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Úvod 
 
Akční plán městské části Praha 10 na rok 2016 (dále i Akční plán) je prováděcím dokumen-
tem ke Střednědobému plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území 
městské části Praha 10 na období 2014-2016 (dále i Střednědobý plán). 
 
Střednědobý plán byl schválen Zastupitelstvem městské části Praha 10 dne 16. 12. 2013 
(usnesení č. 20/2/2013). Dokument je k dispozici na www.desitkapomaha.cz v sekci komu-
nitní plánování. 
 
Akční plán stanoví hlavní úkoly, kterým se bude MČ Praha 10 v roce 2016 v oblasti sociálních 
a návazných služeb věnovat a vznikl v rámci procesu komunitního plánování sociálních a ná-
vazných služeb (dále i KPSS), při němž spolupracují uživatelé sociálních a návazných služeb, 
poskytovatelé těchto služeb, představitelé městské části Praha 10 (zadavatel služeb) a obča-
né, které tato oblast zajímá.  
 
Současně Akční plán navazuje na vyhodnocení akčního plánu z roku 2015, který byl průběžně 
monitorován a bylo vyhodnocováno jeho naplňování.  
 
Součástí tohoto dokumentu je i organizační řád KPSS, a to včetně organizační struktury KPSS 
a jmenného seznamu členů Koordinační skupiny KPSS. 
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Priority a opat ření Střednědobého plánu 
 
Jednotlivé priority v sociální a návazné oblasti byly tvořeny na jednáních pracovních skupin,  
a to za aktivní spolupráce uživatelů, spolupracujících poskytovatelů sociálních a návazných 
služeb, zástupců MČ Praha 10 a občanů, které tato oblast zajímá. Při nastavení priorit jsme 
vycházeli z výstupů analýz (analýzy potřeb, analýzy služeb a SWOT analýzy pracovních sku-
pin). 
 
Nejdůležitějším podkladem pro tvorbu komunitního plánu na daném území je analýza po-
třeb. Městská část Praha 10 si v srpnu 2013 nechala Centrem pro komunitní práci střední 
Čechy zpracovat Analýzu potřeb občanů městské části Praha 10 v oblasti související se zajiš-
těním potřeb občanů v nepříznivé sociální situaci (dále i analýza potřeb). 
 
Dále si městská část Praha 10 nechala v červnu 2013 Centrem pro komunitní práci střední 
Čechy zpracovat Analýzu sociálních a návazných služeb poskytovaných občanům Prahy 10 
(dále i analýza služeb). 
 
SWOT analýzy vypracovaly 4 pracovní skupiny na svých jednáních: 
 

� Osoby se zdravotním postižením dne 27. 3. 2013 
� Osoby ohrožené sociálním vyloučením dne 27. 3. 2013 
� Senioři dne 4. 4. 2013 
� Rodina, děti a mládež dne 8. 4. 2013 

 
SWOT analýzy jsou součástí zápisů z jednáních pracovních skupin.  
 
Všechny uvedené analýzy jsou k dispozici v plném znění na www.desitkapomaha.cz v sekci 
komunitního plánování. 
 
Priority byly schváleny Radou městské části Praha 10 dne 18. 9. 2013 (usnesení č. 1001)  
a jsou spolu s opatřeními pro jejich realizaci základem Střednědobého plánu. 
 
Jednotlivé priority a opatření jsou z praktických důvodů číslovány, označení neurčuje jejich 
důležitost nebo pořadí, v jakém mají být řešeny. 
 

Tento prováděcí dokument stanoví konkrétní opatření a aktivity pro rok 2016, které mají 
přispět k naplnění stanovených priorit Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociál-
ních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016.  
 
