Zápis z jednání KPSS – pracovní skupina Rodina, děti a mládež
Datum konání: 24.3.2014, 14:00
Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, budova B – Radniční salonek

Přítomni:

Regina Dlouhá, Klub K2
Marie Petrů, Klub K2
Jiřina Kozderová, YWCA
Markéta Köhlerová, YWCA
Monika Caudrová, o.s. Hestia – 5 P
Kateřina Arnoštová, o.s. ELIO
Kateřina Bohatá, RC Jablíčkov
Kateřina Brožková, HOST Home Start
paní Jankovská, a.s. Majetková

Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního
Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování, odbor sociální
Lucie Tiefenbachová, vedoucí referátu sociální práce, odbor sociální
Anna Chochulová, vedoucí oddělení SPOD a práce s rodinou, odbor sociální
Viera Pávková, vedoucí referátu pedagogicko organizačního, odbor školství

Jednání řídila: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb

Program jednání: Zahájení realizace Akčního plánu městské části Praha 10 na rok

Jednání:

1. Každý účastník jednání obdržel materiál s názvem Akční plán městské části Praha 10 na rok
2014 – prováděcí dokument ke Střednědobému plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních
a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 (dále jen Akční
plán).

2. Koordinátorka KPSS

přítomné seznámila s Akčním plánem, včetně jeho souvislostí

se Střednědobým plánem rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území
městské části Praha 10 na období 2014-2016.

K jednotlivým prioritám:

S ohledem na přítomnost zástupkyň z odboru školství ÚMČ Praha 10 a z a.s. Majetkové byly
přednostně diskutovány priority VIII. a IX.

-

Priorita VIII – Podpora péče o děti do nástupu povinné školní docházky

MŠ a Jesle

V současné době je v mateřských školách 2700 míst v 27 budovách a tato kapacita je nedostačující.
Probíhá rekonstrukce ve vybraných MŠ, dojde k navýšení kapacity. Dále zástupkyně odboru školství
konstatuje i nedostatečnou kapacitu míst v jeslích, kde je 55 míst, soukromé jesličky mají k dispozici
maximálně 10 míst. Poukazuje, že nejvyšší poptávka je pro děti 2 až 4 roky. Zaměstnavatelé často
požadují, aby se rodiče vrátili do zaměstnání právě po 2 letech rodičovské dovolené – vazba na volbu
délky rodičovské dovolené ze státní sociální podpory. Dále poukazuje na další problém, rozdílnost
dětí v zvládání samostatnosti a soběstačnosti např.v oblékání, krmení a dalších činností.
Očekává se přínos tzv. Dětských skupin, aktuálně projednává Parlament ČR.
Je nutné zjistit aktuální poptávku po místech v jeslích a sledovat vývoj Dětských skupin.

ZŠ – školní družiny

Byli osloveni ředitelé ZŠ, aby zvážili navýšení kapacit ve školních družinách. K tomu je nutný souhlas
hygienické stanice o povolení navýšení počtu dětí a případně udělení výjimky. Po schválení navýšení
kapacity míst v družinách bude následovat zápis do rejstříku škol.

S tímto souvisí navýšení

zaměstnanců - družinářů. Současná praxe - možnost pobytu v družinách pro děti do 3.třídy,
požadavek minimálně 4.třída. Otázka zapojení školských rad se jeví jako neefektivní, protože nemají
pravomoci. Jejich zapojení zůstává nadále k řešení.

Zástupkyně odboru školství doporučila, že je vhodné zmapovat situaci v družinách v září 2014.

Na příštím jednání pracovní skupiny budeme mít více informací.

-

Priorita IX – Podpora terénních služeb, terénních programů a preventivních programů pro
děti a mládež ohrožené rizikovými sociálními jevy

Možnost streetových a nízkoprahových akcí v Gutovce

Zástupkyně a.s. Majetkové informovala, že je plán akcí do konce března 2014, jsou k dispozici
informativní rámy – 1 pro akce Gutovky, 1 pro MČ, poskytovatelé by přivítali info servis či 1 panel.
Existuje tabule před restaurací, která distribuuje i letáčky. Zástupkyně a.s. Majetkové bude apelovat
na možnost distribuce informací, letáků poskytovatelů, rovněž bude uvažovat o propojení webu
Gutovky s poskytovateli sociálních a návazných služeb.

V současné době chybí prostory pro neplacené akce; hledat přístupné prostory na aktivity dětí hlavně
ve věku 8 – 12 let; aktivity v Gutovce jsou limitované (placené, chybí program), kroužky a akce
pro děti volně přístupné. Návrh na zřízení pracovní skupiny, kde by měli být zástupci vedení Gutovky,
MČ Praha 10 a neziskových organizací.

Koordinátorka KPSS požádala, aby se účastníci pracovní skupiny zamysleli nad tím, jaké akce by se
v Gutovce mohly pořádat. Návrhy budou směřovány přímo na zástupkyni a.s. Majetkové, případně
na koordinátorku KPSS.

Dále koordinátorka KPSS sdělila, že předá kontakt na zástupkyni a.s. Majetkové pracovnici terénního
programu pro děti a mládež.

