Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073/8
198 21 Praha 9
Zápis č. 2/2019 ze setkání pracovní skupiny komunitního plánování44
pro rodinu, děti a mládež

Datum a čas: 24. 4. 2019 v 14:00
Místo konání Plechárna, Praha 9, Bryksova 1002/20
Přítomni:
Ing. Mgr. Marie Nováková - vedoucí pracovní skupiny, MC Klubíčko Ymka Praha
Mgr. Lucie Pernicová – MC Klubíčko Ymka Praha
Zuzana Vernerová – KD Kyje Plechárna
Mgr. Barbora Štifterová . Neposeda, z. ú. - Křižovatka
Nikola Šindler - KC Kardašovská
Mgr. Klára Pragerová – Pestrá o. p. s.
Bc. Karel Lavička - Jahoda, z. ú.
Bc. Ladislav Spálenka – Jahoda,, z. ú.
Mgr. Lenka Horváthová – doprovázení pěstounů, OSVZ Praha 14
Bc. Romana Folprechtová - tajemnice pracovní skupiny, OSVZ Praha 14

Program jednání
- zahájení setkání a uvítání
- 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
- omluva paní Košťáková pro nemoc
- připomenutí že 30. 4. 2019 končí podávání žádosti o granty
- příspěvek na logopedickou péči ze strany úřadu není možná
Doprovázení pěstounů
- setkání je důležité pro získávání informací o dalších možnostech pro případné využití
pro pěstounské rodiny, zapojení se do programů nabízených ze strany organizací
působících na městské části
- pro potřebu organizací je paní Horváthová kontaktní osoba pěstounských rodin

MC Klubíčko Ymka Praha
- programy probíhají v Klubíčku tak jak vždy, a to jak dopoledne, tak i odpoledne,
hodně se rozvíjejí svépomocné skupiny maminek
- pro dětí 4-8 let bude příměstský tábor, bude hrazený, podrobnosti na webu
- v květnu, 20. 5. 2019 bude pohádkový les, který se koná v lesoparku, na Lehovci
- hodně je využíváno poradenství a řešení problémů, které rodiče tíží
- 26. 6. 2019 bude táborák na zakončení školního roku, bude probíhat v dopoledních
hodinách
- 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
- Prosba směrem k úřadu ohledně dokončení rekonstrukce zahrady
- Pro pěstouny je možné využívat poradenství, po domluvě, a to zdarma
- Jednou měsíčně probíhají stimulační skupiny – vztah blízká osoba – dítě
- Semináře i skupiny probíhají dopoledne, ale pokud by byl zájem, je možné se
přizpůsobit i v odpoledních hodinách
Jahoda
-

je v běhu mnoho programů a projektů
festival Strawberry Fields je jednodenní festival volného času na Černém Mostě, bude
mít navazující koncert – 22. 6. 2019
kluby jsou otevřeny od pondělí do čtvrtky, kdy ve středu probíhá socioterapeutická
skupina, a to napříč jednotlivých klubů
plánuje se dětský tábor, je vybrán termín i místo, na téma superhrdinové
chystá se vyjet na rafty
spolupracují s morálními vzory, kteří mají osobní zkušenosti například se zneužíváním
návykových látek a nyní se mohou o své zkušenosti podělit
Jahodu kontaktoval CČM s tím, aby docházeli více do objektu Centra ČM s ohledem
na to, že se v obchodním domě shlukují skupiny dětí, nechovají se příliš dobře
CČM nabídli spolupráci s firmami, které tam jsou například Decathlon – sportovní
aktivity, nebo květiny apod.
Hodně se nyní také zaměřují na terén a práci s klienty přímo v ulicích
Rvačky v ulicích jsou stále aktuální a velký problém v lokalitě Prahy 14 na Černém
Mostě
S animátory nyní řeší fotbalový klub, rozjeli s animátorem Davidem na skutečné
tréninky fotbalu, začali více docházet, začalo je to více bavit

Neposeda Křižovatka
- Aktivní vyhledávání lidí
- Primárně poskytují sociální poradenství
- Asistence při kontaktu s úřady, asistence pro lidí dle potřeby
- Potravinová pomoc
- Otevřené konzultace
- Pomoc při řešení bytové situace v květnu hodně spolupracují s klienty s podáním
žádosti o byt
- Hodně využívají služeb dluhového a právního poradenství

-

Bude probíhat piknik na Křižovatce, setkání lidé bez domova

Plechárna
-

bude otevřen nový kulturní centrum v na 55, termín otevření není ještě znám, plánují
se například dekové hry, šachový kroužek apod.
3 příměstské tábory, mají na to finanční prostředky, jsou sportovně zaměřené
Street dance, má malou účast od září plánují obměnu této aktivity
Cirkusová škola
Mají zde skate pro ženy, kam chodí i menší dívky, mají vlastní prostory, aby se mohly
učit základy
spolupracuji s ženskou romskou skupinou - Projekt JILEHA
předány letáky s programy
Pavel Trefný – konverzace v angličtině
Piknik na Křižovatce
Černý Mošt 18. 5. 2019 programy pro děti, exhibice skatové školičky

Mgr. Klára Pragerová
-

jejím úkolem je předání informací v komisy, bude prostředníkem mezi skupinami a
komisí
komise nyní byla zaměřena hlavně na seniory,
pokud budou vzneseny požadavky a podněty, budou komisy předneseny

KC Kardašovská
- v roce 2019 začínají nový dvouletý projekt
- pokračuj dále v dětských aktivitách, divadlo, tvoření, výtvarný kroužek, taneční
kroužek apod.
- bude startovat příprava na školu pro předškolní děti, na podzim se toto překlopí na
kurz logopedie, vše bude zdarma – přihlašování bude v září
- dva příměstské tábory, je možné získat informace na webových stránkách, je možné
již děti přihlašovat
- probíhá doučování ve skupině s učitelem základním školy, který hodně pomáhá a je
velmi žádaný
- stále běží právní poradenství, a to ve čtvrtek od 13:00 hodin, toto je na objednání
- nové běží pěvecký spor pro děti s pianem
- aktuální program na webových stránkách
Diskuse
- Zamyšlení, co je třeba dát jako podněty do komise
- Klubíčko – rádi by měli hotovou zahradu pro potřeby Klubíčka, aby mohli s dětmi a
rodiči využívat i venkovní prostory.
- ujasnit si další setkání skupiny
- v případě potřeby budou zaslány emailem potřebné informace o letních aktivitách
členům pracovní skupiny
- podněty budou také vyplývat z výsledků grantového řízení

-

proběhlo síťovací setkání, které se proběhlo a bylo úspěšné, v období září a října
proběhne znovu

Program dalšího setkání
- novinky členů pracovní skupiny
- termín dalšího setkání byl dohodnut na středu 4. 9. 2019 od 15:00, ÚMČ Praha 14,
Bří. Venclíků 1072, Praha 9

Ing. Mgr. Marie Nováková
vedoucí pracovní skupiny

Bc. Romana Folprechtová
tajemnice pracovní skupiny

