Zápis

Veřejné setkání - komunitní plánování soc. služeb MČ Praha 20
Konané dne: 13. 6. 2012 v 17:00 hod. na Chvalském zámku
Přítomni: Mgr. Alena Štrobová, Ing. Monika Brzkovská, Michaela Vedralová a
dále dle prezenční listiny
1) Schůzku zahájila a přítomné přivítala Mgr. Alena Štrobová.
2) Ing. Monika Brzkovská seznámila s tím, jak probíhalo komunitní plánování
v uplynulých letech, a všechny přítomné vyzvala, aby se vyjádřili, jak si představují
komunitní plánování nyní, jaké by chtěli pracovní skupiny atd.
3) Paní Lenka Tomsová Bc. podrobně představila projekt zpracování strategického plánu
rozvoje MČ Praha 20.
4) Mgr. Alžběta Cibochová navrhla, zda by se mohla vytvořit skupina, která by se
zaměřila na práci se zdravotně postiženou mládeží.
5) Pan V. Hošek z důvodu problémů s řešením dopravy v různých částech Počernic
navrhl skupinu zabývající se dopravou. Do této diskuse se zapojila také paní Doušová
a pan Kotouč. V závěru bylo odsouhlaseno, že tato skupina nevznikne a pan Hošek se
má obrátit na komisi dopravy.
6) RNDr. Václav Exner, CSc. se dotázal Ing. Brzkovské, zda je v Počernicích dostatečný
počet a vybavenost dětských hřišť.
7) Mgr. Alena Štrobová sdělila, že se po nekonečně dlouhých jednáních podařilo najít
vhodné prostory pro nízkoprahový klub pro mládež. Tyto prostory by se měly
nacházet v bunkrech paneláků v ulici Pavlišovská. Nízkoprahový klub bude
spolupracovat s o. s. Neposeda.

V závěru bylo odsouhlaseno, že se vytvoří a budou fungovat dvě pracovní skupiny. Jedna
pro rodinu, děti a mládež a druhá skupina budou senioři a zdravotně postižení. Přítomní se
podle zájmu rozdělili do těchto skupin a jejich seznam je přílohou tohoto zápisu. Jako
místo setkávání obou pracovních skupin byla dohodnuta zasedací místnost ÚMČ, Jívanská
635 a vždy od 17:00 hod. Pracovní skupina pro rodinu, děti a mládež si pro setkání
vyhradila pondělí a senioři a zdravotně postižení čtvrtek. Vzhledem k tomu, že nastávají
letní prázdniny, první setkání skupin bylo naplánováno na září t. r.

Zapsala: Michaela Vedralová

