Krásné Letňany pro kvalitní život i spokojenost občanů
(zdravotnictví, sociální věci, sport, volný čas)
-

Více služeb pro seniory a jejich zapojení do společenského života
Výstavba sociální infrastruktury pro lidi všech věkových kategorií
Vyšší počet lékařů v Letňanech
Nový dům dětí a mládeže
Podpora komunitního života
Posílení vztahu k přírodě formou nového komunitního centra se zvířaty v přírodě
Další rozvoj letňanské knihovny

Kvalita života se neodvíjí pouze od kvality životního prostředí, ale prostředí pro život obecně.
Dostupnost veřejných služeb a jejich zajištění musí být zajištěna za každou cenu. Zejména u
těch skupin obyvatel, které se dlouhodobě mohou cítit na okraji zájmu, chceme nabídnout větší
zapojení do společného života.
Jsme si vědomi nedobré situace zejména v bytové oblasti u mladých rodin a seniorů. Zatímco
téměř každá mladá rodina řeší problém kde začít společný život, řada seniorů zbytečně končí v
domovech důchodců, nebo opuštěná ve svých domovech, protože nemají jinou možnost.
Vyšší kvalitu života pro mladé rodiny bychom rádi zajistili výstavbou startovacích bytů,
zvýšení kvality života zejména pro seniory pak zlepšením stávajících služeb a infrastruktury.
To znamená větší podporu jejich komunitního života, zvýšení jejich zapojení do společnosti
a možnost předávat své cenné a jedinečné životní zkušenosti.
Jsme si vědomi také zhoršující se situace v oblasti dostupnosti zdravotní péče, kterou chceme
řešit jak posílením infrastruktury, tak také efektivnějším způsobem přivádění nových lékařů do
Letňan.
Základem společenského života v Letňanech musí být sami občané. Městská část může totiž
zajistit jen malou část kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit. Budeme proto
podporovat občanské neziskové aktivity zejména ve formě komunitních aktivit, pro které
chceme vytvářet vhodné podmínky. Prostřednictvím grantů i dalších druhů podpory budeme
podporovat co největší a nejširší spektrum občanských aktivit v oblasti kultury, sportu,
životního prostředí či trávení volného času.
Jak toho chceme dosáhnout:
Služby pro seniory

-

-

Ve stávající či rozvojové zástavbě chceme najít prostor pro nový dům pro seniory a
denní stacionář a následně ve spolupráci s hlavním městem či usilovat o jeho
výstavbu. Nový objekt by však měl plnit roli jakéhosi komunitního centra, které
bude plné života a radosti. Rádi bychom, aby poskytoval širokou paletu služeb od
prosté pomoci seniorům v jejich domácnostech, přes denní stacionář, komunitní
centrum až po menší bytové jednotky pro ty, kteří potřebují častější pomoc a péči.
Díky tomu bude možné zachovat v maximální možné míře propojení seniorů s jejich
rodinami.
Ve zvýšení míře podpoříme činnost Klubu seniorů, přičemž cíle bude zapojit
mnohem větší počet seniorů do aktivit Klubu.
Zvýšíme podporu vybraných aktivit tohoto Klubu směřujících k většímu začlenění
seniorů do společenského života v obci.
Podpoříme zejména zajištění takových aktivit, které povedou ke sdílení jejich
zkušeností, zlepšení péče o vzhled obce a odstraňování nedostatků, zvýšení jejich
bezpečnosti a širší zapojení do moderní společnosti (počítačové kurzy) apod.

Investice do bytového fondu a startovací bydlení pro mladé
-

-

V rámci rozvojových ploch chceme vytipovat a ve spolupráci s hlavním městem a
státem zajistit výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny. Rozvoj Letňan musí
reflektovat nejen potřeby těch, kteří si mohou nové bydlení bez problémů dovolit,
ale také těch, kteří na startu svého samostatného života tolik možností nemají.
Stávající bytový fond chceme nadále rozvíjet prostřednictvím investic z vybraného
nájemného tak, aby se jak zhodnocoval majetek náš všech, tak také kvalita bydlení
v těchto bytech. Nepředpokládáme další privatizaci bytového fondu nad rámec již
privatizovaných domů.

Zdravotnictví
-

-

Budeme aktivně podporovat vznik nových ordinací v obecních i soukromých
prostorách. Společně s odborníky vytvoříme systém, který pomůže přitáhnout a
udržet nové lékaře, kterých začíná být v Letňanech nedostatek.
Lékařská pohotovost na Proseku musí být pro potřeby obyvatel zachována.
V rozvojových plochách musí být vyčleněn vhodný prostor pro nové zdravotní
středisko, resp. polikliniku.

Volný čas, kultura a sport

-

-

-

Podpoříme vznik nových a činnost stávajících center a aktivit také pro rodiče s dětmi
a mládež (mateřská a dětská centra, nízkoprahová centra).
Vybudujeme nový Dům dětí a mládeže, který výrazně pomůže s naplňováním
mimoškolních aktivit pro naše děti.
Mezi nejcennější kulturní hodnoty, které v Letňanech máme, patří naše knihovna. I
nadále budeme z rozpočtu městské části podporovat její činnost, knižní fond i
kulturní akce zde pořádané ve formě autorských čtení, akcí pro dětí apod.
Zvýšíme podporu pro sport a sportovní aktivity zejména dětí. Kromě již stávajících
sportovních klubů a kurzů chceme rozšířit nabídku mimoškolních aktivit formou
nových kurzů prostřednictvím kvalifikovaných odborníků, jejichž zapojení budeme
spolufinancovat tak, aby pro rodiče sportování jejich dětí nepředstavovalo takovou
zátěž.
Dokončíme regeneraci veřejných sportovišť. Prostřednictvím modernizace
školských zařízení doplníme sportovní infrastrukturu o nová hřiště i tělocvičnu.
V rámci rozšiřování lesoparku vyčleníme část ploch pro venkovní sportovní
aktivity.

Komunitní způsob veřejného života
-

-

Budeme aktivně podporovat vznik a rozvoj nových komunitních aktivit a center.
Nejsme příznivci organizovaného života řízeného a určovaného shora. Raději
podpoříme Vaše smysluplné aktivity, ať již fyzickou pomocí ze strany městské části,
poskytnutím prostor či spolufinancováním společenských aktivit a akcí.
V prostoru mezi novou výstavbou a lesoparkem zajistíme zřízení zookoutku, který
v našich představách bude komunitním centrem, kde budou děti i dospělí moci nejen
vidět kus živé přírody a tradiční česká zvířata, ale také se podílet na péči o ně a
dozvědět se něco o přírodním bohatství naší země a problematice životního
prostředí.

