SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA

Soubor dokumentů v tomto bloku má za úkol poukázat na rizikové lokality na teritoriu
Jižního Města, kde je pozorována koncentrace problémových osob a z toho plynoucí
rizika při kontaktu s těmito osobami.
Důraz je kladen zejména na lokality, kde se shromažďují občané bez domova,
problémové osoby a mládež. Tento dokument chce taktéž poukázat na místa, kde byly
nalezeny použité injekční jehly a stříkačky a na pohostinská zařízení, kde se mohou ve
zvýšené míře shromažďovat problematické osoby.

Obsah kapitoly:
Rizikové lokality se zvýšenou koncentrací občanů bez domova
Rizikové lokality se zvýšenou koncentrací problémových osob a mládeže
Rizikové lokality s výskytem použitých injekčních jehel a stříkaček

Rizikové lokality se zvýšenou koncentrací občanů bez domova
LOKALITA

ULICE

1. OC Chodov

Roztylská 2321/19

2. metro Roztyly
3. metro Opatov
4. market Billa

Opatovská

5. metro Háje
6. market Albert

Krejnická

Rizikové lokality se zvýšenou koncentrací občanů bez domova
Problematice osob bez přístřeší věnuje vedení MČ Praha 11 v součinnosti
s dalšími zainteresovanými složkami velkou pozornost. Pravidelně dochází ze
strany pracovníků Systému integrované sociální intervence (SISI)
k monitoringu a navazování kontaktů terénních sociálních pracovníků
s osobami bez domova, čímž dochází k neustálému působení na tyto osoby
zejména v 2preventivní, ale též represivní oblasti. V rámci tohoto odborného
sociálního poradenství
je výše zmíněným osobám poskytována řada
6
doprovodných činností zaměřených na nikoliv vytěsnění těchto osob, ale jejich
1
vrácení do normálního života.
Velmi kladně lze též hodnotit bezplatnou linku
SISI (800 212 218), která slouží všem občanům v případech týkajících se
možných problémů s těmito osobami. Dobře též fungují společné akce Městské
3
5
policie, SISI a Centra sociálních služeb.

4

Problematice osob bez přístřeší věnuje vedení MČ Praha 11 v součinnosti
s dalšími zainteresovanými složkami velkou pozornost. Pravidelně dochází ze
strany terénních sociálních pracovníků k monitoringu a navazování kontaktů
s osobami bez domova, čímž dochází k neustálému působení na tyto osoby
zejména v preventivní, ale též represivní oblasti. V rámci tohoto odborného
sociálního poradenství je výše zmíněným osobám poskytována řada
doprovodných činností zaměřených na nikoliv vytěsnění těchto osob, ale jejich
vrácení do normálního života. Velmi kladně lze též hodnotit spolupráci a
společné akce OŘ Městské policie Praha 11 a Centra sociálních služeb.

Lokalita

1 – OC Chodov

Popis/poznámka

lavičky a prostranství směr Poliklinika Jižní Město
ulice Šustova (Komerční banka, Česká pošta, Česká pojišťovna)

Lokalita

2 – metro Roztyly

Popis/poznámka

volné prostory a lavičky v okolí vchodu do metra

Lokalita

3 – metro Opatov

Popis/poznámka

prostory nákupní zóny u vchodu do metra

Lokalita

4 – okolí marketu Billa – ulice Opatovská

Popis/poznámka

prostory okolo marketu

Lokalita

5 – metro Háje

Popis/poznámka

pochozí zóna ve směru market Albert – Česká pošta

Lokalita

6 – market Albert - ulice Krejnická

Popis/poznámka

lavičky a prostory v okolí marketu

Rizikové lokality se zvýšenou koncentrací problémových osob a mládeže

LOKALITA

LOKALITA

7. Jírovcovo náměstí

8. Pošepného náměstí

9. Arkalycká ulice

10. metro Opatov

11. Nad Opatovem 2140

Rizikové lokality se zvýšenou koncentrací problémových osob a mládeže
Za účelem neformálního navazování kontaktů s cílovou skupinou dětí a
mladistvích jsou realizovány preventivní volnočasové aktivity za přítomnosti
sociálního pracovníka – hry v supermarketu, sportovní středeční odpoledne
v areálu parků
Při výkonu sociální práce jsou terénními pracovníky předávány informační
letáky o terénní 8sociální práci, o bezplatné telefonní lince či o možnosti využít
poradny SISI, kde je poskytováno sociální, právní a psychologické
poradenství. Nedílnou součástí aktivit úřadu MČ Praha 11 je zapojení
9
pracovníků odboru sociálních věcí10a zdravotnictví, včetně řady akcí
11 kontrolu barů a restauračních
v součinnosti s Městkou policií zaměřených na
zařízení s ohledem na zákaz podávání alkoholických nápojů nezletilým a
7
mladistvým.

