Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073/8
198 21 Praha 9
Zápis č. 3/2018 ze setkání pracovní skupiny
rodina, děti a mládež

Datum a čas: 13. 6. 2018 v 14:00
Místo konání Plechárna, Bryksova 1002/20, 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, z. Ú. Autobus
Bc. Barbora Mullerová – Neposeda z. Ú. Zastávka
Mgr. Barbora Štifterová – Neposeda z. Ú. Křižovatka
Mgr. Iva Šandová – AD Šromova
Mgr. Tereza Krejčíková – AD Šromova
Zuzana Vernerová – KD Kyje Plechárna
Michaela Kralertová - HoSt
Barbora Janurová, Dis. – KC Motýlek - Pacifik
Veronika Štogrová - KC Kardašovská
Bc. Jan Socha - Jahoda
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

Program jednání
- zahájení setkání
- aktuální informace z MČ Praha 14
- aktuální informace od přítomných členů
- závěr a sdělení termínu a programu dalšího setkání

novinky za MČ Praha 14
- 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 několik Lokální fórum, bude probíhat sedmé v pořadí 13. 6. 2018
- v září bude oficiálně pokřtěna nově otevřená rozhledna v Kyjích Doubravka, ale již
v polovině června bude zpřístupněna veřejnosti
- 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.

KC Motýlek - Pacifik
- Budou se stěhovat do mobilní buňky, umožnění prostor na středy v Plechárně, kde
budou probíhat programy
KC Kardašovská
- letní prázdninový provoz bude omezen, celoroční aktivity zůstali, některé dny bude
zavřeno, předán program na léto
- budou pořádány výlety apod.
- 20. 8. 2018 „Workshop Family cirkus“ akce pro rodiče s dětmi ve věku 3-6 let
- červenec a srpen budou probíhat příměstské tábory, předány prospekty, jinak na webu
MC Klubíčko Ymka Praha
- chystají se na rekonstrukci, která by měla probíhat přes léto, mají slíbeno, že v září
budou moci otevřít. Provoz omezen
- Klubíčko 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
- přes léto budou venkovní aktivity, výlety apod.
Neposeda Křižovatka
- sociální poradenství
- proběhl „Piknik na křižovatce“, velmi úspěšná akce
- v létě fungují beze změn
- 9:00 - 11.00 hodin konzultace
- Nový projekt - večerní terén, zatím dvakrát týdně
- V rámci celého Neposedy připomínají, že jsou stále grantové peníze na podporu dětí a
jejich vzdělávání, kde je možné přispět na doučování, vybavení do školy, kurzy pro
děti zaměření na vzdělávání, více na webu Neposedy
Neposeda Zastávka
- přes léto bude pauza v klubu, budou pořádat příměstské tábory, viz web
Neposeda Autobus
- proběhly personální změny, byly přijaty dvě nové kolegyně, pan Vokurka nyní
vedoucí programu
- s ohledem na rekonstrukci, jsou stále v provizorních prostorách
- velký nárůst klientů, nyní v průměru 15 – 16 dětí, nejvíce bylo 20 dětí
- prázdninový provoz bude fungovat s omezením
- mají přípraven červencový výjezd do Krkonoš, a to na přelomu července a srpna
- s klienty hodně řeší zážitková a vztahová témata
- probíhají preventivní programy

Jahoda
- služby poběží přes léto s mírným omezením z důvodu čerpání dovolených
- v unimo buňkách na Černém Mostě u CČM proběhne rozloučení se školním rokem a
uvítání prázdnin
- letní tábory
Plechárna
- klub nemá prázdninový provoz
- zůstává otevřená kavárna a dále prostory venku i uvnitř, je k dispozici sportovní
vybavení, které je možné využít
- pořádají příměstský tábor - 400,- Kč vratná záloha, pokud klienti absolvují, záloha se
vrací, tábor je zaměřen sportovně a termín od 20. 8. do 25. 8. 2018
- v září chystají nový taneční kroužek „Street Dance“, dají vědět emailem, informace
budou členům zaslány
HoSt
- činnost poběží i přes léto
- nabízejí celu škálu podpory rodiny, např. sociálně aktivizační služby, sociálně právní
poradenství, asistované kontakty, terénní práci s rodinou apod.

Dále dohodnuto, že pokud budou zaslány informace o chystajících aktivitách, kroužcích a
kurzech, budou členům rozeslány před společným setkáním plánovaným na říjen 2018
Program dalšího setkání
- novinky členů pracovní skupiny
- termín dalšího setkání byl dohodnut na 17. 10. 2018 od 15:00 hodin v Zastávce,
Praha 14, Bobkova 34

Ing. Mgr. Marie Nováková
vedoucí pracovní skupiny

Bc. Romana Folprechtová
tajemnice pracovní skupiny

