Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073/8
198 21 Praha 9
Zápis č. 4/2018 ze setkání pracovní skupiny komunitního plánování44
pro rodinu, děti a mládež

Datum a čas: 17. 10. 2018 v 15:00
Místo konání komunitní centrum Zastávka, Bobkova 34, Praha 9
Přítomni:
Ing. Mgr. Marie Nováková - vedoucí pracovní skupiny, MC Klubíčko Ymka Praha
Mgr. Lucie Pernicová – MC Klubíčko Ymka Praha
Mgr. Melinda Surmajová, Dis. Probační a mediační služba
Bc. Jakub Vokurka – Neposeda, z. Ú. Autobus
Mgr. Barbora Štifterová – Neposeda z. Ú. Křižovatka
Martina Majerová, Dis. – AD Šromova
Zuzana Vernerová – KD Kyje Plechárna
Michaela Kralertová - HoSt
Veronika Štogrová - KC Kardašovská
Vojtěch Špinar, Dis. - Jahoda
Bc. Lenka Košťáková. - koordinátor komunitního plánování, 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
- komise pro komunitní plánování schválila Zprávu o plnění KPSS za rok 2017
- úspěšně proběhl pochod Prahy 14, proběhl již 24. ročník
- úspěšně proběhl tábor pořádány MČ Praha 14 pro děti ze sociálně slabých rodin
- budou vyčleněny dotace pro sociální služby, zatím není jasná jejich výše, neboť se
tvoří vedení úřadu po komunitních volbách
- Městská část otevřela Základní uměleckou školu v Praze 9 - Jahodnici, ulici Baštýřská
- je v běhu projekt městské části na rekonstrukci zahrad v Mateřských školách, některé
školky již mají zahrady hotové
- na ZŠ Šimanovská probíhá výstavba tělocvičny
- od září 2018 je oficiálně otevřena rozhledna Doubravka
- stále platí nabídka možnosti inzerce v časopisu Čtrnáctka
- stále běží bezplatná právní poradna s JUDr. Horňákem

-

chystají se předvánoční akce, besídky apod. vše aktuální na stránkách městské části

MC Klubíčko Ymka Praha
- jsou již před ukončením rekonstrukce, ještě stále do zařizují nově zrekonstruované
prostory, ale v září se rozběhly stále aktivity
- již opět fungují sociálně stimulační skupiny
- rozběhla se školička, přípravy do školy
- připravuje se slavnost znovuotevření Klubíčka, 15. 11. 2018 od 15:00 hodin, kde
budou akce pro děti, živá hudba, kouzelník, dílničky apod.
- připravují se přednášky o vývoji děti, kde přednášejí psychologové, speciální
pedagogově
Neposeda Autobus
- akce naplánované na léto dobře proběhly, proběhl letní výjezd s deseti dětmi
v Krkonoších, dále byly uspořádány tří výlety do Prahy - téma „ Objev místo, kde
žiješ“, také byli v bazénu, na Karlštejně, na Americe apod.
- v klubu je nyní cca 10 – 15 klientů za službu
- v Újezdě nad Lesy se podařilo dokončit projekt skateparku, který si klienti sami
vyprojektovali, byla uspořádána slavnost, která měla bohatou účast
- na Jahodnici byla dokončena ZUŠ, klub byl v Unimo buňkách, kde až v září byla
zapojena elektřina, nyní se zde bude moci topit. S ohledem na nevhodnost prostor se
budou stěhovat, nyní se vyhledávají nové vhodnější prostory, které by bylo možné
pronajmout pro klub
- zapojili se do Street fotbalové ligy, kde fotbal je brán jako nástroj neformálního
vzdělávání. Mají genderově smíšené týmy, nejde pouze o hru, ale o spolupráci,
kooperaci, umění se vyjadřovat. Jedná se o projekt mezi nízkoprahovými kluby
v Praze. Klienti hodně diskutují po zápase. Celé utkání si klienti řídí sami. Je to nyní
hodně klienty využívané.
- Nový úspěch je, že prošli rozvojovým auditem od odborové organizace České
asociace Streetwork, dostali osvědčení kvality, což je dobré pro další práci a skýtá to
záruku kvality a potřebnosti v dané oblasti.
Neposeda Křižovatka
- kapacita se naplňuje
- klienty neodmítají, poradí si, případně odkážou na jinou službu
- proběhl 2. ročník pikniku na Křižovatce, kde byly různé cílové skupiny pospolu
- v létě proběhly večerní terény – 2x do měsíce od 17:00 do 21:00 do 22:00 hodiny
- v rámci týdne sociálních služeb měli den otevřených dveří
- poděkování za zprostředkování kontaktu s panem Balážem, mohli se seznámit
s prostorem v Broumarské
- jsou před rozvojovým auditem, pracují na metodice