Opatření vznikla na základě jednání pracovních skupin v roce 2015, vyhodnocení plánu za rok 
2014 a doporučení dalších odborníků.  
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Priorita I. - Zajištění kvalitní a kontinuální informovanosti v oblasti sociálních 
a návazných služeb 

Priorita II. - Podpora rozvoje dobrovolnictví 

Priorita III. - Podpora transparentního grantového systému v oblasti 
poskytování sociálních a návazných služeb  

Priorita IV. - Podpora poradenství 

Priorita V. - Podpora bezbariérovosti 

Priorita VI. - Podpora zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce  

Priorita VII. - Podpora řešení problematiky bydlení osob v nepříznivé sociální 
situaci 

Priorita VIII. - Podpora péče o děti do nástupu povinné školní docházky 

Priorita IX. - Podpora terénních služeb, terénních programů a preventivních 
programů pro děti a mládež ohrožené rizikovými sociálními jevy 

Priorita X. - Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením v setrvání  
v domácím prostředí 

Priorita XI. - Podpora aktivizačních služeb 

Priorita XII. - Řešení problematiky pobytových služeb seniorů a osob se 
zdravotním postižením 

Priorita XIII. - Podpora terénních služeb a terénních programů pro dospělé 
osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené 

Priorita XIV. - Udržení procesu komunitního plánování sociálních služeb 

Priorita XV. - Podpora sociální práce poskytované městskou částí Praha 10 
prostřednictvím sociálních pracovnic a pracovníků odboru sociálního   
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Priorita I. - Zajištění kvalitní a kontinuální informovanosti v oblasti sociálních 
a návazných služeb 

Oblast informovanosti je na území městské části Praha 10 zajištěna různými formami velmi dobře. 
Cílem této priority je zlepšit propojení jednotlivých informačních oblastí. Jedná se o informace  
o poskytovatelích sociálních a návazných  služeb, o akcích pro občany Prahy 10 a o činnosti pracovní-
ků Úřadu městské části Praha 10, a to s cílem nabídnout pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci.  
 
 
 
Opatření 1. 1.: Průběžně informovat občany různými formami  
Opatření 1. 2.: Podporovat pravidelné zveřejňování informací na webových stránkách  
Prahy 10 
Opatření 1. 3.: Provozovat sociální a zdravotní portál  
Opatření 1. 4.: Aktualizovat katalog sociálních a návazných služeb 
Opatření 1. 5.: Realizovat veletrh sociálních a návazných služeb 
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Opatření 1. 1.: Průběžně informovat občany různými formami  
 

Popis a zdůvodnění 

Z jednáních pracovních skupin vyplynula potřeba pokračovat v předávání 
informací občanům Prahy 10 v oblasti sociálních a návazných služeb různými 
formami. Tato skutečnost vychází i z Analýzy potřeb občanů Prahy 10, která 
byla zpracována v polovině roku 2013. Je potřeba pokračovat ve srozumitel-
ném informování občanů prostřednictvím místního tisku, lékařů, letáků pre-
zentujících práci odboru sociálního a v jejich distribuci mimo jiné prostřednic-
tvím dobrovolníků Dobrovolnického centra Protěž.  

Klíčové plánované aktivity 

• Pokračovat ve zpracovávání článků  ze sociální oblasti do médií  

• Pokračovat v informování veřejnosti o projektech MČ Praha 10 v sociální 
oblasti různými formami 

• Pokračovat ve zpracovávání, tisku a distribuce srozumitelného 
informativního letáku o činnostech odboru sociálního pro občany Prahy 10 

• Pokračovat v předávání informativních letáků o činnostech odboru 
sociálního  spolupracujícím poskytovatelům sociálních a návazných služeb 

• Pokračovat v distribuci letáků o činnosti spolupracujících poskytovatelů 
sociálních a návazných služeb na akcích MČ Praha 10 

• Aktualizovat informační dopis pro praktické lékaře a pediatry působící  
na území Prahy 10 o činnostech odboru sociálního a nabídce sociálních  
a návazných služeb 

• Distribuovat  informační dopis praktickým lékařům a pediatrům působícím  
na území Prahy 10 

