Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS – Osoby ohrožené sociálním
vyloučením
Datum konání: 24. 9. 2014, 13:00
Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, budova B – Radniční salonek

Přítomni:

Holubcová Lenka, Seppia
Kabancová Lenka, Integrační centrum Praha
Knybel Ondřej, Integrační centrum Praha
Kračmar Vojtěch, DDM Praha 3, Ulita/Beztíže
Maninová Anita, Centrum sociálních služeb Praha
Millerová Kristýna, Naděje
Pešková Lenka, Armáda spásy
Plaček Jiří, Občanské sdružení pro pomoc handicapovaným
Pořízková Ladislava, Seppia
Rodová Miroslava, Drop in
Šínová Drahomíra, poradna Magdala

Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního
Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování, odbor sociální
Blanka Boháčková, vedoucí oddělení sociální prevence, odborná garantka pracovní skupiny
Lucie Tiefenbachová, vedoucí referátu sociální práce, odbor sociální
Jitka Materová, Občan v akci

Jednání řídily:
Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb
Blanka Boháčková, vedoucí oddělení sociální prevence, odborná garantka pracovní skupiny

Přítomným předán materiál Akční plán MČ Praha 10 na rok 2014.

1. Koordinátorka a vedoucí odboru sociálního přítomné přivítali a poděkovali za účast
a spolupráci.
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2. Koordinátorka představila paní Materovou a vysvětlila účel (supervize procesu KPSS) její
účasti na jednání pracovní skupiny a požádala přítomné, aby na závěr jednání vyplnili krátký
dotazník.

3. Vzhledem k tomu, že se jednání účastnili i noví členové skupiny, tak se všichni navzájem
představili.

4. P. Plaček z nově zapojená OSP pro pomoc handicapovaným představil činnost OSP:

•

Občanské sdružení pro pomoc handicapovaným
Přítomné informoval, že požádal o prostory MČ Praha 10 s tím, že o původní prostory
sdružení přišlo následkem povodní. Vzhledem k tomu, že nemá aktuální informace o stavu
jeho žádostí, nemůže sdružení zahájit plánovanou činnost zaměřenou na zaměstnávání osob
s handicapem, včetně sociálního (e-mail: OSPHandicap@e-mail.cz).

5. Koordinátorka 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 dalším organizacím
i občanům, 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 zveřejnění již 97 akcí;

•

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

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 odboru;

•

Navýšení financí na granty – v letošním roce rozdělila MČ Praha 10 ze svého rozpočtu
téměř 3 miliony na sociální oblast (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 odboru 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 zástupce Desetsilu, paní Buřívalová
nemohla osobně dostavit, požádala koordinátorku o předání informace, že v 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.

6. Koordinátorka vyzvala přítomné s tím, aby se se všemi podělili o to, co se v letošním roce
podařilo jim, na co jsou pyšní

•

Beztíže – terénní program pro děti a mládež, informuje o akcích, které proběhly:
resocializační pobyt; jednodenní sjezd Sázavy; holčičí party; chůze po laně a parkur; cvičení,
připravuje se: hudební řádění (1. 10. 2014, Čechovo nám.) a akce zaměřená na protidrogovou
prevenci

7. Seppia – pí Holubcová požádala o spolupráci na jejich připravovaném projektu (Erasmus)
s tím, že osloví organizace.
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8. Priority a opatření Akčního plánu na rok 2014
Odborná garantka informovala o současném stavu realizace priorit a opatření, která jsou
zaměřena na osoby sociálně vyloučené:

Priorita VI. - Podpora zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce
Na zaměstnávání osob sociálně vyloučených se zaměřuje organizace Bučí – protože na
jednání skupiny není nikdo z organizace přítomen, domluveno, že pracovníci oddělení
sociální prevence tuto organizaci navštíví (do 13. 11. 2014) a zjistí bližší informace (Bučí je
členem pracovní skupiny).

Integrační centrum Praha navázalo spolupráci s úřadem práce a školami a zpřístupnili své
služby cizincům, kteří bydlí v Praze 10.

Koordinátorka KPSS navrhuje zvážit možnost spolupráce MČ s Nadějí na projektu „dlaňovka“
a zorganizovat jednání odboru životního prostředí, odboru sociální Naděje a Bučí.

Drop In informuje o projektu Zahrada – klienti pracují na zahradě.

Seppie, konkrétně pí Pořízková, upozorňuje na projekty, v rámci kterých se lidé rekvalifikují,
ale po rekvalifikaci nenajdou uplatnění a zůstanou bez další podpory odborníků (sociální
práce, psychologie …)

Koordinátorka KPSS krátce informuje o projektu 50+, který realizuje odbor sociální a který se
s uvedeným problémem vyrovnal.

