Zápis z jednání pracovní skupiny „Rodina, děti a mládež“
dne 5. 5. 2014
Datum konání: 5. 5. 2014, 14:00 hodin
Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro – Radniční salonek
Přítomni:
Monika Caudrová, Hestia, z.s.
Alena Archalousová, Hestia, z.s.
Regina Dlouhá, Klub K2
Kateřina Brožková,HOST Home Start
Anna Chochulová, vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí a práce s rodinou, odborná
garantka, odbor sociální
Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování, odbor sociální
Lucie Tiefenbachová, vedoucí referátu sociální práce, odbor sociální
Michal Kočí, vedoucí referátu sociálních aktivit, odbor kultury a projektů

Jednání řídila: Linda Zákorová, koordinátora komunitního plánování sociálních a návazných
služeb
Jednání moderovala: Martina Macurová, metodická podpora KPSS
Program jednání: Konkrétní probíhající aktivity v rámci jednotlivých priorit.
Jednání:

1. Každý účastník jednání obdržel materiál Akční plán městské části Praha 10 na rok 2014.

2. Vzhledem ke skutečnosti, že jednání se zúčastnili někteří zástupci organizací poprvé,
všichni účastníci se představili.

3. Pí Macurová seznámila přítomné s prioritami Akčního plánu městské části Praha 10 na rok
2014, následující priority byly projednány podrobněji:

Priorita I. Zajištění kvalitní a kontinuální informovanosti v oblasti sociální a návazných služeb:

•

koordinátorka přítomné informovala, že dne 21. 5. 2014 u NC Eden proběhne již třetí
ročník veletrhu sociálních a návazných služeb, byl zaslán e-mail s pozvánkou,
aktuálně tedy probíhá intenzivní příprava;

•

probíhá příprava a tisk aktuálních letáků jednotlivých oddělení odboru sociálního tak,
aby byly k dispozici na veletrhu;

•

do konce roku budou připraveny a distribuovány další letáky, např. propagace NRP a
nábor náhradních rodičů, atd.

•

probíhá aktualizace katalogu sociálních a návazných služeb, do 30. 5. 2014 proběhne
korektura, dne 10. 9. 2014 by měl katalog být k dispozici;

•

na ÚMČ Praha 10 (1. patro budovy A), byl instalován informační stojan, kde je prostor
pro umístění letáků a informací všech spolupracujících poskytovatelů sociálních a
následních služeb, kteří mají o to zájem.

Priorita II. Podpora rozvoje dobrovolnictví:

•

dne 15. 9. 2014 proběhne již druhý ročník akce „Poděkování dobrovolníkům za jejich
činnost v sociální oblasti“, akce se bude konat v KD Barikádníků.

Priorita III. Podpora transparentního grantového systému v oblasti poskytování sociálních a
návazných služeb:

•

o návrhu rozdělení finančních prostředků na financování sociálních a návazných
služeb bude jednat ZMČ;

•

navýšení financí do sociální oblasti.

Priorita IV. Podpora poradenství:

•

pracovníci odboru sociálního sbírají informace k zavedení právního poradenství a
rodinné mediace, dle potřeb klientů byly vytipovány nejpotřebnější oblasti, byly
osloveny a vyzvány organizace, zástupkyně Klubu K2 v této souvislosti uvádí, že
pořádají video trénink komunikace;

•

k záměru komunitního centra probíhá aktuálně práce vybraného projektanta na
návrhu projektu.

Priorita IV. Podpora poradenství:

•

na území Prahy 10 dochází k odstraňování mobilních bariér v případech, kde je
vlastníkem MČ Praha 10 a to na základě plánu oprav;

•

nadále platí výzva k předávání podnětů klientů poskytovatelů sociálních a návazných
služeb v této oblasti.

Priorita VI. Podpora zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce:

•

na základě požadavku z minulého jednání pracovní skupiny KPSS informoval pan Kočí
o projektu „Práce a rodina - jde to!“ - k 31. 8. 2014 patrně dojde k ukončení projektu,
o smysluplnosti projektu svědčí, že aktuálně z 24 matek 1/3 získá rekvalifikaci, pan
Kočí přislíbil zprostředkování spolupráce, prezentaci a propagaci organizací vidí jako
smysluplné a možné;

•

nadále trvá požadavek na vytvoření databáze firem, nutné propojování projektů a
úzkému propojení s ÚP;

•

k zachování projektu „Studentský dům“ probíhá na odboru sociálním oslovování
zúčastněných institucí a vytipovávání zájmu studentů;

•

zástupkyně Klubu K2 sděluje, že aktuálně mohou nabídnout rekvalifikaci pro
pracovníka v sociálních službách, pořádají kurzy podnikání v sociálních službách.

Priorita VII. Podpora řešení problematiky bydlení osob v nepříznivé sociální situaci:

•

proběhla diskuze mezi zúčastněnými k potřebě sociálního bydlení pro rodiny s dětmi;

•

bylo by potřebné vykázat, kolik rodin bylo zapojeno do prostupného bydlení v současné době 2 rodiny, z prostupného bydlení obdržely obecní byty;

•

Penzion Malešice – připravuje se otevření, budou zde malometrážní byty a ty budou
přidělovány na základě připravovaných kritérií (odbor sociální řeší záměr týkající se 5
bytů pro ubytování na omezenou dobu pro krizové situace).

Priorita č. VIII Podpora péče o děti do nástupu povinné školní docházky:

•

podle informací paní Pávkové z odboru školství došlo ke schválení hygienické
stanice navýšení kapacity družin – ZŠ Jakutská o 35 míst, ZŠ Kodaňská o 15 míst, ZŠ
Nad Vodovodem o 25 míst, ZŠ U Roháčových kasáren o 50 míst – celkem se jedná o
125 míst;

•

v současnosti nejsou k dispozici aktuální informace k naplněnosti kapacity jeslí
z důvodu pracovní neschopnosti odpovědné osoby, přijímací proces bude ukončen
v průběhu května, na příštím jednání budeme řešit aktuální poptávku;

•

podpora rodinných a komunitních center probíhá v rámci grantů.

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

•

na schůzce metodiků školní prevence zdůrazněn požadavek workshopů s odborníky,
bude nutné zjistit konkrétní odborné otázky, které metodici požadují

•

terénní program pro děti a mládež aktuálně zajišťuje Ulita;

•

aktuálně se organizuje resocializační pobyt pro děti, se kterými pracují kurátoři pro
mládež;

•

pro nízkoprahové zařízení se nadále hledá vhodný objekt;

•

řeší se organizace nejen streetových akcí pro děti a mládež za spolupráce Klubu K2 a
provozovatelů Gutovky.

Informace koordinátorky:
-

další jednání pracovní skupiny proběhne v září 2014;

-

prezentaci komunitního plánování připraví na příští setkání.

Bc. Zákorová a pí Macurová poděkovaly přítomným za spolupráci.

Zapsala: Chochulová 4. 6. 2014

