
k dispozici v rámci poradenství
KC nabízí široké spektrum pohybových, výtvarných či hudebních aktivit, dále
vzdělávací programy, jako jsou besedy, přednášky, semináře zaměřené na různá
témata či kurzy českého jazyka.
poradenství v oblasti financí
kontakt na organizace - https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/komunitnicentrum-kardasovska/

Probační a mediační služba
-

došlo k personální změně na vedoucí oddělení pro děti a mládež. Po mateřské
dovolené se vrátila paní Jana Hrubá
změnil se tým, zaučují se noví členové týmu
bude řešena příručka, která vznikla jako metodika pro kuratelu, pro mládež, která je
velmi kontraverzní a způsobuje diskuse na všech úrovních
budou se pořádat supervize pro ředitele škol, následně se chystá supervize pro
preventivní týmy ve školách, pro obvod Prahy 9, a to od listopadu 2018

MC Klubíčko Ymka Praha
-

chystají se na rekonstrukci, která by měla probíhat přes léto, mají slíbeno, že v září
budou moci otevřít.
Klubíčko stále funguje, a to do 25. 6. 2018
27. 6. 2018 Klubíčko na zahradě – zahradní party v hodinách pro rodiče a dětmi, konat
se bude ve farní zahradě v Kyjích
15. 5. 2018 pohádkový les
stále běží programy, jako jsou prevence podpory rodiny, stimulační skupiny pro rodiče
a děti

Poradna Magdala
-

probíhá preventivní program na základních školách o domácím násilí
jinak běží všechny již uvedené aktivity, více na http://praha.charita.cz/sluzby/magdala/

Neposeda
-

stále probíhají konzultační úterky v Maňákově ulici, v Praze 9 – poradenství, apod.
Jahodnice je stále v rekonstrukci, mají k dispozici dvě unimo buňky, které si
svépomocí uzpůsobili, pomáhali i klienti, měli by otevřít v polovině dubna, do teď
byli pouze v terénu, kde se s dětmi scházeli
bude uspořádán letní výjezd do Krkonoš s dětmi za minimální poplatek
Neposeda má v plánu na Jahodnici uspořádat komunitní venkovní sousedskou akci,
aby se obyvatelé lépe seznámili s Neposedou a jejich klienty
zaměřují se na opravu skateparku, které si klienti sami vyprojektovali,
spolupracuje se školami

Praha 14 kulturní – Za plotem
-

stále běží cirkusová škola, kapacita je 10 dětí, je volno, hradí se 400 Kč, jedná se o
zálohový poplatek, pokud klienti odchodí alespoň ¾ kurzu, dostanou poplatek zpět
zvýšila se podpora skate školy a skate klubu, chtějí se více profesionalizovat, chystají
se výjezdy a tábory více zaměřené na skate klub.
budou pořádat závody
bude znovu otevřen skatepark, který nyní splňuje kritéria i pro pořádání mistrovství
uvažují o uspořádání příměstského tábora

Jahoda
-

budou pořádat výlet na rafty
letní tábor pro 16 dětí
hudební workshopy, pro dětí, které chodí, různé typy – na příklad uzavřený hudební
blok je kapela, další je hra na bicí, zde je ještě volná kapacita

Program dalšího setkání
- novinky členů pracovní skupiny
- termín dalšího setkání byl dohodnut na 13. 6. 2018 od 14:00 hodin v Plechárna,
Praha 14, Bryksova 1002/20

Ing. Mgr. Marie Nováková
vedoucí pracovní skupiny

Bc. Romana Folprechtová
tajemnice pracovní skupiny

