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Černý Most a -náctiletí
aneb Kulatý stůl s otazníky

Žijete na sídlišti, máte dospívajícího potomka a se znepokojením čtete články o teenagerech, kteří propadli drogám? Nebo
se snad obáváte "pouze" toho, že by mohl zapadnout do nějaké partičky bezcílně bloumající mezi paneláky? Potom vás
jistě následující řádky osloví.
O tom, že právě na skupinu -náctiletých, jež je výrazně ohrožena nejrůznějšími negativními společenskými jevy, se zaměřuje množství
preventivních programů, ať už státních nebo rozvíjených nestátními organizacemi, není pochyb. Jisté je i to, že přes snahu všech
zainteresovaných se určitou této populace nedaří oslovit - a potvrdily to i závěry studie "Černý Most - analýza trendů vývoje sociálního
klimatu se zaměřením na životní styl dětí a mládeže", která byla zpracována členy analytické skupiny Městského centra sociálních
služeb a prevence.
A že sídlištní lokalita Černý Most má svá specifika, o tom se hovořilo v navazující besedě u kulatého stolu, jíž se v sídle MCSSP v
Praze 3 účastnili i zástupci naší městské části - místostarostka dr. Jiřina Nováková, pracovníci sociálního odboru a v neposlední řadě
učitelky zabývající se prevencí negativních jevů. Právě z jejich zkušeností vyplývá, že zdejší sídliště, kde nechybí místa s tzv. velmi
špatnou adresou, s byty prakticky nesměnitelnými, je z výchovného hlediska charakterizováno vysokým počtem dětí z dysfunkčních
rodin. Co je příčinou tohoto stavu? Velkých a dynamicky se rozvíjejících sídlišť je v naší metropoli víc, ale sídliště Černý Most
zaznamenalo v devadesátých letech největší nárůst obyvatelstva v Praze - a tato skutečnost v kombinaci s bytovou politikou hlavního
města vytváří výbušnou směs. Magistrát totiž v této lokalitě prostřednictvím jednotlivých městských částí přiděluje kvalitní byty s nízkým
regulovaným nájemným sociálně potřebným jedincům z celé Prahy. Město si tu vybírá nájemné, ale bytová údržba a rozvoj území vázne
a pro neplatiče, kteří se tu celkem logicky objevují v míře nemalé, nejsou vytvořeny odpovídající možnosti náhradního bydlení. Na rozdíl
od původní výstavby na Černém Mostě I, která je sice esteticky méně vyhovující, ale zachovává přirozenou strukturu osídlení, v později
budovaných, architektonicky zajímavějších sídlištích se výše zmínění jedinci mísí s vlastníky bytů - příslušníky vyšší příjmové skupiny.
A co děti a mládež a jejich volný čas? Ne všechny rodiny najdou ve svém rozpočtu částku pokrývající dětské požadavky na atraktivní
způsob seberealizace v době mimo školu. Městská část sice přiděluje granty občanským sdružením i zájmovým organizacím na
podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže a nechybí ani nabídka bezplatných kroužků ve vzdělávacích zařízeních - ty ale řadu
jedinců neuspokojí, ať už proto, že se odpoledne nechtějí zdržovat ve stejném prostředí jako při výuce, nebo mají úplně jiné představy o
náplni svého volna.
Alespoň malý krok na cestě k řešení tohoto problému by mohlo představovat zřízení nízkoprahového klubu pro dospívající děti a
mládež - třeba takového, jaký založilo občanské sdružení Cesta před šesti lety v Praze 2 a o pár let později i v Praze 13. Zkušenosti
Zuzany Stancové, vedoucí realizátorky tohoto projektu, potvrzují, že mladí ze sídliště projevují větší zájem o zde probíhající aktivity než
jejich vrstevníci z centra, protože mají celkově méně jiných možností.
To všechno a mnoho dalšího zaznělo u kulatého stolu - a nezaujatému pozorovateli se v závěru vnucuje pár otázek. Troufl by si také v
naší městské části někdo provozovat zařízení, jehož aktivity by oslovily i tu část mládeže, která dává přednost volnosti před velkou
organizovaností? A našel by vhodné prostory? Podle Jana Dolínka, předsedy občanského sdružení Jahoda, jež získalo od naší
městské části grant na otevřený klub Jahoda pro mladší děti ze sídliště, sehnání vhodných nebytových prostor vyžaduje trpělivost, ale
nájemné je v Praze 14 nízké; u otevřených klubů lze navíc počítat i s grantovou podporou Magistrátu hlavního města. Odpověď na první
ze dvou výše uvedených otázek však zůstává zatím otevřená.
Věra Štemberová, foto: jš

P. S.: Závěry zmiňované studie i besedy u kulatého stolu se samozřejmě budou zabývat příslušné komise rady naší
městské části - komise zdravotní, pro prevenci kriminality a sociálně-právní ochrany dětí. Uvítáme však i čtenářské
názory k uvedené problematice.

