Zápis z jednání pracovní skupiny Rodina, děti, mládež a osoby ohrožené závislostí ze dne 10.2.2014

Přítomni – viz prezenční listina

Přítomné přivítala Mgr. Alena Štrobová, radní. Úvodem přítomné seznámila s programem
jednání pracovní skupiny. Po seznámení s programem otevřela Mgr. Štrobová téma
bezpečnosti v městské části – na jednu stranu jsme MČ s nízkým nápadem trestné činnosti,
na druhé straně někteří spoluobčani jsou 3x i více vykradeni. Statisticky nízký nápad je proto
nepřesvědčí o tom, že je v Horních Počernicích bezpečně. Tématu bezpečnosti se věnuje i
Strategický plán MČ Praha 20, kde jsou tyto oblasti řešení:
* Zlepšení ochrany a bezpečnosti občanů
* Vzdělávání a informace v oblasti prevence kriminality
* Podpora systémových projektů – rozšíření kamerového systému
* Spolupráce Městské policie i Policie ČR se školami, besedy, přednášky, prevence sociálně
patologických jevů
* Naplňování opatření vyplývajících z programu Prevence kriminality,
V současné době je zpracovaný program Prevence kriminality 2013 – 2016, ze kterého bylo
přítomným přečtena statistika PČR a MP.
Přítomní se shodli, že řešením je zvýšit informovanost seniorů prostřednictvím Klubu seniorů,
Svazu postižených civilizačními chorobami, Svazu tělesně postižených – členové budou
nositeli bezpečnostních informací pro své méně aktivní členy. Přítomní navrhují zaměřit se
nejen na přednáškovou činnost pro seniory v oblasti prevence, ale vytvořit i systém aktivních
seniorů, kteří budou o rizikových jevech informovat, všímat si neobvyklých jevů, tzv.
Seniorské hlídky. Dbát o to, aby obyvatelé lokality znali své místní policisty, měli na ně
kontakt, spolupracovali s úřadem městské části a policií.
Dalším tématem je bezbariérovost, kde anketa ukázala na tyto problémy:
* chybí výtahy ve veřejných budovách – úřad, knihovna, vysoké nájezdy na chodníky, někde
chodníky chybějí úplně, nedobrý stav vozovek a komunikací
* bezpečné nejsou ani přechody pro chodce, chybí nasvícení apod.
* Cyklostezka v Ratibořické – je zhotovena, nicméně některým obyvatelům ulice Ratibořická
to znemožnilo parkování před domy – k tomuto tématu proběhla diskuse, kdy přítomní se
shodli o potřebnosti budovat cyklostezku, ale v tomto případě měla proběhnout komunikace
úřadu s obyvateli okolním rodinných domů

V rámci nápravy stavu a získání finančních prostředků z Evropských fondů či dotací od státu
přítomní navrhují připravit akci Horní Počernice s kočárkem – požádat rodiče o zpracování
tras, které jsou pro ně nejvíce náročné, případně vedou k cíli, který je v daném stavu
komunikací s kočárkem nedosažitelný. Bude to připraveno jako příloha k žádosti o dotaci.
Mgr. Štrobová přítomné informovala o tom, že Úřad práce se stěhuje do jiné budovy v Praze
9. Ke zmírnění nepříznivého dopadu na občany připravuje Odbor sociálních věcí a školství
nabídku, že občané, kterým by dělala problémy cesta na pobočku Úřadu práce, budu mít
možnost přinést žádost o dávky na OSVŠ, kde jim vyčleněný zaměstnanec žádosti předběžně
a bez záruky zkontroluje a OSVŠ zajistí předání žádostí na příslušnou pobočku Úřadu práce.
U nás Úřad práce končí k 31.3., oficiální adresa, kam se stěhuje pobočka není známé, neboť
Úřad práce s námi nekomunikuje, ale zatím víme o dvou variantách, kde bude naše pobočka
ÚP: Kbely a Prosek. Občani budou včas informováni.
Mgr. Štrobová přítomné seznámila s programem Občanského sdružení Slovo 21 a jejich
projekty:
Mami, tati, já chci do školy! Příprava workshopů, modelových scének apod., kde jsou romští
rodiče, ale i děti informováni o přípravě do školy, o svých právech apod.
Mentoringový program pro 7., 8., 9., třídy, doučování pro děti ze sociálně znevýhodněných
rodin – podpora jejich sebevědomí, cílevědomosti apod.
Předškolka stejným způsobem jsou tito mentoři ochotni působit tam, kde je důležité pracovat
s dětmi i rodiči v době přípravy na školku, aby už tam děti nepřicházely s rozdílnými
startovacími možnostmi. Přítomní se shodli, že tuto nabídku by mohlo využít SKP HoPo na
Křovinově náměstí, kde SKP HoPo dodá prostory, a MČ aktivitu podpoří grantem z městské
části a budou ji moci využívat i děti ze sociálně slabých neromských rodin.
Dále Mgr. Štrobová přítomným představila nabídku Agentury Rubicon na projekt Sociální
firma. V současné době hledají spolupráci s firmami, které dají možnost zaměstnat lidi
propuštěné z výkonu trestu. Mgr. Štrobová přítomné oslovila, zda má někdo nápad na firmy,
které by reálně mohly zaměstnat naše občany, kteří z výkonu trestu přišli – tipy, nápady,
podněty.
Přítomní se živě zajímali o již zavedený projekt Aktivačního centra při ZvŠ Bártlova. Projekt
končí v červnu 2014, probíhá dvě odpoledne v týdnu a centrum navštěvují klienti, kteří prošli
touto školou. Projekt je přínosem:
 pro klienty Aktivačního centra – příznivě ovlivňuje jejich vývoj, upevňuje jejich
dovednosti a schopnost interakce s okolím, zlepšuje jejich adaptabilitu na nové osoby
v jejich okolí.
 Pro dobrovolníky – chodí ve svém volnu, věnují se celospolečensky potřebné
činnosti, vznikla zde již velká dobrovolnická komunita mladých lidí, kterým není cizí
pomoc bližnímu
 Pro rodiče klientů – mají možnost si odpočinout, je to pomoc v jejich nelehkém a
náročném údělu, v neposlední řadě zde působí i pozitivní psychologický efekt, že se
mohou setkat s rodiči obdobně postižených dětí

V současné době se jedná o rozšíření tohoto projektu o Respitní centrum. Již cca 1 rok jedná
Mgr. Štrobová se samosprávou o možnostech realizace tohoto projektu. V současné době
probíhají jednání s biskupem Husitské církve. Tato církev má zájem tuto službu provozovat,
poskytne na ni prostory a budou projekt realizovat z restitučním náhrad. V rámci projektu
respitního centra se jedná i o sociálním poradenství pro tyto rodiny. Přítomní se shodli na
potřebnosti této služby v naší městské části, a navrhují připravit dotazníkový průzkum o
potřebnosti této služby a zájmu o její využití mezi rodinami těchto dětí. Provoz by byl
částečně zajišťován pomocí dobrovolníků, a tím by došlo k zachování dobrovolnické tradice,
která se zde za poslední 4 roky započala.
Projekt Aktivačního centra vznikl spontánně v rámci projektu Setkávání, připraveného řediteli
Základní školy Stoliňská a ZvŠ Bártlova. Tento projekt pokračuje i nadále a mezi dětmi je o
něj zájem.
Přítomní byli na závěr seznámeni s úspěšným pokračováním nízkoprahového klubu pro děti a
mládež, kde je provoz limitován malými prostory a nyní by se měli rekonstruovat prostory
větší.

