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Zápis z 3. setkání pracovní skupiny děti a mládež
ze dne 28. května 2013
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.
2.
3.
4.

Představení zúčastněných osob
Představení priorit
Návrhy konkrétních opatření, které by vedly ke zlepšení situace
Závěr

1.
Úvod:
Představení všech zúčastněných a uvedení do tématu.
Témata k diskuzi:
- Představení priorit
- Návrhy opatření
2. Představení priorit:
- Na základě dřívějších setkání se vyčlenila témata, která jsou nyní nejaktuálnější a jsou
v nich největší problémy. Ty se uvádějí jako priority:
 Rozvoj poradenských služeb
 Podpora řešení obtížných a krizových situací občanů
 Problematika dětí mládeže
- Na základě těchto priorit se vyprofilovala skupina témat, o kterých se vedly menší
skupinové diskuse, během nichž zazněly návrhy na zlepšení situace. Témata jsou:
 Poradenství
 Volný čas dětí a mládeže
 Práce se sociálně vyloučenými rodinami
3. Návrhy na opatření, které by vedly ke zlepšení situace:
- Skupina poradenství a práce se soc. vyloučenými rodinami
 Rekapitulace stávajících služeb: (1x týdně REP v MH, 1x týdně Semiramis v
MH, 1x za 14 dní Poradna pro občanství, občanská a lidská práva v MH –
nabízejí sociálně aktivizační služby, 1x za 14 dní právní pomoc v MB vzdálené
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15 km, PPP v Mladé Boleslavi – dlouhá čekací doba, PMS – poradenství pro
osoby poškozené trestnou činností, Azylový dům v MB – pouze pro matky s
dětmi).
V MH chybí občanská poradna (zejména velký problém dluhového
poradenství) – bylo by dobré podpořit to, co tu už je, např. detašované
pracoviště, a zaměstnat dobrovolníky/absolventy práv, většina služeb je totiž
v MB, kam klienti už nedojedou (otázka vhodných prostor – návrh na Klub s.
r. o., kde 2x do měsíce působí placený právník).
Problém dluhového poradenství řeší i Semiramis – suplují tuto činnost, stejně
jako PMS (návrh vzdělat si ty pracovníky, kteří tu jsou  problém ale je, že
tito lidé nepřijdou včas, ale až když už je pozdě a pak potřebují spíše pomoc
právníka  možnost zkusit oslovit OP Nymburk nebo jinou stávající
organizaci? ( NNO, která by poradenství poskytovala, by mohla zažádat o
dotace MPSV či kraj, i tak je nutné, aby se v rozpočtu města s nějakou finanční
podporou počítalo).
Dále velký problém s krizovou intervencí – zejména psycholog a dětský
psychiatr (dlouhé čekací doby u psychologa – 2 měsíce není již krizová pomoc,
nedostatek psychiatrů – pouze jeden v MB a nemá smlouvu se všemi
pojišťovnami)  možnost oslovit REP o rozšíření svých služeb, je třeba najít
člověka, který by tyto služby poskytoval (musely by se na to ale navýšit
finance, nyní 20 000 Kč ročně na por. 1 den v týdnu), nebo možnost oslovit
končící studenty v oboru psychologie, psychiatrie (bývají vděční a získají tím i
praxi).
Chybí aktivizační služby pro rodiny, kromě soc. odboru je zde neposkytuje
žádná NNO.

Skupina volný čas dětí a mládeže
Oblast sociálních služeb:
 Chybí terénní program pracující s dětmi a mládeží na ulici a pravděpodobně i
nízkoprahový klub – dětem se sice nabízejí kroužky zdarma, ale problém je
v tom, že se tam přihlásí a pak tam nechodí, jiné děti by na kroužek třeba
chtěly chodit, ale nemají na to finance  proto řešení nízkoprahového klubu
(je zdarma a děti tam mohou chodit, kdy chtějí, jsou tam anonymně, navíc má
tato služba sociální přesah: jsou zde odborníci schopní poradit při problémech
ve škole, v rodině apod.) – pokud by měl klub vzniknout, je třeba nejdříve
analyzovat potřebnost služby (právě probíhá v terénu) a řešit otázku prostoru
(možnost unio buněk, pak by stačil pouze pozemek města, dořešit WC).
Mimo rámec soc. služeb:
 Chybí dále venkovní prostor - místo, které by děti mohly kdykoli během dne
navštěvovat (např. přístřešek a hřiště se sportovními prvky, zdarma dostupné
celoročně) – v MH je skate park (je ale daleko od centra města).
 Ohledně trávení volného času zejména sociálně slabých padl návrh, aby město
finančně přispělo domu dětí a mládeže /zřizovatelem je kraj/ a tyto finanční
-
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rezervy pro sociálně slabé děti by mohly být využity na jejich zájmové a
sportovní aktivity (děti platí 10 Kč a mohou být v klubu Poškolák od 11:30 do
17:00 – denně 20-30 dětí, nejvíce do 15 hodin, poté cca 10 dětí), ale bylo
zamítnuto pro neproveditelnost.
 1x týdně do MH jezdí terénní pracovníci ze Semiramisu, jezdí sem i na akce
pro děti a mládež a nárazově i ve večerních hodinách – bylo by dobré to takto
udržet a pokračovat v tom dál, do ambulance odkazují do MB.
Témata mimo soc. služby na setkání s vedením města na KS:
- Chybí hřiště pro starší děti a mládež (viz výše).
- Chybí místo ke scházení rodičů s dětmi – RC nebo MC.
- Otázka kapacit volnočasového centra a podmínky udržitelnosti – nesmí zde být
poskytovány soc. služby ani komerční aktivity?
- Hlídání dětí
- Nedostatečné kapacity MŠ
4. Závěr
- Problém s azylovým bydlením – je v MB pouze pro matky s dětmi, ale problém je
s umístěním otce s dětmi a vícečetných rodin  souvisí s tím problém domácího
násilí, chybí soc. byty – prostupnost bydlení.
- Zamyšlení se nad dalšími možnými opatřeními, které by usnadnily situaci v MH a
pomohly při řešení důležitých problémů.
- Další setkání této skupiny proběhne v září až říjnu 2013.
Úkoly:
Úkol
Připomínky k zápisu ze setkání.

kdo
R. Baxová, P.
Štěpová, účastníci,
vedoucí PS

Zápis ze setkání a jeho rozeslání
všem účastníkům. Příprava dalšího
setkání PS na podzim, dle
zvolených zaměření.
B. Havránková

Stav

termín plnění

poznámky

Do 5.6.

Do 10.6.

Zajistí
organizačně

Připomínky k zápisu zasílejte prosím do 15. 6. 2012 na e-mail: barbora.havrankova@cpkp.cz.
Zapsala: Barbora Havránková, Petra Štěpová
Ověřila: Renata Baxová