• Hledat další možnosti předávání informací občanům Prahy 10 

 
Cílová skupina 

 
Občané MČ Praha 10 
 

Výstup = co bude výsledkem 
 

• Minimálně 1x  za dva měsíce námět na článek do médií 

• Zveřejněné články v médiích 

• Aktualizace, tisk a distribuce  minimálně  400 ks  letáku o činnostech 
odboru sociálního 

• Distribuce minimálně 60 ks informačního dopisu pro praktické lékaře  
a pediatry působící na území Prahy 10 o činnostech odboru sociálního  
a nabídce sociálních a návazných služeb 

• Zajištění distribuce letáků spolupracujících poskytovatelů sociálních  
a návazných služeb a letáků k projektům MČ Praha 10 na akcích MČ Praha 
10 

 

Dopad na cílovou skupinu  
Zvýšení informovanosti občanů MČ Prahy 10 o možnostech řešení jejich 
nepříznivých sociálních situací 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři 
MČ Praha 10 – odbor sociální 
Externí dodavatel letáků 

Partneři 
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 
Dobrovolnické centrum Protěž 
MČ Praha 10 – tiskový mluvčí 

Harmonogram 

• Minimálně 1x za dva měsíce – námět na jeden článek do médií 

• 2. pololetí –  aktualizovat letáky o činnosti odboru sociálního, které budou 
v průběhu celého roku distribuovány občanům 

• Průběžně – zpracovávat letáky o projektech MČ Praha 10 v sociální oblasti 

• Průběžně –  na akcích MČ Praha 10 předávat  letáky občanům Prahy 10 

• Průběžně – zveřejňovat články v médiích 

• Říjen  – aktualizovat  dopis pro praktické lékaře a pediatry  

• Prosinec – distribuovat  dopis praktickým lékařům a pediatrům 
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Předpokládané finanční 
náklady 

• Informativní letáky o činnostech odboru sociálního – předpokládaná     
 částka cca 20 tis. Kč 

• Provozní náklady Úřadu MČ Praha 10 

• Mzdové náklady pracovníků MČ Praha 10 
 

Možné zdroje financování 
 
 Rozpočet MČ Praha 10 

 

Kritéria hodnocení 

Počet námětů na články 
Počet zveřejněných článků  
Počet  informativních letáků o činnostech odboru sociálního a o projektech MČ Praha 10 
Počet distribuovaných informačních dopisů pro praktické lékaře a pediatry působící na území Prahy 10 o čin-
nostech odboru sociálního a nabídce sociálních a návazných služeb 
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Opatření 1. 2.: Podporovat pravidelné zveřejňování informací na webových stránkách  
Prahy 10 
 

Popis a zdůvodnění 

Z jednáních pracovních skupin vyplynula potřeba pokračovat ve zveřejňování 
akcí spolupracujících poskytovatelů sociálních a návazných služeb v kalendáři 
akcí a ve zveřejňování článků ze sociální oblasti na webových stránkách MČ 
Praha 10. Současně bylo potvrzeno v rámci jednání pracovních skupin využívá-
ní webových stránek jako informačního zdroje.   

Klíčové plánované aktivity 

• Pokračovat ve zpracovávání článků  

• Pokračovat ve zveřejňování akcí spolupracujících poskytovatelů sociálních  
a návazných služeb v kalendáři akcí 

• Pokračovat v aktualizaci údajů vztahujících se k činnosti odboru sociálního 

Cílová skupina 
 
Občané MČ Praha 10 
 

Výstup = co bude výsledkem 
 

• 4 články na webových stránkách Prahy 10 

• Zveřejněné akce spolupracujících poskytovatelů sociálních a návazných 
služeb v kalendáři akcí  

• Aktualizované informace o činnostech odboru sociálního na webových 
stránkách MČ Praha 10 

Dopad na cílovou skupinu  

 
Zvýšení informovanosti občanů MČ Prahy 10 o možnostech řešení jejich 
nepříznivých sociálních situací 
 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři 
 
