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Zápis z 2. setkání pracovní skupiny děti a mládež 
ze dne 20. listopadu 2012 

 
Komunitní plán města Mnichovo Hradiště a spádových obcí 

Projekt CZ.1.04/3.1.03/78.00012 
 
Kde: Volnočasové centrum, Zámecká č. p. 744, Mnichovo Hradiště 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Program: 

1. Představení zúčastněných osob 
2. Shrnutí a doplnění, upřesnění informací z minulého setkání 
3. Návrhy, které pro danou cílovou skupinu nezazněly na prvním setkání 
4. Diskuse o hlubší problematice řešených témat 
5. Závěr 

 
 

1. Úvod: 
Představení všech zúčastněných a uvedení do tématu, viz program. 
 
Témata k diskuzi: 

- jaké řeší děti a mládež problémy 
- kde tráví svůj volný čas 
- kdo jim pomůže, když si nevědí rady 
- kde hledají pomoc 

 
2. Shrnutí a doplnění, upřesnění informací z minulého setkání:  
- chybí tu podpora řešení volnočasových aktivit – volnočasové vyžití pro všechny 

věkové skupiny 0 – 18 let; 
- chybí tu mateřské centrum; 
- problematika dětí a mládeže (životní styl) – děti tráví hodně času v ulicích; 
- potřeba větší podpory terénních programů pro uživatele návykových látek 

(pouze 1x týdně Semiramis); 
- sociálně vyloučené rodiny z Kláštera - podle paní Soni Koškové z MěU MH již 

není Klášter sociálně vyloučenou lokalitou – nutné znovu zmapovat; 
- minule zaznělo, že zde chybí poradna pro rodinu –  paní Flugrová z REPu 

(poradna pro rodinu a děti v Turnově) vysvětlila , že poradna tu je 1x týdně, 
což ale není  dostatečné, služba je přetížená, ale bohužel chybí finanční 
prostředky na rozšíření její provozní doby, navíc o této službě mnoho lidí neví; 

- REP zde také realizuje probační programy pro děti od 8 do 15 let; 
- chybí občanská poradna – Intervenční centrum pro pomoc obětem Nymburk 

nabízí tuto službu v MB (pouze 1x týdně 2 hodiny), jinak funguje 
prostřednictvím telefonů (rozšíření služby alespoň v MB zatím není možné, 
opět z důvodu nedostatku finančních prostředků). 
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- V Mladé Boleslavi jsou realizovány služby Občanské poradny Nymburk, o.s. 
Intervenční centrum a Centrum pro pomoc obětem v těchto konzultačních 
hodinách: Intervenční centrum - úterý: 9:00-12:00 a 13:00-15:00, středa: 
14:00-17:00, čtvrtek: 9:00-12:00 a 13:00-15:00 a Centrum pro pomoc obětem 
- středa: 9:00-11:00. 
 

3. Návrhy, které pro danou cílovou skupinu nezazněly na prvním 
setkání: 

- chybí zde služba v oblasti drogové problematiky dětí mladších 15 let 
(z následné diskuse vyplynulo, že těchto dětí stále přibývá) – Semiramis se 
zaměřuje na drogovou problematiku pouze u mladistvých od 15 let; 

- v regionu je nedostatek psychiatrů, zejména pro potřeby matek závislých na 
drogách (služba je pouze v Praze, kde je ale kapacita neustále naplněna); 

- v Mladoboleslavském regionu také chybí středisko výchovné péče, a to 
zejména na dobrovolné diagnostické pobyty (nejblíže je ČÁP v Liberci); 

- chybí zde tzv. pracovní dílna (podporované zaměstnávání) pro děti, které 
ukončí povinnou školní docházku a dále nejdou do jiných středních škol, 
učilišť, chybí jim pracovní návyky apod.; 

- chybí zde sociálně aktivizační služby pro rodiny ohrožené sociálním 
vyloučením – řešením by mohlo být zavedení programu sanace rodiny; 

- chybí zde nízkoprahové zařízení pro děti a mládež; 
- KDM (klub dětí a mládeže) „supluje“ v út a čt mateřské centrum, které zde 

velmi chybí, viz bod 2. 
 

