Zápis z jednání KPSS – pracovní skupina Rodina, děti a mládež
Datum konání: 8. 4. 2014, 15:00 hod
Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, budova B – Radniční salonek

Přítomni: viz prezenční listina

Jednání řídila: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb
Jednání moderovala: Martina Macurová, metodička KPSS

Na úvod jednání Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního, přivítal všechny přítomné a představil
přítomné členky RMČ Ing. Dagmar Lešenarovou a Jiřinu Vondrákovou. Dále omluvil Mgr. Bohumila
Zoufalíka.
Všichni přítomní se rovněž krátce představili.

Program jednání: Stanovení úkolů, které vyplývají z Akčního plánu MČ Prahy 10 na rok 2015

Jednání:

•

Koordinátorka KPSS informovala přítomné, že Akční plán na rok 2015 byl schválen ZMČ dne
27. 3. 2015, Akční plán na rok 2015 bude zveřejněn na sociálním a zdravotním portálu,
rovněž byl schválen rozpočet MČ Praha 10 pro rok 2015 a Vyhodnocení plnění priorit za rok
2014.

•

Koordinátorka KPSS dále přítomné pozvala na prezentaci terénního programu DDM Ulita –
Beztíže – Streetwork, která proběhne 16. 4. 2015 od 11:00 hodin ve velkém zasedacím sále
ÚMČ Praha 10.

•

K prioritě č. I – podpora informovanosti
Nadále se bude pokračovat v poskytování kvalitní a kontinuální informovanosti široké
veřejnosti různými formami. V květnu až červnu proběhne aktualizace letáků o činnosti
odboru sociálního, proběhne aktualizace katalogu poskytovatelů. Nadále bude probíhat
aktualizace letáků v informačním panelu v 1. patře budovy A ÚMČ Praha 10, kde sídlí odbor
sociální. Na webových stránkách probíhá zveřejňování akcí, v minulém roce tak bylo

zveřejněno přes 120 akcí. Paní radní Dagmar Lešenarová informovala přítomné, že probíhá
doladění vzhledu novin MČ Praha 10. V této souvislosti paní Macurová vyzvala všechny
přítomné o tom, aby poslali články – příběh klienta (pracovníka), které by byly zveřejněny
v novinách Prahy 10. Pí Macurová doplňuje, že příběhy „fungují“, po příběhu, resp. na konci,
by byly představeny sociální služby, které s ním souvisí. Příběhy budou samozřejmě
zveřejněny na sociálním a zdravotním portálu.
Zástupkyní organizace ELIO byl vznesen dotaz k možnosti inzerce nabídky, nebo poptávky
v souvislosti se sociálním podnikáním, rovněž k případnému zřízení informačního servisu pro
rodiče s dětmi po mateřské dovolené (informace o kurzech, nabídky práce, apod.).

Úkoly:
Odbor sociální zajistí aktualizaci letáků s informacemi o činnosti OSO, aktualizaci katalogu
poskytovatelů a jejich distribuci.
Příběhy, rozhovory, případně jiné náměty článků do novin MČ Prahy 10 mohou organizace
zasílat do konce května 2015.
Odbor sociální do příštího jednání pracovní skupiny projedná formu, jak by se případně
mohly zveřejňovat informace pro rodiče s dětmi o kurzech, nabídky zaměstnání, apod.

•

K prioritě č. II – podpora dobrovolnictví.
Třetí ročník poděkování dobrovolníkům v sociální oblasti se uskuteční dne 14. 9. 2015.
Proběhla diskuze a výzva k nápadům na dárky pro dobrovolníky, nápady na kulturní program,
apod. námět na oslovení CSOP pro případnou součinnost.

Úkoly:
Odbor sociální osloví CSOP s žádostí o případnou součinnost. S cílem osvěžení akce zasílat
nápady na dárek, kulturní vystoupení pro dobrovolníky.

•

K prioritě č. III – podpora transparentního grantového systému.
Cílem všech pracovních skupin je udržet současný grantový systém, zachovat výši finančních
prostředků pro granty v sociální oblasti. S ohledem na nové politické vedení nejsou zatím
jasné jejich požadavky.

•

K prioritě č. IV – podpora poradenství.
Cílem je podpora všech druhů poradenství tak, jak jsou uvedené ve schváleném Akčním plánu
na rok 2015. V psychologickém poradenství je nutné reagovat na poptávku a zamyslet se nad

možnostmi zajistit poradenství v přirozeném prostředí. V souvislosti s psychologickým
poradenstvím pro děti uvádí zástupkyně organizace Jablíčkov, že jejich organizace poskytuje
tuto službu se spoluúčastí klientů 100,-Kč. Diakonie ČCE nabízí krizovou intervenci.
Koordinátorka informovala, že od 16. 4. 2015 do 3. 12. 2015 bude v rámci projektu odboru
sociálního probíhat bezplatné poskytování právního poradenství a rodinné mediace pro
klienty odboru sociálního.
Zřízení komunitního centra sociálních a návazných služeb je součástí programového
prohlášení RMČ.

