Zápis z jednání pracovní skupiny Rodina, děti, mládež ze dne
13.5.2013

Přítomni:
Bc. Linda Zákorová, vedoucí oddělení sociální práce, koordinátor KPSS, odbor sociální
Bc. Martina Macurová, CpKP
Ing. Lucie Tiefenbachová, vedoucí referátu sociální práce, odbor sociální
Magdalena Dreslerová, CSOP v Praze 10, Jesle Jakutská
Lucie Vojtková, Diakonie ČCE SKP v Praze, terénní sociální práce s rodinami
Kateřina Arnoštová, Elio, o.s.
Marie Petrů, Klub K2
Jiřina Kozderová, YWCA v ČR
Kateřina Bohatá, Jablíčkov - Mateřské a otcovské centrum pohody

Paní Bc. Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociální a návazných služeb
(dále jen koordinátorka), zahájila setkání přivítáním a poděkováním všem přítomným za
účast. Zároveň omluvila vedoucího odboru sociálního pana Bc. Pavla Petříka, který se nemohl
jednání zúčastnit z důvodu jiných pracovních povinností.
Dále koordinátorka požádala všechny, kteří ještě neposlali vyplněný dotazník k analýze
služeb, aby tak učinili co nejdříve.
Všichni přítomní obdrželi Vyhodnocení plnění priorit akčního plánu za rok 2012 a návrh
SWOT analýzy poskytování pomoci občanům. Koordinátorka přítomné upozornila, že tato
ještě není konečná a jsou vítány další návrhy a připomínky. Poté předala slovo paní
Macurové.

Paní Macurová připomněla, že na posledním jednání této pracovní skupiny vyvstaly nějaké
dotazy, proto požádala koordinátorku o jejich zodpovězení.
1. dotaz se týkal vlastního stravování pro dítě umístění v jeslích- z hygienických důvodů
toto nelze.
2. dotaz byl zaměřen na provázanost KPSS a rozdělování finančních prostředků v rámci
grantového řízení MČ Praha 10 – tento systém funguje. Pracovníci odboru sociálního
vždy zpracují podklady pro Komisi pro granty a strukturální fondy EU. Toto vyjádření
mimo jiné obsahuje i provázanost projektu a priorit KPSS. Bohužel jsou finanční
prostředky omezené a nelze proto vyhovět všem požadavkům organizací. Objem
finančních prostředků na sociální oblast v grantovém řízení byl oproti roku 2012
navýšen o téměř 100 tis. Kč. Pro rok 2013 bylo do sociální oblasti rozděleno 900 tis.
Kč.
3. dotaz se týkal prostředků z EU na školky, a to konkrétně proč MČ Praha 10 nečerpala
– tyto prostředky jsou primárně určeny pro neziskový sektor. MČ Praha 10 koncepci
rozšíření počtu míst v MŠ má již zpracovanou.
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Poté pokračovala diskuse nad konkrétními návrhy k prioritním oblastem pracovní skupiny
Rodina, děti, mládež na období 2014-2016 a jednotlivým opatřením na období roku 2014.
1. Podpora rozvoje předškolních zařízení pečující o děti do nástupu školní
docházky
- Podpora MŠ
- Udržení kapacity jeslí
- Podpora vzniku dětských skupin
- Podpora RC a komunitních center
(je třeba se shodnout na názvu, zda rodičovské či komunitní centrum)
2. Podpora zaměstnávání absolventů a dalších skupin znevýhodněných na trhu
práce
- Vazba na předešlé
- Studentský dům
- Spolupráce ÚP, SŠ, VŠ
- Projekt MČ Praha 10 „Práce a rodina a jde to!“
(organizace navrhly zapojit do praxe či stáže studenty – finančně nenáročné,
získání potřebné praxe, ale zátěž pro zaměstnavatele. Snažit se tedy hledat nějaký
kompromis např. jednou ročně).
3. Podpora aktivního trávení volného času pro děti a dospívající mládež
- Podpora volnočasových aktivit pro dospívající mládež
(velký nedostatek hřišť pro větší děti, kterým by stačily dvě branky naproti sobě,
Účastníci se dotazovali, co plánuje MČ Praha 10 pro větší děti a kolik je pro ně
hřišť. Koordinátorka vznese dotaz na pana Mgr. Kočího a případně požádá
o setkání s ním k tomuto.
Bylo zjištěno:
Městská část Praha 10 má ve správě 91 dětských hřišť a sportovišť
z toho: 76 dětských hřišť a 15 sportovních hřišť, 6 x fitness plocha - součást
dětského nebo sportovního hřiště (vybavenost pohyblivými či statickými cvičebními prvky)
Hřiště jsou pojímána asi následovně – pro menší 2-6 let, pro větší 6-12 let. V rámci
koncepce prevence nežádoucích jevů u dětí a mládeže je aktuálně zpracováno 5
architektonických studií z 10 kurátorkami vytipovaných míst, v letošním roce by
měla být zrealizována 3 místa.
Další dotaz směřoval na nevyužití minigolfu na Gutovce (pro dospívající děti je
drahý) Koordinátorka vznese dotaz na pracovníky Gutovky.
Na dotaz bylo odpovězeno viz. níže:
Výstavba minigolfu na Gutovce byla nákladným projektem. Projekt byl koncipován jako
„klidová zóna“ celého parku. Je zaměřen zejména na rodiny s dětmi a seniory. Vstupné je
srovnatelné s obvyklou cenou na trhu.
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Byl vypracován hrací řád – kde jsou vypsány všechny podmínky za kterých se může na hřiště
vstupovat i hrát. Děti mohou na hřiště bez doprovodu od 7 let. Děti do 6ti let mají vstup
zdarma, od 7 let platí 70,- Kč / 1,5 hod. (ČTVRTEČNÍ AKCE děti do 15ti let vstup 60,- Kč).
Vše je podrobně vypsáno na www.gutovka.cz .
Poslední dotaz byl zaměřen na nedostatek míst pro děti v družinách ZŠ.
Koordinátorka doporučila tuto problematiku řešit s odborem školství ÚMČ Praha
10
4. Podpora preventivních programů pro děti a mládež
- Středisko výchovné péče
(prostory pro středisko výchovné péče se bohužel zatím nepodařilo nalézt, ale dále
se vyhledávají)
- Preventivní programy na školách
(víme, že preventivní programy na školách pořádá např. městská policie……)
- Workshopy pro metodiky prevence na základních školách
(návrh na rozšíření, aby tyto workshopy byly nejen pro metodiky prevence
na základních školách, ale byly rozšířeny na všechny pedagogy)

5. Zkvalitnění informovanosti na území MČ Praha 10
- V současnosti se řeší aktualizace katalogu sociálních a návazných služeb
2013/2014
- Noviny Prahy 10
(řeší se, víme o tom, stížnosti jsou na všech pracovních skupinách a naším cílem je
jejich navrácení do původního stavu a to i včetně jejich distribuce)
- Nový sociální a zdravotní portál
(bude spuštěn v co nejbližší době, bude obsahovat mnoho informací ze sociální
oblasti a kalendář akcí)

Paní Macurová ještě přítomné upozornila, že na základě analýzy potřeb mohou vyplynout
další závěry, které by samozřejmě byly následně zapracovány. Poděkovala přítomným
za účast. Koordinátorka ještě přítomné informovala, že zjistí odpovědi na položené dotazy
a že předpokládá, že v měsíci červnu se bude konat setkání poskytovatelů sociálních
a návazných služeb.

V Praze dne 14.5.2013
Zpracovaly: Bc. Linda Zákorová
Ing. Lucie Tiefenbachová
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