Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073/8
198 21 Praha 9
Zápis č. 4/2019 ze setkání pracovní skupiny komunitního plánování44
pro rodinu, děti a mládež

Datum a čas: 27. 11. 2019 v 14:00
Místo konání Jahoda, Vybíralova 969 Praha 9
Přítomni:
Ing. Mgr. Marie Nováková - vedoucí pracovní skupiny, MC Klubíčko Ymka Praha
Mgr. Lucie Pernicová – MC Klubíčko Ymka Praha
Bc. Karolína Matochová – Neposeda, z. ú. – Autobus
Bc. Václav Samuel Sládek – Neposeda, z. ú. - Autobus
Nikola Šindler - KC Kardašovská
Adéla Kalinová - Jahoda, z. ú.
Bc, Vendula Fendrychová, DiS. – Jahoda, z. ú.
Mgr. Valéria Blicklingová – Jahoda, z. ú.
Šárka Bauerová - Džagoda Nízkoprahový klub
Barbora Volfová . Džagoda Nízkoprahový klub
Kamil Brett, DiS. – KC Motýlek - Pacifik
Vesna Markovičová – Městská knihovna Praha
Michaela Seemannová – Městská knihovna Praha
Mgr. Klára Pragerová – Pestrá, o. p. s.
Mgr. Lenka Horváthová – doprovázení pěstounů UMČ Praha 14
Bc. Romana Folprechtová. - Praha 14
Program jednání
- zahájení setkání a uvítání
- aktuální informace od přítomných členů
- diskuse
- prohlídka nově zrekonstruovaných prostor NZK Jahoda
- závěr a sdělení termínu a programu dalšího setkání
KC Motýlek
Pacifik
- jsou připravené a budou probíhat předvánoční aktivity a akce
- nově se podařilo vytvořit program - terén na škole při ZŠ Bří. Venclíků, Praha 9, cca
35 klientů, spolupráce se školou je velmi dobře nastavena, děti také dostávají
informace o tom, že mohou docházet do klubu, kde je možnost volnočasových aktivit
a doučování
- v Pacifiku dále probíhají aktivity, které již byly představovány na minulých setkáních

MC Klubíčko Ymka Praha
- programy stále fingují tak jak byly představeny již při minulém setkání
- finguje poradenské služba pro rodiče
- programy jsou zaměřeny od nejmenších až pro předškoláky, podle potřeb rodiny a dětí
- fungují i herničky, které jsou určena pro děti, které se učí fungovat bez rodiče
- jsou připravené předvánoční programy
- dále pokračují programy i pro dospělé – různě pohybové aktivity
Jahoda
- v rámci setkání pracovní skupiny je možné nahlédnout do nově zrekonstruovaných
prostor klubu
- velmi dobře se v klubu podařilo propojit sociální služby, což bylo kladně hodnoceno
jak pracovníky klubu, tak i samotnými dětmi. Pozitivní význam to má hlavně pro
dětské klienty.
- Dále je nabídka valné kapacity ve školce
- 20. 12. 2019 benefiční koncert v Praze 4 Nuslích – více o akci na stránkách klubu
- stále fungují všechny služby, které již byly představeny při minulých setkáních
Džagoda
- v rámci nově zrekonstruovaných prostor se vytvořila možnost využívat hudební
zkušebnu, kterou mají klienti k dispozici. Zkušebnu je možné také pronajmout
- v klubu nyní finguje nový tým, spolupráce s klienty je dobrá, klub využívá hodně
dětských klientů
Za Komise pro sociální oblast paní Klára Pragerová
- v příštím roce bude vznikat nový střednědobý strategický plán, nyní se pracuje na
sestavení nové expertní skupiny
- začátkem roku budou osloveny spolupracující organizace, aby se zaměřily na
mapování stávajících sociálních služeb v posledním roce či dvou, aby bylo možné
znovu tento plán vytvořit pro potřebu obce
- komise doporučila panu radnímu pro sociální oblast, aby podpořil navýšení financí pro
grantová řízení v budoucích letech
- s dalšími podněty a připomínkami se lze obracet přímo na paní Pragerovou na její
pracovní email – klara@pestra.cz
Městská knihovna Praha
- Knihovna z Hloubětína se bude stěhovat ze starých prostor do nových prostor nového
do komunitního centra v Hloubětíně
- v knihovně probíhají besedy, přednášky a jiné aktivity pro děti i pro dospělé.
- úspěch byl s akcí Lapači snů
- plánují bazárek a výměnu knih
- velký zájem je o doučování, které probíhá každou středu
- plánují předvánoční akce

Neposeda Autobus
- vše běží tak jak bylo avizováno při minulých setkáních
- 18. 12. 2019 proběhne neveřejná akce - Vánoce na ulici, a to ve spolupráci
s Křižovatkou, která je určena především pro lidi bez domova
KC Kardašovská
- akce a programy probíhají tak jak již byly přestavovány,
- hodně využíváno je doučování
- 14. 12. 2019 proběhnou vánoční dílny pro všechny věkové kategorie apod.
- jsou plánovány jazykové kurzy pro cizince od 2020
- na podzim proběhla velmi úspěšná akce Zažít město jinak
Diskuse
- nabídka možnosti zasílat podněty a připomínky paní Pragerové na pracovní email paní Pragerová email: klara@pestra.cz
- na tento email je možné posílat podněty a připomínky pro sociální komisy
- Podnět na zapojení obce – Národní týden manželství – únor 2020 – podpora
manželství a rodiny – výzva pro spolupráci. Téma – Manželství v síti
- termín 10. – 16. 20 2020
- možné nahlédnout na stránky Národního týdne manželství – kde je vše podrobněji
specifikováno – odkazy: www.tydenmanzelstvi.cz

Program dalšího setkání
- novinky členů pracovní skupiny
- termín dalšího setkání byl dohodnut na 19. 2. 2020 v 10:00 v Městská knihovna
Praha, Praha 9

Ing. Mgr. Marie Nováková
vedoucí pracovní skupiny

Bc. Romana Folprechtová
tajemnice pracovní skupiny