Jahoda
- v rámci aktivit chodí do terénu animátoři, chodí každé pondělí, středu a pátek
v různých částech Prahy 14

-

v Jahodě probíhá preventivní program DIP, který řeší v malé skupině témata, která si
klienti sami do skupiny přinesou
V Džagodě probíhá preventivní program pro starší WOW pro asi 8 dětí, kdy témata si
přinášejí samotní klienti
v pátek stále běží volnočasový klub
o prázdninách byli s dětmi na táboře
v rámci besed, které probíhají, měli hosta bývalého uživatele drog, čeká je beseda se
Stanislavem Fišerem, boxera ze Žižkova
probíhá doučování dětí, a to i v rámci spolupráce s pěstounkami rodinami
již rok funguje kapela sestavená z klientů, kteří nikdy na nic nehráli, která se stále
zlepšuje, scházejí se, byli se podívat společně na koncertě, sami plánují svůj koncert

Plechárna
- proběhl příměstský tábor pro děti, se zaměřením na sport, byly tam děti i
z pěstounských rodin, akce byla velmi kladně hodnocena
- nově otevřen kroužek street dance na Plechárně, ještě je stále volno
- volno je i v cirkusové škole a jiných aktivitách
- chystají výlet s dětmi výlet do hvězdárny, zájemci se můžou ještě připojit
- Proběhne setkání s yutubery dne 16. 11. 2018 od 15:00 do 17:00 hodin, jedná se o
dlouho chystanou akci, budou distribuovány letáky
- dále se chystá Mikuláš 5. 12. 2018
- ve spolupráci s městskou částí proběhne síťovací setkání, a to 7. 11. 2018, pro všechny
kluby, spolky a organizace působící na Praze 14, všichni jsou zváni. Právě jsou
v distribuci letáky a pozvánky na toto setkání
AD Šromova
- proběhl den otevřených dveří, nabídka možnosti se do azylového domu podívat, je to
možné, stačí se domluvit
- funguje dětská skupina BONA, která funguje rok, kapacita je 12 děti, mají obsazeno, s
ohledem na nemocnost dětí, je možné někoho ještě přijmout, pokud by rodič nemohl
sehnat školku, rodič může požádat o prominutí školovaného, stačí, pokud bude pobírat
sociální dávku.
KC Kardašovská
- volnočasové aktivy pro širokou škálu klientů od malých dětí po seniory
- běží kurz sebeobrana pro ženy
- dále mají bohatý program od divadla jak pro děti, tak pro školky
- nově budou divadla pro rizikové skupiny, nyní bude zaměřené na alkohol, vytipovávat
budou klienty preventisti na školách
- předán měsíční program centra
- běží doučování pro děti s učitelem ze Základní školy Chvaletické, je třeba se objednat
s ohledem na velký zájem
- Od října probíhá každý pátek od 13:00 hodin anglická konverzace se studenty, jedná
se spíše o herní klub pro děti, chodí hlavně družiny s paní učitelkou. Studenti se mění.
Diskuse
Vzhledem k tomu, že nedorazil plánovaný host na pracovní skupinu, byl časový prostor pro
diskusi nad problematikou týkající se práce s cílovou skupinou rodiny, děti, mládež.

Závěr
Program dalšího setkání
- novinky členů pracovní skupiny
- termín dalšího setkání byl dohodnut na. 6. 2. 2019 od 14:00, Praha 14:00 v Mateřské
centrum Klubíčko - budova MŠ Vlčkova ul. 1067, 198 00 Praha 9

Ing. Mgr. Marie Nováková
vedoucí pracovní skupiny

Bc. Romana Folprechtová
tajemnice pracovní skupiny

