Zápis ze setkání v rámci KPSS
Datum a místo konání: 29. 10. 2010, v terénu – Černošice
Přítomní: Monika Formáčková, maminka s kočárkem (Marta Kravčíková, souhlas s testem a
podmínkami, telefonická dohoda)
Cíl: TEST BARIÉROVOSTI ČERNOŠICE 1


Zadání: dojít s dítětem v kočárku z místa bydliště do nejbližší samoobsluhy na
běžný nákup.

1. Projekt KPSS – informace
 prvotně došlo k seznámení maminky s projektem, jeho obsahem, pracovními
skupinami a cíli a možností další spolupráce
 maminka byla seznámena s tím, co test obnáší a jaké budou jeho výsledky
 maminka byla seznámena s informací, že projekt je realizován za finanční
podpory Evropské unie
2. Sociální situace maminek s dětmi předškolního věku
 byla diskutována témata sociální i životní situace maminek s dětmi
 dotazy ohledně životních podmínek a možností, které poskytují Černošice, byly
zodpovězeny většinou pozitivně
 služby byly hodnoceny jako většinou dostačující
 maminka by uvítala větší socializaci (společné projekty, apod.)
 kritika nádraží ČD vzhledem k obtížnosti manipulace s kočárkem
3. Druhy kočárků a terén v Černošicích
 byly diskutovány nároky na kočárek, aby obstál v podmínkách místní
infrastruktury
 paní se přiklání k důkladnému výběru kočárku, tj. vlastní rozumné investici do
pohodlného cestování s ohledem na možnosti rodinného rozpočtu i terénu, spolu
s přáním na vylepšení černošické infrastruktury
4. Výsledky testu
 narážíme na problém poměrně rizikového výstupu z místa bydliště vzhledem
k rušné komunikaci, chodníku pouze na druhé straně a absence přechodu v ulici
Vrážská
 v ulici Jičínská využíváme silnici namísto zcela nevyhovujícího chodníku
 nejblíže to má maminka k novému centru, které je upraveno bezbariérově
 v prodejně si maminka není jistá, jak může s kočárkem dovnitř, ale po dotazu na
pracovnici se vstupem není problém
 maminka se rozhodne navštívit další prodejnu (hračky), která je přímo uzpůsobena
vjezdu s kočárky
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vracíme se zpět stejnou cestou, kdy nás opět provází vyhýbání se projíždějícímu
autu v okolních ulicích
maminka považuje úpravu chodníků za velmi důležitou, vzhledem k její práci
s vozíčkáři považuje většinu chodníků za zcela nevyužitelnou i pro tuto skupinu
největším úskalím chodníku je nejednotnost stran (časté přecházení, „useklé“
konce chodníků, přechody…) a terénní nejednotnost chodníků

5. Navrhovaná řešení
 postupná komplexní úprava chodníků v rámci strategie rozvoje celého města
financovaná především z rozpočtu města se zaměřením na skutečnou využitelnost
a efektivitu práce
6. Náklady setkání
 ze setkání nevyplynuly žádné náklady
7. Fotodokumentace: chodník ulice Jičínská

Zpracoval: Monika Formáčková, DiS.
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