MČ Praha 10 – odbor sociální 
 

Partneři 

 
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 
MČ Praha 10 – odbor kultury a projektů 
 

Harmonogram 

• Každé čtvrtletí zpracovat jeden článek na webové stránky Prahy 10 

• Průběžně – (na základě požadavků) zveřejňovat akce spolupracujících po-
skytovatelů sociálních a návazných služeb v kalendáři akcí 

• Průběžně – aktualizovat informace na webových stránkách Prahy 10 

Předpokládané finanční 
náklady 

• Mzdové náklady pracovníků MČ Praha 10 

• Provoz webových stránek 

Možné zdroje financování 

 
 Rozpočet MČ Praha 10 

 

Kritéria hodnocení 

Počet článků na webových stránkách 
Počet zveřejněných akcí 
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Opatření 1. 3.: Provozovat sociální a zdravotní portál  

 

Popis a zdůvodnění 

MČ Praha 10  reagovala v roce 2013 na nedostatečné formy informování 
občanů Prahy 10 zprovozněním nového sociálního a zdravotního portálu. 
Vzhledem k tomu, že se tato forma poskytování informací široké veřejnosti 
osvědčila, je třeba i nadále sociální a zdravotní portál udržet, rozvíjet a aktua-
lizovat. Tato skutečnost byla potvrzena i na jednáních pracovních skupin. 

Klíčové plánované aktivity 

• Operativně aktualizovat text na sociálním a zdravotním portálu 

• Průběžně vyřizovat portálovou poštu – e-mailová komunikace s občany 

• Provádět pravidelné kontroly aktuálnosti informací na sociálním  
a zdravotním portálu 

• Pravidelně upozorňovat poskytovatele sociálních a návazných služeb,  
aby provedli kontrolu údajů o jejich organizaci – prostřednictvím  e-
mailové výzvy 

• Zveřejňovat informace od spolupracujících poskytovatelů sociálních  
a návazných služeb 

Cílová skupina Občané MČ Praha 10 

Výstup = co bude výsledkem 
 

• Aktuální informace na portálu  

• Odpovědi na dotazy a e-maily občanů a organizací 

• Aktuální informace od poskytovatelů sociálních a návazných služeb 

Dopad na cílovou skupinu  
Zvýšení informovanosti občanů MČ Prahy 10 o možnostech řešení jejich 
nepříznivých sociálních situací 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři MČ Praha 10 – odbor sociální 

Partneři 
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 
MČ Praha 10 – odbor kultury a projektů 

Harmonogram 

•  Průběžně – operativně  aktualizovat informace 

•  Průběžně – vyřizovat portálovou korespondenci 

•  Průběžně – (na základě požadavků poskytovatelů sociálních a návazných   

•   služeb) zveřejňovat informace 

•  Čtvrtletně –  kontrolovat aktuálnost informací  

•  Březen – upozornit organizace k provedení kontroly údajů 

•  Červen – upozornit organizace k provedení kontroly údajů 

•  Září – upozornit organizace k provedení kontroly údajů 

•  Prosinec  – upozornit organizace k provedení kontroly údajů 

Předpokládané finanční 
náklady 

• Mzdové náklady pracovníků MČ Praha 10 

• Provoz webových stránek 

Možné zdroje financování 
 
 Rozpočet MČ Praha 10 

 

Kritéria hodnocení 

Počet vyřízené e-mailové korespondence 
Počet upozornění (rozeslaných e-mailů) ke kontrole portálu  poskytovatelům sociálních a návazných služeb 
Návštěvnost jednotlivých částí portálu ze strany občanů 
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Opatření 1. 4.: Aktualizovat katalog sociálních a návazných služeb 

 

Popis a zdůvodnění 

Katalog sociálních a návazných služeb vydává MČ Praha 10 každoročně již  
od roku 2010. Uvedený dokument má od občanů velmi kladnou odezvu.  
Aby katalog plnil svůj účel – poskytovat aktuální informace o možnostech 
pomoci při řešení obtížné sociální situace – je třeba tuto publikaci pravidelně 
aktualizovat. V roce 2016 bude katalog aktualizován v existující grafické 
úpravě.   