Priorita IX. – Podpora terénních služeb, terénních programů a preventivních programů pro
děti a mládež, ohrožené rizikovými sociální jevy
V městské části jsou v současné době realizovány terénní programy pro cílové skupiny 1. děti
a mládež (Beztíže), 2. uživatelé návykových látek (Drop In) a 3. osoby sociálně vyloučené
(Centrum sociálních služeb Praha). MČ programy financuje. Pracovníci oddělení sociální
prevence jsou se všemi typy programů v kontaktu, probíhají společná šetření (především
sociálně vyloučení, v průběhu léta byla realizována dvě šetření s Drop In. Oddělení sociální
prevence je tak poměrně dobře informováno o tom, kde se cílové skupiny programů
pohybují.
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – myšlenka umožnit práci takového zařízení v MČ je
stále aktuální. Vytipovaný objekt v parku v ulici U Botiče však není možné pro tento účel
využít (závěr statického posudku je ten, že objekt musí být demolován). Budou vytipovávány
další vhodné objekty, prostory. Beztíže již takový prostor vytipovala (bývalý bar na Ruské ul.)
– přesnou adresu zašle Beztíže pí Boháčkové.

Priorita XIII. – Podpora terénních služeb a terénních programů pro dospělé osoby sociálně
vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené
Stručné informace viz priorita č. IX.
Drop In informuje na situaci komunity uživatelů, která je známa pod názvem „Karavany“ (za
Lidlem ve Strašnicích), mají vyklidit prostor, což vyvolalo v komunitě paniku. (Pozemek je
majetkem Českých drah – viz katastr nemovitostí.)
Armáda spásy předává informaci o očkování psů, které proběhne v terénu v neděli (28. 9.
2014). Terénní program pro osoby sociálně vyloučené potvrzuje, že klienti tuto informaci
mají (letáky) a samozřejmě budou dále informovat.
Akci „Pytel“ zajišťoval odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje a sociální kurátoři. Pytle
využili k úklidu jak dospělí sociálně vyloučení, tak terénní program pro děti a mládež. Zvážit
pokračování, resp. poskytování pytlů i nadále.
Integrační centrum Praha sděluje, že mapují situaci cizinců žijících v Praze 10. Prezentace
poznatků je možná.

9. Diskuse
Séppia - žádá o zapsání telefonních čísel na terénní programy do zápisu; navrhuje uspořádat
školení ve věci problematiky terénních programů; žádá o seznam institucí.

K seminářům:
Problematiku drog by zajistil Drop In, cizinců Integrační centrum Praha a bezdomovců Naděje
(poznámka zapisovatele – možno až v příštím roce, nutno zahrnout do rozpočtu na rok 2015)

P. Plaček z OSP pomoc handicapovaným sděluje pocity z jednání pracovních skupin, a
v podstatě opakuje to, co sdělil na začátku jednání. Na dotaz Seppie, čím konkrétně se o.s.
zabývá uvádí, že zaměstnávání handicapovaných osob, konkrétně však nedopovídá.
Na jeho vystoupení reaguje vedoucí odboru sociálního.
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10. Koordinátorka informovala o tom, kde na území Prahy 10 jsou legální plochy pro
graffiti:

-

U Vršovického nádraží - Vršovická (zeď před MŠ)

-

Přípotoční

-

Zeď Vladivostocká 3 a 5

-

Portál jídelny ZŠ u Roháčových kasáren

-

TJ Lokomotiva, Sportovní 1380, Praha 10 - Vršovice (část haly na stolní tenis a
bytovka v areálu TJ na straně k Lopuchové ulici)

Na Zahradním Městě žádné vhodné plochy nejsou.
Bližší informace: http://www.praha10.cz/verejneprostory/aktivity-a-verejneprostory/menime-verejne-prostory/legalni-graffiti.aspx
11. Aktivity v rámci KPSS do konce roku 2014

•

Jednání pracovní skupiny bude 13. 10. 2014 – všichni obdrželi pozvánku, na uvedeném
jednání se budeme věnovat aktivitám pro rok 2015 (tvorba Akčního plánu na rok 2015);

•

Účastníci byli požádáni o podněty k Akčnímu plánu na rok 2015, a to do 10. 10. 2014;

•

Další jednání bude společné pro všechny pracovní skupiny dne 19. 11. 2014, kde bude
projednán a schválen návrh Akčního plánu na rok 2015 – návrh dokumentu všichni obdrží
s časovou rezervou;

•

Poté bude následovat veřejné připomínkování dokumentu a schvalovací proces,
předpokládáme schválení dokumentu v lednu či únoru 2015.

12. Koordinátorka předala přítomným informaci o pohybu osob bez přístřeší na pozemcích
MŠ Kodaňská a MŠ Magnitogorská. Informace pochází z jednání pracovní skupiny Rodina,
děti a mládež ze dne 22. 9. 2014.

13. Koordinátorka sdělila všem přítomným, aby se zamysleli nad tím, na jaká témata by uvítali
zajistit semináře či workshopy. Možno v této záležitosti kontaktovat i paní Holubcovou
z organizace SEPPIA, která realizuje online vzdělávání (lenka.holubcova@seppia.cz).
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Kontakty:

Terénní program pro děti a mládež: 774 728 638
Terénní program pro uživatele návykových látek: 732548607
Terénní program pro osoby sociálně vyloučené: 605 351 332, 739 440 771

V Praze dne 7. 10. 2014

Zapsala: Blanka Boháčková
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