
Komunitní plánování sociálních služeb MČ Praha 20
Pracovní skupina: Rodina, děti, mládež a osoby ohrožené závislostmi

ZÁPIS ze setkání dne 16.5.2007 ve SKP Horní Počernice

1. Zahájení, přítomni byli: Mariana Koláčková, Martina Josefová, Zuzana 
Dubová, Jitka Jahodová, Helena Juklová, Pavlína Doušová

2. Seznámení se zápisem z minulého setkání (pro nově příchozí)
3. Projednání analýzy dotazníkového šetření, které zpracovalo sdružení 

Agora v září 2006
• Struktura respondentů
• Otázka bezpečnosti ve městě – problém v oblasti dopravy (např. 

záhady systému umísťování zpomalovacích prahů), trestné činy a 
přestupky páchané mládeží, otázka drog a její případné distribuce na 
území MČ

• Drogová problematika – „děti ulice“, osvěta, drogová prevence
• Nejen sociální služby –nejpalčivějšími problémy jsou: nedostatek hřišť a 

ploch pro mládež, chybějící nízkoprahové zařízení, nedostatek 
psychologických služeb na školách, nedostatek míst v MŠ, chybějící 
dětská rehabilitace, občansko-právní poradna, logopedie, málo hřišť 
pro malé, odstraňování bariér pro pohyb s kočárkem – nebo na vozíku

• Informovanost obyvatel z Hornopočernického zpravodaje a z webových 
stránek MČ, občané by uvítali více informací ze strany školy

4. Sestavení témat, se kterými se bude nadále pracovat.
• Doprava, bezbariérové cesty
• Drogová problematika
• Neorganizovaná mládež, děti ulice, plochy pro děti a mládež, 

nízkoprahová zařízení
• Psychologické služby na školách, logopedie, dětská rehabilitace
• Mateřské školy
• Občansko-právní poradna
Jednotlivá témata se mohou nadále vyvíjet.

5. Příštím tématem bude doprava a bezbariérové cesty.
6. Výstupy

• Napsat pozvánku do Hornopočernického zpravodaje (Mgr. Josefová)
• Zjistit z internetu výstupy ze zastupitelstva ohledně projednávaného 

tématu (Mgr. Koláčková)
• Oslovení představitelů obce – z odboru dopravy, případně životního 

prostředí či rozvoje obce, z dopravní komise, s pozvánkou na další 
setkání.

7. Další setkání se bude konat 20.6.2007 od 16,30 hod. opět ve SKP Horní 
Počernice (http://www.skphopo.cz/najdete-nas, Křovinovo nám. 11/16, 
budova B).

Zapsala: Mgr. Martina Josefová

ZAKLÁDACÍ TRIÁDA:
Za uživatele: Ilona Juklová, Zdravotně postižení, Klub seniorů

Za zadavatele: Ing. Monika Brzkovská, ÚMČ Praha 20, 271071640, 
monika_brzkovska@pocernice.cz

Za poskytovatele: Mgr. Mariana Koláčková, SKP Horní Počernice, 281091715, 
kolackova@skphopo.cz
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