Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073/8
198 21 Praha 9
Zápis č. 3/2019 ze setkání pracovní skupiny komunitního plánování44
pro rodinu, děti a mládež

Datum a čas: 4. 9. 2019 v 15:00
Místo konání Úřad městské části Praha 14, Bří. Venclíků 1072, Praha 9
Přítomni:
Ing. Mgr. Marie Nováková - vedoucí pracovní skupiny, MC Klubíčko Ymka Praha
Mgr. Lucie Pernicová – MC Klubíčko Ymka Praha
František Bradáč, DiS. – vedoucí Sociálního odboru ÚMČ Praha
Bc. Jakub Vokurka – Neposeda, z. ú. - Autobus
PhDr. Zuzana Vernerová – Praha 14, kulturní - Plechárna
Nikola Šindler - KC Kardašovská
Bc. Karel Lavička - Jahoda, z. ú.
Bc. Vendula Fendrychová, DiS. – Jahoda, z. ú.
Mgr. Valéria Blicklingová – Jahoda, z. ú.
Mgr. Ekaterina Kokkalou – PIC Praha 14
Kamil Brett, DiS. – KC Motýlek - Pacifik
Barbora Janurová, DiS. – KC Motýlek - Pacifik
Vesna Markovičová – Městská knihovna Praha, pobočka Černý Most
Kateřina Smolová, DiS. – KC Motýlek
Stanislava Mráziková - HoSt
Mgr. Lenka Košťáková - koordinátor komunitního plánování, 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
- shrnutí prázdninových aktivit
- dotační programy byly schváleny a prostředky vyplaceny všem organizacím, které
splnily podmínky
- změna v čerpání dotací byla možná do konce září. Je třeba podat písemnou žádost
- v lednu 2020 bude následovat vyúčtování – bude o tom ještě hovořeno na dalším
setkání
- OSVZ pořádal tábor pro znevýhodněné děti, proběhly také dvě volnočasové aktivity
- 19. září proběhne Den zdraví
- v září proběhnou dvě volnočasové aktivity pořádané pro znevýhodněné rodiny

-

předložena konečná „Zpráva o plnění střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb“,
která bude na konci září předložena komisy ke schválení
byly přijaty dvě nové kolegyně na OSPOD
v rámci doprovázení pěstounů – nová metodika MPSV ohledně financování výjezdů

KC Motýlek
Pacifik
- proběhl výjezd poslední týden prázdnin, který byl velmi úspěšný
- programy jsou uvedeny na nástěnce, na FB i na webových stránkách klubu
- bude probíhat den otevřených dveří 27. 9. 2019 mezi 13 - 18:00 hodinou, a to v rámci
týdne nízkoprahových klubů
P14 Kulturní Plechárna
- bude se otvírat H 55, čeká se pouze na kolaudaci
- rozjíždí se veškeré aktivity jako každý školní rok, vše uvedeno na webu
- nová aktivita - šachový kroužek (první dvě ukázkové lekce zdarma)
- opět pro děti box zdarma
- proběhne další ročník úspěšné akce Stop Zevling v areálu ZŠ Vybíralova
MC Klubíčko Ymka Praha
- většina programů se opět rozběhla po prázdninách
- jsou nové změny v kroužcích, vše uvedeno na stránkách
- chystá se na příklad dramaticky kroužek pro malé děti od 4 let
- dále od 3 let angličtinu
- nově také znakování s miminky
- probíhají dopolední programy, odpolední programy a programy pro veřejnost budou,
začínají od října
- znovu sociálně stimulační skupina pro matky s předškolními dětmi
- připravují semináře a besedy
- připravují s nadaci Sírius pro 3leté doprovázení pro náhradní rodiny a znevýhodněné
rodiny

