Zápis z jednání KPSS – pracovní skupina rodina, děti, mládež
Datum konání: 22. 9. 2014
Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Budova B – radniční salonek
Přítomni:
Jiřina Kozderová, YWCA
Vladimíra Kroupová, CSOP
Alena Arachalousová, Hestia, program 5 P
Libuše Trnová, TAMTAMY o.p.s.
Monika Drahošová, LATA o. s.
Drahomíra Šínová, poradna Magdala, ADCH
Regina Dlouhá, Klub K 2
Marie Petrů, Klub K 2
Lenka Holubcová, OS Seppia
Alžběta Matochová, Farní charita Vršovice

Viera Pávková, Odbor školství
Linda Zákorová, koordinátora KPSS, Odbor sociální
Anna Chochulová, vedoucí SPOD a práce s rodinou a Odborná garantka pracovní skupiny,
Odbor sociální

Hosté:
Jitka Materová, Občan v akci
Jednání řídila:
Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb
Jednání zahájila koordinátorka KPSS, která přivítala všechny účastníky, poděkovala
za spolupráci, omluvila pana Bc. Pavla Petříka, vedoucího Odboru sociálního.

Následně přivítala paní Materovou, která byla pozvána jako nezávislý pozorovatel,
a to s cílem supervize procesu KPSS v podmínkách MČ Praha 10. Požádala všechny přítomné
o vyplnění krátkého dotazníku.

Koordinátorka KPSS přítomné informovala o tom, co se MČ Praha 10 společně
s poskytovateli a uživateli v letošním roce podařilo:
•

Veletrh sociálních a návazných služeb – 21. 5. 2014 před NC Eden;

•

Katalog sociálních a návazných služeb 2014/2015 – k dispozici u koordinátorky
v tištěné podobě, všem bude zaslán elektronicky;

•

Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti – 15. 9. 2014 v KD
Barikádníků, účast přes 90 dobrovolníků z 18 organizací;

•

Letáky – Odbor sociální zpracoval pro občany Prahy 10 informativní letáky
o činnostech jednotlivých oddělení a o zapojení do KPSS (všichni přítomní obdrželi
leták o oddělení sociální práce a leták o zapojení do KPSS) – v této souvislosti
koordinátorka požádala všechny přítomné o předání informace, že proces KPSS je
otevřený a může se zapojit každý;

•

Zveřejňování akcí v kalendáři na www.praha10.cz – koordinátorka připomněla
možnost zveřejňování akcí poskytovatelů, letos zveřejněno již 97 akcí;

•

Sociální a zdravotní portál – průběžně pracovníci Odboru sociální aktualizují,
koordinátorka požádala přítomné o zhlédnutí uveřejněných informací a případné
zaslání podnětů;

•

Stojan na letáky – nově umístěn v prostorách ÚMČ Praha 10, 1. patro budovy B,
poskytovatelé mohou doručit koordinátorce letáky, která zajistí prezentaci;

•

Zajištění právního poradenství a mediace – služby jsou poskytovány pilotně od srpna
do listopadu pro klienty Odboru sociálního zdarma, zájemce musí nejprve
kontaktovat sociální pracovníky;

•

Navýšení financí do grantů – v letošním roce byly z rozpočtu MČ Praha 10 do sociální
oblasti rozděleny téměř 3 miliony (v předcházejících letech se celková částka
pohybovala okolo 1 milionu);

•

Bariéry na území Prahy 10 – v roce 2014 cca 30 občanů informovalo koordinátorku
o cca 50 bariérách, všechny podněty koordinátorka předala na Odbor životního

prostředí, dopravy a rozvoje, účastníci byly upozorněni na to, že mohou i nadále
hlásit bariéry na území Prahy 10;
•

Penzion Malešice – koordinátorka informovala o zahájení provozu, které je plánováno
na 1. čtvrtletí 2015 a o vyčlenění 5 tzv. krizových bytů pro účely Odboru sociálního,
všem budou včas předány potřebné informace;

•

Granty 2015 – předběžný termín vyhlášení je stanoven na 20. 10. 2014, avšak
informace ještě nebyla zveřejněna, poskytovatelé byli upozorněni na nutnost
sledovat www.praha10.cz →městská část→granty→2015;

•

Poradna Desetsil – vzhledem k tomu, že se paní Buřívalová nemohla osobně dostavit,
požádala koordinátorku o předání informace, že na Praze 10 byla v září 2014
otevřena nová poradna práce, kde občané Prahy 10 mají 2 konzultace zdarma –
Moskevská 189, 1. NP, kancelář č. 117, tel.: 608 720 237.

−

Zástupkyně

organizace

Seppia

přítomným

představila

přednáškovou

činnost

ve spolupráci s Amélií, rovněž online vzdělávání, jsou propojeni s Beztíží, proběhlo
úspěšné

setkání

s pozitivním

ohlasem.

Ohlas

měla

přednáška

zaměřená

na kardiovaskulární nemoci, další na téma šikana.
−

Představení organizace TAMTAMY o. z. p., která se zabývá sociálním podnikáním
v oblasti služeb pro vícedětné rodiny, ale i doprovázení handicapovaných, či seniorů,
poskytují úklidové práce.