3. Koordinátorka KPPS rekapitulovala jednotlivé priority Akčního plánu

Některé z 15 priorit Akčního plánu jsou obecné a týkají se všech pracovních skupin nebo jsou
zaměřeny na jiné cílové skupiny:

•

Priorita I – zaměřena na informovanost, všechny pracovní skupiny, konkrétní aktivity sociální
a zdravotní portál Prahy 10 (informace na portálu spravuje odbor sociální, mohou využít

všichni poskytovatelé sociálních a návazných služeb), katalog sociálních a návazných služeb
(bude aktualizován i v letošním roce, údaje použity ze sociálního a zdravotního portálu,
koordinátorka KPSS vyzve k aktualizaci údajů), Veletrh sociálních a návazných služeb (bude
se konat 21.5.2014 od 11:00 do 17:00, před NC Eden).

Poskytovatelům bude zaslán e-mail s informací, aby si v případě zájmu rezervovali stánek.
Setkání poskytovatelů se bude konat dne 22.4.2014 – též bude zaslán e-mail s pozvánkou.
Vítáme další nápady, jak dostat co nejvíce informací mezi lidi. Zvažujeme umístění stojanů
na letáky poskytovatelů v prostorách ÚMČ Praha 10, hledáme využití plochy v Gutovce apod.

•

Priorita II – dobrovolnictví, všechny pracovní skupiny, oblast je městskou částí podporována
nejen formou grantů, zaměřeno na oceňování dobrovolnické činnosti.

Druhý ročník poděkování dobrovolníkům v sociální oblasti se uskuteční dne 15.9.2014.

•

Priorita III – grantový systém, všechny pracovní skupiny, rozdělování finančních prostředků
(soulad s prioritami KPSS), spolupráce s MHMP na systému hodnocení, účast odboru
sociálního na jednání komise, granty - spolupráce s MHMP – sdílený systém evidence
a hodnocení.

•

Priorita IV – podpora poradenství, všechny pracovní skupiny, některé druhy poradenství
(právní, finanční) lze pro potřebné občany zajistit velmi obtížně. Městská část hledá
možnosti, jak situaci zlepšit, připravuje záměr zajištění poradenství, účastníci požádáni

•

o pomoc s nastavením oblastí poradenství a s kritérii, jak a komu poskytovat. Připravuje se
otevření komunitního centra v ulici U Vršovického nádraží, kde by mohli poskytovatelé
sociálních a návazných i poradenských služeb najít potřebné zázemí za zvýhodněné nájemné.
Práce na tomto projektu začaly v loňském roce, ZMČ v roce 2013 schválilo záměr.

•

Priorita V – bezbariérovost, všechny pracovní skupiny, městská část shromažďuje informace
od občanů k fyzickým bariérám v terénu a snaží se tyto odstraňovat., případně předává
kompetentním orgánům. Na zveřejněnou výzvu nám bylo doručeno 25 podnětů k odstranění
cca 40 bariér.

•

Priorita VI – zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

Nutná podpora pečujících osob, vytvoření databáze firem, zaměstnávání matek s dětmi,
opatření 6.5. - projekt Studentský dům nadále zachovat, opatření 6.6 - nastavit pravidla
spolupráce s ÚP opatření 6.8 – požadavek na účast pana Kočího.

•

Priorita VII – podpora bydlení osob v nepříznivé sociální situaci – městská část podporuje
granty poskytovatele, kteří pobytové služby poskytují.

•

Priorita IX – podpora terénních služeb pro děti a mládež

Koordinátorka KPSS informovala, že se stále hledají vhodné prostory pro činnost Střediska
výchovné péče. Řeší se nízkoprahové zařízení, o službu mají zájem i děti a mládež.

Vedoucí OSPOD informovala přítomné - opatření 9.7 řeší OSPOD, jak oslovit širokou
veřejnost – pěstoun na přechodnou dobu, opatření 9.8 - specifické služby pro ohrožené děti
a rodiny rozvodové situace, mediace, asistovaný styk s dítětem, opatření 9.9 – zahájení
mezioborové spolupráce.

•

Priorita X – senioři a osoby se zdravotním postižením a jejich podpora v domácím prostředí.
Prioritu řeší pracovní skupiny Senioři a Osoby se zdravotním postižením.

•

Priority XI až XIV – neřeší tato pracovní skupina

•

Priorita XV – podpora sociální práce poskytované městskou částí – účelem je co nejvíce naši
práci přiblížit občanům, aby neměli obavy se na nás obracet.

Na další pracovní skupině se budeme společně věnovat již konkrétním prioritám – zejména se
jedná o priority VIII., IX. Další priority budeme řešit na základě požadavků členů skupiny.

Koordinátorka KPSS informuje:

Příští setkání pracovní skupiny se bude konat začátkem května 2014, předmětem jednání
budou již konkrétní návrhy řešení aktivit a opatřeních k jednotlivým prioritám, které se týkají
této pracovní skupiny.

Setkání poskytovatelů sociálních a návazných služeb se uskuteční 22.4.2014 – všichni obdrží
pozvánku.

Na závěr jednání koordinátorka KPSS poděkovala všem za účast a spolupráci.

Zpracovala: Anna Chochulová