Jahoda
- během rekonstrukce měli možnost přebývat na Plechárně,
- proběhl tábor s klienty - 16 klientů
- připravuje se turnaj ve fotbale
- rozjíždí se akce pro děti jako každý rok
- proběhl parkurový den
- nově otevřená hudební zkušebna, kde může zkoušet kapela, vše zdarma
- nyní se zabydlují po rekonstrukci, mají dodělávky, hodně chodí ven,
- v létě si klienti zařídili, ve spolupráci s pracovníky Jahody, sami výjezd, který se
povedl a měl úspěch
- 10. 9. - Graffity Jam u zdi na Plechárně
- v Plechárně proběhne 30. 10. 2019 velký turnaj ve fotbale ve spolupráci s Českou
fotbalovou asociací

Městská knihovna Praha
- knihovna s komunitním přesahem
- mají vhodné prostory, které mohou pronajímat
- akce pro školy
- akce pro veřejnost,
- stále nabízejí doučování, zajišťuje organizace Nová škola, která provádí doučování po
Praze, chodí doučovat žáci střední školy

Neposeda Autobus
- přes prázdniny měli hodně plno v klubu
- Proběhla velká komunitní akce na Jahodnici, děkují za podporu MČ a Plechárně a
Jahodě. Akce byla úspěšná, dostavilo se cca 300 lidí, rodiče s dětmi
- jezdili na výlety, koupaliště, lesy parky u Prahy, výjezd v Srbsku u Berouna, kde spaly
ve stanu, hodně chodili, měli s sebou 10 dětí
- od září celostátní kampaň 23. 9. den otevřených dětí, hodně bude probíhat venku,
interaktivní, pozvánky do klubu
- 24. 9. 2019 bude navazovat na akci v červnu – online akci po stopách Jahodnících
legionářů
- V Horních Počernicích proběhne komunitní akce - Zdravíme Mezilesí, bude se
účastnit více organizací
- Dále plánována akce - street fotbalové ligy, první turnaj na Vybíralce
- bude se testovat online mapa nízkoprahových klubu – aplikace pro telefon, kde dětem
na telefonu bude vyskakovat kde je otevřen klub, co se tam děje, budou se moci
dotazovat, nyní se bude tato aplikace testovat, bude se účastnit více klubů po celé
Praze, je možné se také zapojit - je to nový směr nabídky pro děti
- V Křižovatce je nově vedoucí paní Regina Kuncová
KC Kardašovská
- Od poloviny září bude opět doučování, logopedie,
- Otevírá se, tanec, stolní tenis, pěvecký sbor
- příprava pro předškoláky
- stále je otevřena poradna pana JUDr. Horňáka
- každý čtvrtek dopoledne poradna pro sociální bydlení
- od 13. 00 hodiny běžné právnické poradenství, lépe je se objednat
- proběhne akce - Zažít město jinak – 21. 9. 2019
- v létě proběhly příměstské kluby, které byly úspěšné
- všechny probíhající a připravované akce jsou uvedeny na webu
Podpora integrace cizinců Praha 14
Mgr. Ekaterina Kokkalou – tel: 225 295 343, email: ekaterina.kokkalou@praha14.cz
- pořádají kurzy češtiny na školách a školkách
- pořádají komunitní akce na školách a školkách pro cizince v rámci integrace
- v týmu přibyla nová kolegyně na pozici interkulturní pracovnice na Praze 14, je
možné se na ni obracet s dotazy ohledně problematiky týkající se cizinců, a to v rámci
právního nebo sociálního poradenství, může doprovázet do různých organizací
- zřídili 3 sociální sítě vietnamština, ruština a angličtina, kam je to možné zasílat

-

veškeré dotazy je možno v této problematice směřovat na výše uvedené tel. číslo,
případně na email.

Diskuse

Program dalšího setkání
- novinky členů pracovní skupiny
- termín dalšího setkání byl dohodnut na 27. 11. 2019 v 14:00 v Jahodě, Praha 9
Vybíralova 969/2

Ing. Mgr. Marie Nováková
vedoucí pracovní skupiny

Bc. Romana Folprechtová
tajemnice pracovní skupiny