Za účelem neformálního navazování kontaktů s cílovou skupinou dětí a mladistvích
jsou realizovány preventivní volnočasové aktivity za přítomnosti sociálního
pracovníka – hry v supermarketu, sportovní středeční odpoledne v areálu parků.
Při výkonu sociální práce jsou terénními pracovníky předávány informační letáky o
terénní sociální práci a o možnostech využití řady forem poradenství (sociální, právní
a psychologické. Nedílnou součástí aktivit úřadu MČ Praha 11 je zapojení pracovníků
odboru sociálních věcí a zdravotnictví, včetně řady akcí v součinnosti s městkou
policií zaměřených na kontrolu barů a restauračních zařízení s ohledem na zákaz
podávání alkoholických nápojů nezletilým a mladistvým.

Lokalita

7 - Jírovcovo náměstí

Popis/poznámka

okolí pivnice, restaurace a baru v komplexu Slunečnice

Lokalita

8 - Pošepného náměstí

Popis/poznámka

okolí pivnice, baru a restaurace Maják v komplexu Chrpa

Lokalita

9 - Arkalycká 1/877

Popis/poznámka

okolí Multikina Galaxie, Country Clubu Stodola

Lokalita

10 - metro Opatov

Popis/poznámka

okolí vstupu do prostor metra

Lokalita

11 - Nad Opatovem 2140

Popis/poznámka

polyfunkční objekt Sandra - okolí objektu

Rizikové lokality s výskytem použitých injekčních jehel a stříkaček
LOKALITA

LOKALITA

12. metro Roztyly

13. SZZ Jižní Město - Poliklinika Šustova

14. metro Opatov

15. Litochlebské náměstí

16. SZZ Jižní Město - Poliklinika Opatovská

17. metro Háje

Rizikové lokality s výskytem použitých injekčních jehel a stříkaček
Otázky a problematika spojená s užíváním alkoholu, tabáku, zneužíváním léků či
prvních zkušeností s drogami mezi dětmi a mladistvými bohužel stále narůstá. Nejvíce
rizikovou skupina z tohoto hlediska představují žáci vyšších ročníků ZŠ a nižších
12 z tohoto důvodu přistoupil úřad městské části Praha 11 k intenzivní
ročníků SŠ. Nejen
podpoře především primární drogové prevence, která by měla zejména zabránit
mladistvým v kontaktu s drogami. Mezi nástroje drogové prevence lze zařadit například
13
projekty prevence kriminality, organizování příměstských táborů a ozdravných pobytů,
řadu zájmových aktivit nízkoprahových klubů,15preventivní přednášky a řadu dalších
17
činností. Nelze opomenout protidrogovou politiku, jejímž cílem je vytváření
podmínek
pro činnost a uskutečňování projektů zabývajících se řešením problémů v drogové
14
16
problematice v lokalitě MČ Praha 11.

Otázky a problematika spojená s užíváním alkoholu, tabáku, zneužíváním léků či
prvních zkušeností s drogami mezi dětmi a mladistvými bohužel stále narůstá. Nejvíce
rizikovou skupina z tohoto hlediska představují žáci vyšších ročníků ZŠ a nižších
ročníků SŠ. Nejen z tohoto důvodu přistoupil úřad městské části Praha 11 k intenzivní
podpoře především primární drogové prevence, která by měla zejména zabránit
mladistvým v kontaktu s drogami. Mezi nástroje drogové prevence lze zařadit například
projekty prevence kriminality, organizování příměstských táborů a ozdravných pobytů,
řadu zájmových aktivit nízkoprahových klubů, preventivní přednášky a řadu dalších
činností. Nelze opomenout protidrogovou politiku, jejímž cílem je vytváření podmínek
pro činnost a uskutečňování projektů zabývajících se řešením problémů v drogové
problematice v lokalitě MČ Praha 11.

Lokalita

12 - metro Roztyly

Popis/poznámka

křoví a travnaté porosty v okolí vestibulu metra

Lokalita

13 - Poliklinika Šustova

Popis/poznámka

kontejnery na odpad, okolí parkoviště u polikliniky

Lokalita

14 – metro Opatov

Popis/poznámka

křoví a travnaté porosty v okolí vestibulu metra

Lokalita

15 – Litochlebské náměstí

Popis/poznámka

okolí laviček a přístřešků na autobusových zastávkách

Lokalita

16 - Poliklinika Opatovská

Popis/poznámka

okolí autobusové zastávky u polikliniky

Lokalita

17 - metro Háje

Popis/poznámka

okolí marketu Albert, Multikina Galaxie, restaurace Stodola

