
Zápis z jednání Komise Rady MČ Praha 8, pro prevenci sociálně patologických 

jevů, které se uskutečnilo 13. 5. 2015 v zasedací místnosti č. 2 – Na Libeňském 

zámečku, Praha 8, od 16:30 hodin 

 

Přítomní v 16:30: Kateřina Halfarová, Perla Kuchtová, Hana Zvolská, Silvie 

Kratochvílová, Roman Faltýn, Miroslav Pešek 

 

Omluveni: Michal Dunovský (mailem předsedkyni komise), Kubičíková (tajemnicem, 

služební cesta); Majerová, Vybíral  

 

I. Úvodní část 
 Po uvítání přítomných konstatovala předsedkyně komise Mgr. Kateřina 

Halfarová, že jsou přítomny dvě třetiny členů a komise je usnášeníschopná. 
 Přítomní byli seznámení s programem jednání, který byl přijat všemi hlasy: Pro 

– 6 – proti 0 – zdržel se – 0. 
 Zápis z minulého jednání komise schválen všemi hlasy. Pro – 6 – proti 0 – 

zdržel se – 0. 
 Volba ověřovatele zápisu. Návrh: Roman Faltýn.  Přijato všemi hlasy: Pro – 6 

– proti 0 – zdržel se – 0. 
II. Projednání bodu k podnětu Komise, který vyplynul z minulého jednání, 

vyzývající ke změně grantových podmínek tak, aby o grant mohly žádat i 
neregistrované organizace radě MČ.  

 Reflektovány informace o nízkoprahových klubech zaslaných členům 
před jednáním prostřednictvím elektronické pošty. 

  U nízkoprahových klubů musí být registrována sociální služba. 
Volnočasové kluby neplní stejný účel. 

 Schéma Proxima Sociale – služby komunitě. Funguje na Praze 9, 11, 
13 a 16 (i mimo Prahu) 

 Bohnice vytipovány jako potenciálně nebezpečná oblast (bez 
odpovídajících služeb pro dospívající) 

 Zmíněna pozitiva A21 
 Pozitiva: obnova výuky dílen na ZŠ 
 Zakládání komunitních zahrad 
 Obědové konto při základních školách pro sociálně znevýhodněné žáky 

III. Členové komise byli seznámeni s grantovým schématem a pravidly. 
IV. Priority: Tvorba pracovní verze dokumentu, kontakt a výměna informací 

s poskytovateli sociálních služeb na Praze 8, fungování Romodromu. Terénní 
služby. Realizován je především pravidelný sběr použitých injekčních 
stříkaček. 
Pracovní verze dokumentu: zpracuje Mgr. K. Halfarová 



V. Závěrečná diskuse.  
 Šetření zahrnující klubová zařízení pro mládež na Praze 8. Možnost 

spolupráce se studenty SŠ či VŠ. 
 Swot analýza 

 
VI. Usnesení komise pro doporučení k jednání Radě MČ: 

a. Komise žádá Radu MČ o provedení podrobné analýzy služeb a 
aktivit na P8 (dle věkových kategorií) ve formě analytické studie. 

b. Poskytnutí informací z terénu (z jednání komise dne 25.3.2015): 

nprarp. Řádková (Policie ČR) – sděluje, že z pohledu policie jsou problematické 
lokality v P8 následovně:  Palmovka, Libeň a Karlín – převažují drogy; Bohnice 
– krádeže do aut; Kobylisy – převažují kapesní krádeže. Nově se v Karlíně začala 
objevovat napadání seniorů mladými Romy. V parcích a keřích přebývají 
bezdomovci. Bulovka poukazuje na to, že díky přítomnosti metadonového centra 
musela zvýšit vlastní ostrahu, jelikož se značně zvýšila trestná činnost na jejich 
majetku, včetně vloupání do objektů nemocnice. K dotazu komise policistka 
sděluje, že byty jsou vykrádány nejvíce v Bohnicích.   

 
c. Revize grantových podmínek na rok 2016/2017 pro volnočasový 

aktivity dle priorit mč P8 

 

 

Zapsala: P. Kuchtová 

 

 

 

Ověřil: R. Faltýn 

 

 

 

 

Předsedkyně: K. Halfarová 


