Zápis z jednání KPSS – pracovní skupina rodina, děti, mládež
Datum konání: 20. 10. 2014
Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek

Přítomni:
Jakub Žák, poradna Magdala, ADCH
Katka Bohatá, RC Jablíčkov
Dreslerová, CSOP v Praze 10
Marie Petrů, Klub K2

Linda Zákorová, koordinátorka KPSS, odbor sociální
Anna Chochulová, odborná garantka pracovní skupiny, odbor sociální
Jednání řídila:
Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb

Jednání zahájila koordinátorka KPSS, která přivítala všechny účastníky, poděkovala
za spolupráci a omluvila pana Bc. Pavla Petříka, vedoucího Odboru sociálního. Následně
přítomné seznámila, že cílem setkání je aktualizace akčního plánu na rok 2015, kdy se pracovní
skupina bude věnovat primárně opatřením a aktivitám, které jsou zaměřeny na rodiny, děti a mládež.

Následně

pak

garantka

pracovní

skupiny

vyhledávala

a pracovní skupina se vyjadřovala k jednotlivým aktivitám.
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a

četla

příslušná

opatření

K jednotlivým prioritám:

Priorita I.

Nadále aktualizovat web, zejména sociální a zdravotní portál, zachovat pravidelnou
aktualizaci katalogů, pokusit se o zajištění pravidelného prostoru v novinách Prahy 10.

Priorita III.

Priorita zachována – podporovat transparentní grantový systém, nadále zachovat v plné míře
všechna opatření.

Priorita IV.

Priorita zachována – vyhodnotit podrobně pilotní program právního poradenství
a rodinné mediace, dle možností pokračovat i v roce 2015.

Priorita V.

Bariéry a jejich řešení nadále aktuální – pokračovat v mapování bariér.

Priorita VI.

Pokusit se zapojit ÚP ČR do KPSS – pozvat ředitelku na některé z dalších jednání pracovní
skupiny, představit jí projekty, poskytovatele, propojit jednotlivé aktivity s ÚP.

Priorita VII.

• Opatření 7. 3. – program prostupného bydlení funguje mimo působnost Odboru
sociálního – bylo by vhodné vyhodnotit fungování – společné jednání a zmapování
programu, pravidel a jeho úspěšnosti.
• Opatření 7. 5. – Penzion Malešice – opatření zachovat beze změn.
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Priorita VIII.

• Opatření 8. 1. – jesle – nutné navyšování kapacity, poptávka převyšuje nabídku –
podněty a zpracování bude předáno odboru školství.
• Opatření 8. 2. – podporovat vznik dětských skupin – nadále aktuální – vyhodnotit
po schvalovacím procesu zákona o dětských skupinách.
• Opatření 8. 3. – komunitní centra podporovat v rámci grantového řízení
• Opatření 8. 4. a 8. 5. – nutná aktualizace míst v MŠ a družinách – o zmapování bude
požádána paní Pávková, do KPSS zapojit více Odbor školství.

Priorita IX.

• Opatření 9. 1. – po zahájení provozu ambulance SVP Klíčov v Ostružinové ul.
zmapovat poskytované služby, prezentovat služby, zapojit do KPSS
• Opatření 9. 2. – zachovat stávající.
• Opatření 9. 3. – zachovat podporu v grantovém řízení.
• Opatření 9. 4. – podporovat v grantovém řízení, monitorovat nadále efektivitu,
rozšíření na další lokality.
• Opatření 9. 5. – nadále hledat prostory pro nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
na Praze 10
• Opatření 9. 6. a 9. 7. – zachovat stávající, pořád aktuální
• Opatření 9. 8. – nadále podporovat pomáhající organizace v grantovém řízení, formou
darů Komise SPOD
• Opatření 9. 9. – pokusit se hledat podporu u vedení MČ

Účastníci byli požádáni o podněty k Akčnímu plánu na rok 2015, a to 13. 11. 2014.

Další jednání bude společné pro všechny pracovní skupiny, a to dne 19. 11. 2014, kde bude
projednán a schválen návrh Akčního plánu na rok 2015 – návrh dokumentu všichni obdrží
dne 14. 11. 2014. Poté bude následovat veřejné připomínkování dokumentu a schvalovací
proces, předpokládáme schválení dokumentu v lednu či únoru 2015
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Na závěr jednání poděkovala koordinátorka KPSS všem za účast na jednání a za spolupráci.

Zapsala dne 31. 10. 2014:
Anna Chochulová
Schválila:
Linda Zákorová
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