•

K prioritě č. V – podpora bezbariérovosti.
MČ Praha 10 nadále shromažďuje informace od občanů k fyzickým i smyslovým bariérám
v terénu a snaží se tyto odstraňovat, případně předává kompetentním orgánům.
Na zveřejněnou výzvu v roce 2014 bylo doručeno 25 podnětů k odstranění cca 40 bariér,
výzva nadále platí.

•

K prioritě č. VI – podpora zaměstnávaní znevýhodněných osob.
K podpoře zaměstnávání pečujících osob bude v červnu probíhat mapování situace, možností
a nabídek práce pro tyto osoby, bylo by vhodné přizvat zástupce organizace Desetsil.
K udržení projektu Studentský dům Záběhlická referát sociální a zdravotní péče odboru
sociálního informuje o trvalém nedostatku studentů, momentálně je volných 8 míst pro
školní rok 2015/2016. Byl zaslán dopis organizacím zabývajícími se náhradní rodinnou péčí.
Bude nutné přehodnotit obory, nabídnout případně jenom ubytování pro studenty. Není
zájem škol, byla oslovena Metropolitní univerzita, ale k dohodě nedošlo z důvodu požadavků
na placení školného za celý školní rok předem.
Koordinátorka KPSS navázala užší spolupráci s paní Bc. Ilonou Mňukovou, ředitelkou
kontaktního pracoviště ÚP ČR pro Prahu 10.
Projekt 50+ - koordinátorka KPSS informovala, že projekt byl ukončen k 31. 3. 2015. Ze 75
zapojených osob 73 osob získalo certifikát pracovníka v sociálních službách. A k 23. 3. 2015
bylo zaměstnáno celkem 48% osob z projektu a z toho 16 v sociální oblasti.

Úkoly:
Přizvat ředitelku ÚP na jednání pracovních skupin KPSS. Do příštího jednání zaslat okruh
otázek na ÚP.

•

K prioritě č. VII – podpora bydlení osob v nepříznivé sociální situaci.
Paní radní Dagmar Lešenarová informovala, že v penzionu Malešice by mohly být vyčleněné
byty pro tyto osoby v měsíci září.

•

K prioritě č. VIII – podpora péče o děti před nástupem do ZŠ.
V kapacitě jeslí je dlouhodobý převis, nemáme vyčíslenou reálnou potřebu. Řešením
uspokojení všech žádostí by bylo navýšení počtu míst ve školce Klubu K2, v organizaci
Jablíčkov a nadále podporovat vznik dětských skupin.
Zástupkyně odboru školství informovala přítomné, že ve věci počtu míst v MŠ jsou k dispozici
poslední aktuální čísla. Z 2126 zájemců o místa ve školkách bylo obsazeno 800 míst, 563
žádostem tedy nebylo vyhověno.
V nedostatku míst sehrává roli i migrace rodin s dětmi na Praze 10. Rovněž chybí zmapování
zájmu o školní družinu, zejména pro děti ve 4. a 5. třídách, a to zejména z toho důvodu, že
družiny s ohledem na nedostatečnou kapacitu pro děti těchto tříd již nefungují.

Úkoly:
Zjistit reálnou potřebu míst pro děti v jeslích. Ve spolupráci s ÚP zjistit počty příjemců
rodičovského příspěvku s volbou délky rodičovské dovolené. Zvážit zpracování demografické
studie. Svolat samostatné jednání k problematice jeslí, MŠ a školních družin.

•

K prioritě č. IX – podpora terénní a preventivní služby a programy pro děti a mládež
ohrožené rizikovými sociálními jevy.
Ambulance Střediska výchovné péče Klíčov na Ostružinové ulici funguje, je úzká spolupráce
s OSPOD. Terénní program, který realizuje DDM Praha 3 Ulita, program Beztíže pokrývá
nejproblematičtější části Prahy 10 a uvažuje se o jeho rozšíření na další problematické části
Prahy 10. Dne 16. 4. 2015 od 11 hodiny proběhne ve velkém zasedacím sále ÚMČ Praha 10
prezentace programu streetwork Beztíže, organizace pozvánku již obdržely. Nadále probíhá
propagace náhradní rodinné péče a probíhá podpora organizací spolupracujících s OSPOD
formou grantů a darů KSPOD. Mezioborová spolupráce probíhá na úrovní jednotlivých složek,
zejména na případových konferencích, které pořádá OSPOD.

•

K prioritě č. XIV – udržení procesu KPSS
Plánování sociálních a návazných služeb je dlouhodobý a otevřený proces, formy zapojení
jsou různé. Koordinátorka KPSS informovala o tom, že Zastupitelstvo MČ Praha 10 se bude

zabývat tím, zda budeme sestavovat plán rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných
služeb na období 2017-2020. Bude nutné, abychom formulovali vize, cíle a priority, o které
se bude předkládaný plán opírat.

•

K prioritě č. XV – podpora sociální práce poskytované městskou částí
Účelem je co nejvíce sociální práci přiblížit občanům, aby neměli obavy se na sociální
pracovníky odboru sociálního obracet se žádostmi o pomoc v nepříznivých sociálních
situacích.

Na závěr jednání koordinátorka KPSS a metodička KPSS poděkovaly všem za účast
a spolupráci. Jednání skončilo v 16:45 hod.

V Praze dne 4. 5. 2015
Zpracovala: Anna Chochulová