4. Diskuse o hlubší problematice řešených témat  
Prevence:  

– dlouhodobé řešení individuálních potřeb této cílové skupiny – REP uvádí, že 
tuto službu poskytuje a základní školy se na organizaci mohou obrátit – opět 
ale může být problém v nedostatečné informovanosti o daných aktivitách, 
případně ve vytíženosti služby; 

- prevence na školách - PMS uvádí, že realizuje programy pro školy, které se 
týkají prevence rizikového chování mládeže (co je trestná činnost, následky 
rizikového chování, možnost domluvit i návštěvu soudního řízení apod.); 
prevenci zde dále realizuje Semiramis – zaměření především na drogovou 
problematiku – byla by přínosná větší podpora primární prevence (včetně 
využití nabídky PMS). 

Psychologická pomoc: 
- pro tuto cílovou skupinu zde chybí klinická psychologická pomoc, REP 

poskytuje pouze rodinnou psychoterapii. 
 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež: 

- jen malá část dětí navštěvuje KDM, starší děti či děti ohrožené rizikovým 
chováním tyto aktivity nevyhledávají (neúčinná propagace?), proto se jeví jako 
účinné řešení vybudování nízkoprahového zařízení pro děti a mládež; 

- nízkoprahový klub by bylo vhodné vybudovat v lokalitě, kde se nejvíce zdržuje 
ohrožená mládež, nejlépe spolu s návazným terénním programem, což by 
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umožňovalo pracovat s CS dětí a mládeže, které by službu navštěvovaly, a dále 
i s těmi, které tráví volný čas na ulici, jsou ohroženy rizikovým chováním a 
návštěva nízkoprahového klubu pro ně může být bariérou; služba by měla být 
poskytována v souladu se zákonem o sociálních službách; 

- PMS uvádí jako příklad nízkoprahový klub v MB, který umožňuje i výkon OPP 
(obecně prospěšná práce). 

 
Volnočasové aktivity: 

‐ zájmových kroužků je zde dostatek (nabízejí je školy, KDM, ZUŠ, Baráčníci, 
Sokol, skauti,…), ale ne pro rodiny, které jsou sociálně slabé (zejména 
z důvodu nedostatku finančních prostředků); 

‐ KDM nabízí řadu aktivit, potýká se ale s problémem nedostatečné 
informovanosti; 

‐ chybí zde volnočasové aktivity poskytované zdarma pro mládež ohroženou 
rizikovým chováním a pro děti ze sociálně slabých rodin - aktivity by mohl 
nabízet nízkoprahový klub; 

‐ existující hřiště jsou funkční pouze pro mladší děti, pro starší děti tu nic není, 
ani herní prvky. 

 
5. Závěr: 
- jedna účastnice uvedla, že je zde malá propagace nejen tohoto projektu a 

setkání, ale i volnočasového centra (málokdo o něm a o možnostech aktivit ví); 
- účastníci poukázali na to, že tu chybí vedení města a zástupci škol (byly třídní 

schůzky); 
- bylo dohodnuto další setkání (přelom ledna - února). 

 
Úkoly: 
Úkol kdo Stav termín plnění poznámky 
Vyhodnocení priorit území na 
zákl. výstupů setkání, zadání 
analýz potřeb zpracovateli. M. Macurová  Do 31.12.  
Připomínky k zápisu ze setkání. 
 
 

R. Baxová, P. 
Štěpová, účastníci, 
vedoucí PS  Do 15.12.  

Zápis ze setkání a jeho rozeslání 
všem účastníkům. Příprava 
dalšího setkání PS dle 
zvolených zaměření. B. Havránková  Do 30.11. 

Zajistí 
organizačně 

 
Připomínky k zápisu zasílejte prosím do 15. 12. 2012 na e-mail: 
barbora.havrankova@cpkp.cz. 
Zapsala: Barbora Havránková  
Ověřila: Petra Štěpová, Martina Macurová 