−

Zástupkyně organizace Klub K2 informovala, že chtějí udržet MŠ (s lesním programem)
a podporovat tak rodiče v návratu do zaměstnání po MD (kapacita MŠ 40 míst –
školkovné 6000,- Kč měsíčně, stravné 1400,- Kč měsíčně, vyšší poplatky rodiče řeší
omezením docházky), dále podporují 8 dospívajících dětí v tréninku sociálních
dovedností a poskytují úspěšně odlehčovací pobyty – 2 letní tábory. Předpokládají
schválení zákona o dětských skupinách.

−

Organizace Seppia, o. s. se zapojili do Erasmu+ ve spolupráci se ZŠ Švehlova (kurzy
měkkých dovedností, sebevědomí pro věkovou skupinu 13 – 30 let, nabízí zahraniční
výjezd pro osoby 18+)

−

Paní Kroupová z CSOP v Praze 10 ke kapacitě jeslí sdělila, že v roce 2013 nebylo
vyhověno 58 žádostem.

−

Zástupkyně Odboru školství ocenila, že Klub K2 pracuje s dětmi již od 2 let, dále ocenila
propojenost jednotlivých poskytovatelů. Současně přítomné informovala o bývalých
jeslích na 28. pluku – probíhají pořád jednání se státem o vlastnictví budov 2 bývalých
pavilonů, pro zřízení jeslí by připadal v úvahu 1 pavilon.

Paní Pávková dále zrekapitulovala, že do roku 2006 docházelo k poklesu dětí a došlo
k uzavření 3-4 MŠ. Od roku 2006 je opačný trend, došlo k navýšení 404 míst v MŠ – nově
navýšení 56 míst v MŠ Na Sychrově, chystá se 2. pavilon a zahrada, v ZŠ Břečťanová
došlo k vytvoření 36 míst MŠ, dále v Mrštíkově 56 míst, v ZŠ Bajkalská probíhá stavba
6 tříd navýšení na 168 míst ze stávajících 53. Kapacity družin ZŠ Jakutská 210 míst,
ZŠ Kodaňská 240 míst, v ZŠ U Roháčových kasáren navýšení o 148 míst.

−

Zástupkyně Klubu K2 sdělila, že v ZŠ Gutova funguje družina pouze pro děti 1. a 2. tříd,
pro 3. a 4. třídy vůbec.

−

Odborná garantka pracovní skupiny KPSS informovala o stavu jednotlivých priorit
zejména VIII. a IX., které se týkají rodin, dětí a mládeže:

• ke konci roku budou vydány standardy výkonu sociálně právní ochrany;
• k opatřením priority VIII. referovala paní Pávková;
• MČ Praha 10 uvolnila Středisku výchovné péče Klíčov prostory na Praze 10,
v Ostružinové ul., kam se přesune ambulantní oddělení a bude tak zajištěna lepší
dostupnost klientům z Prahy 10 – provoz bude zahájen začátkem roku 2015, pracovní
skupina bude informována;
• workshopy metodiků prevence škol pravidelně probíhají, v případě potřeby je
nabídka účasti vedoucí SPOD a práce s rodinou;
• volnočasové aktivity jsou podporovány v grantovém řízení;
• terénní program je zajišťován DDM Praha 3 – Ulita, Beztíže, k dispozici jsou údaje
za období leden – srpen 2014, kdy za toto období došlo k 1 683 kontaktům s klienty

v terénu, v součinnosti s kurátory pro mládež proběhl prázdninový pobyt 10 klientů
mimo Prahu;
• pro nízkoprahové zařízení nejsou aktuálně k dispozici žádné vhodné prostory;
• prevence umísťování dětí v zařízeních je podporována grantovým řízením, podporou
spolupracujících organizací, kdy na návrh Komise SPOD se poskytují pomáhajícím
organizacím dary; v roce 2014 Komise SPOD změnila pravidla, o darech rozhodla již
v červnu tak, aby prostředky mohly být vyplaceny již v září, aby tak došlo
k efektivnějšímu využití prostředků v průběhu roku - v roce 2014 tak byly podpořeny
Svp Klíčov (50.000,-Kč), Barevný svět dětí (50.000,-Kč), Triadis (28.000,-Kč) a HoSt
Home-Start Česká republika (22.000,-Kč);
• ke konci roku budou rodinám s dětmi v pěstounské péči a v pěstounské péči
na přechodnou dobu zaslány knižní poukázky, v současné době je v náhradní péči 57
dětí z Prahy 10;
• k podpoře specifických služeb informovala koordinátorka o projektu právního
poradenství a rodinné mediace pro klienty OSO
• mezioborová spolupráce probíhá na úrovni pracovníků jednotlivých složek, které se
podílejí na péči o ohrožené děti, jednání o mezioborové spolupráci bude záležet
na podpoře vedení MČ po volbách.
V závěru jednání koordinátora KPSS informovala přítomné, že další jednání pracovní skupiny
se uskuteční dne 20. 10. 2014 ve 14 hodin a bude se jednat o Akčním plánu na rok 2015.
19. 11. 2014 v 15 hodin se pak uskuteční společné jednání všech pracovních skupin KPSS,
kde bude projednán návrh Akčního plánu na rok 2015.
V Praze dne 30. 9. 2014

Zapsala:
Anna Chochulová
Schválila:
Linda Zákorová

