Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073
198 21 Praha 9 – Černý Most
Zápis č. 2/2018 z jednání pracovní skupiny
Pro osoby se zdravotním znevýhodněním
Datum a čas: 25. 4. 2018, od 16:00 hodin
Místo: ÚMČ Praha 14, Praha 9, Bří Venclíků 1072, zasedací místnost 2. patro
Přítomni:
Mgr. Lucie Kádnerová (vedoucí skupiny, Centrum Slunečnice o.p.s.)
Bc. Lenka Košťáková (koordinátorka komunitního plánování)
Irena Holíková (MČ Praha 14)
JUDr. Jana Bašná (obyvatel ČM)
Ing. Dita Lamačová (Komunitní centrum Kardašovská)
Eva Rajmová (Rehafit o.p.s.)

Program jednání
Zahájení jednání
Informace jednotlivých členů
Diskuse
Závěr
Zahájení jednání
Jednání skupiny zahájila koordinátorka komunitního plánování Bc. Lenka Košťáková.
Informuje o dotačním programu „ Příspěvek na zajištění služby 2018“. Termín podání žádostí
do 30. 4. 2018, způsob podání je uveden na stránkách MČ.
Dále informovala, že každé pondělí v odpoledních hodinách je na MČ poskytováno dluhové
poradenství. Toto poradenství mohou využít klienti, kteří jsou zapojeni v Programu sociálního
bydlení, popř. občané Praha 14, kteří by z důvodu svých dluhů mohli přijít o své stávající
bydlení.
Každou středu poskytuje JUDr. Ján Horňák od 8:00 do 18:00 hodin bezplatné právní
poradenství pro občany naší městské části.
Na setkání se nedostavila vedoucí ÚP Hana Andrejcová, DiS. Omluvila se z důvodu
pracovního vytížení, proto bude pozvána na další pracovní skupinu.
Informace jednotlivých členů
Ing. Lamačová představila Komunitní centrum Kardašovská. Fungují od září 2017. Cílem je
oživit život na městské části. Centrum je určené pro širokou veřejnost. Aktivity (pohybové,
výtvarné a hudební) se hlavně zaměřují na rodiny s dětmi, seniory a cizince. Centrum je
bezbarierové. Je zde poskytováno poradenství životní i právní. Právní poskytuje každý čtvrtek
JUDr. Horňák. Nechybí zde ani vzdělávací programy jako jsou besedy, přednášky semináře
zaměřené na různá témata či kurzy českého jazyka. Centrum nabízí i divadelní představení,
stolní tenis, tancování. Je možný i pronájem prostor.
Paní Rajmonová představila Rehafit o.p.s..Hlavní činností je fyzioterapie, tradiční čínská
medicína, odborné poradenství , canisterapie, cvičení na přístrojích, volnočasové aktivity,
masáže. Financování služeb je ze zdravotního pojištění a na přímou platbu od klientů.
Centrum nabízí i benefity při častých návštěvách.

Mgr. Kádnerová představila Centrum Slunečnice o.p.s.. Toto centrum nabízí především lidem
se zdravotním znevýhodněním (lidé s poruchou pohybu nebo s poruchou autistického spektra)
náplň volného času. Mohou pracovat na chráněných pracovních místech (kavárna Maňána),
dále využívat keramický a výtvarný atelier, nebo využívat bowlingový klub.
Diskuse
Diskuse pokračovala tématy bariérový přístup na ÚP v ulici Generála Janouška a do Správy
majetku v Metujské ulici, úprava chodníků v Maňákově ulici, úprava přechodu na ulici
Bobkova a Bryksova, nedostatek parkovacích míst pro invalidy u Polikliniky Generála
Janouška.
Závěr
Setkání bylo ukončeno v 17 hodin. Členové se shodli, že další setkání bude v první polovině
měsíce června 2018 v prostorách Duhy. Rezervaci prostor zajistí Mgr. Kárnerová. O termínu
setkání budou členové informováni e-mailem.
Zapsala: Irena Holíková
Schválila: Mgr. Lucie Kádnerová

