Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073
198 21 Praha 9 – Černý Most
Zápis č. 3/2018 z jednání pracovní skupiny
pro osoby se zdravotním znevýhodněním
Datum a čas: 25. 6.2018, 16:00 hodin
Místo: ÚMČ Praha 14, Praha 9, Bří Venclíků 1072, zasedací místnost 2. patro
Přítomni:

Bc. Lenka Košťáková (koordinátor komunitního plánování)
Irena Holíková (ÚMČ Praha 14)
Bc. Hana Andrejcová (ÚP-KOP Praha 14)
JUDr. Jana Bašná (obyvatel ČM)
Tereza Bartlová (Tichý svět, o.p.s.)
Eva Rajmová (Rehafit, o.p.s.)
PhDr. Hana Urbanová (KC Motýlek)

Program jednání
• Zahájení jednání
• Různé
• Závěr
Zahájení jednání
Setkání zahájila koordinátorka komunitního plánování Bc. Lenka Košťáková. Představila
vedoucí oddělení dávek pro zdravotně postižené ÚP Generála Janouška 844, Praha 9 Bc.
Hanu Andrejcovou, která bude pravidelně pracovní skupinu navštěvovat.
Koordinátorka informovala o některých aktivitách MČ:
- přidělené dotace v dotačním programu MČ Praha 14 pro rok 2018 „v oblasti 1 –
příspěvek na zajištění služby“ byly schváleny Radou i Zastupitelstvem MČ Praha 14
- žadatelé o dotace v nejbližší době budou vyzváni k podepsání smlouvy
- proběhlo sedm Lokálních fór - jednalo se o diskuzi občanů MČ s vedením radnice a
vedoucími jednotlivých odborů
- na ZŠ proběhl sportovní den pod záštitou místostarostky Ing. Mgr. Lucie Svobodové
- pouze připomenutí, že je stále možné zveřejnění informací na webu úřadu Městské
části Praha 14 – přes Veroniku Bernou, Dis.
Různé
PhDr. Urbanová z KC Motýlek informovala o rekonstrukci budovy, ve které se nacházejí.
Rekonstrukce proběhne v letních měsících. Přestěhují se do prostor MŠ v Paculově ulici,
Praha 9 - Černý Most. Jejich nízkoprahový klub bude mít v době rekonstrukce před budovou
umístěnou buňku. V době prázdnin i v době rekonstrukce budou uskutečňovat prázdninové
programy i týdenní pobyt. Sama sdělila, že je obrovská poptávka na prázdninové aktivity.
Předpokládaná doba rekonstrukce asi do konce prázdnin.
Paní Rajmová z Rehafitu sdělila, že přibyla parkovací místa pro vozíčkáře u polikliniky
Parník, ale není bezbariérový přístup do polikliniky, musí se dlouze objíždět.

-

3. a 4. srpna se bude Rehafit účastnit akce „Dny služeb na Kampě“, po oba dva dny
bude mít zde umístěn stánek.

Paní Bartlová z Tichého světa hovořila o akci „Veletrh soc. služeb na Praze 3“, hovořila o
práci s jejich klienty a jejich začleňování.
- hovořila o „Muzeu afrických kultur“, kde se jeho aktivit zúčastňují jejich lektoři.
- „Tichá linka“ se stále rozšiřuje, jedná se o online tlumočnickou službu pro osoby se
sluchovým postižením. Rozšířila se do všech knihoven v Praze.
Bc. Andrejcová z ÚP usiluje několik měsíců o zavedení „Tiché linky“ na ÚP. Hovořili jsme o
tom, jak zavedení této linky podpořit.
- sdělila, že se zkracují termíny vypracování posudků pro dávky osob se zdravotním
znevýhodněním na PSSZ, Trojská ul., Praha 8. Vypomáhají posudkoví lékaři z jiných
krajů. Dokonce již dostávají posudky na žádosti z března 2018.
- opět se diskutuje problematický, bariérový vstup do ÚP Generála Janouška.
Závěr
Setkání bylo ukončeno v 17:05 hodin.
Členové se shodli, že další setkání bude na konci září 2018 popř. začátkem měsíce října.
Konkrétní termín bude ještě upřesněn.

Zapsala:
I. Holíková, OSVZ
Schválila: Bc. Lenka Košťáková, koordinátor plánování