Klíčové plánované aktivity 

• Výběr dodavatele katalogu sociálních a návazných služeb 

• Oslovení spolupracujících poskytovatelů sociálních a návazných služeb, 
aby aktualizovali své údaje či se nově zařadili do katalogu 

• Shromažďování podkladů  

• Předání dodavateli ke grafickému zpracování a k tisku 

• Zpracování a zveřejnění elektronické verze katalogu 

• Distribuce katalogu sociálních a návazných služeb 

Cílová skupina 
 
Občané MČ Praha 10 
 

Výstup = co bude výsledkem 
 

• Minimálně 2000 ks aktualizovaného katalogu sociálních a návazných 
služeb 

• Elektronická verze katalogu ke stažení na sociálním a zdravotním portálu 

Dopad na cílovou skupinu  
Zvýšení informovanosti občanů MČ Prahy 10 o možnostech řešení jejich 
nepříznivých sociálních situací 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři 

 
MČ Praha 10 – odbor sociální 
Externí dodavatel katalogu sociálních a návazných služeb 
 

Partneři 
 
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 
 

Harmonogram 

• Březen až duben – vybrat dodavatele 

• Květen – oslovit spolupracující organizace 

• Květen až září – shromažďovat podklady a předat je dodavateli 

• 3. čtvrtletí – distribuovat a zveřejnit na webových stránkách Prahy 10 

Předpokládané finanční 
náklady 

• Předpokládaná částka cca 100 tis. Kč 

• Mzdové náklady pracovníků MČ Praha 10 

Možné zdroje financování 
 

 Rozpočet MČ Praha 10 
 

Kritéria hodnocení 

Počet tištěných katalogů sociálních a návazných služeb 
Zveřejnění elektronické verze katalogu na portálu 
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Opatření 1. 5.: Realizovat veletrh sociálních a návazných služeb 

 

Popis a zdůvodnění 

Jedním ze zdrojů, jak předat na jednom místě co nejvíce informací a navíc dát 
občanům možnost seznámit se s činností poskytovatelů sociálních a návaz-
ných služeb, je veletrh sociálních a návazných služeb. Poskytovatelé sociál-
ních a návazných služeb mohou prezentovat své služby a případně navázat 
vzájemnou spolupráci. Tento způsob prezentování možné pomoci občanům 
se v předešlých letech osvědčil. MČ Praha 10 realizuje veletrh sociálních  
a návazných služeb každoročně od roku 2012. 

Klíčové plánované aktivity 

• Naplánování konání veletrhu na květen 2016 

• Zjištění zájmu poskytovatelů sociálních a návazných služeb o účast  
na veletrhu 

• Zpracování a předání ke zveřejnění informace o konání veletrhu  
pro občany MČ Praha 10 (webové stránky Prahy 10, noviny Prahy 10, 
prostřednictvím spolupracujících poskytovatelů)  

• Zajištění technického vybavení veletrhu  

• Organizace veletrhu 

Cílová skupina 
 
Občané MČ Praha 10 
 

Výstup = co bude výsledkem 
 

• Účast cca 30 organizací 

• Článek, případně leták o konání veletrhu  

• Zveřejnění fotografií na sociálním a zdravotním portálu 

• Zprostředkování informací o sociálních a návazných službách občanům  

Dopad na cílovou skupinu  
Zvýšení informovanosti občanů MČ Prahy 10 o možnostech řešení jejich 
nepříznivých sociálních situací 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři 
 
MČ Praha 10 – odbor sociální 
 

Partneři 

 
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 
MČ Praha 10 – odbor kultury a projektů 
Externí dodavatel – pronájem stánků 
 

Harmonogram 

• Leden – naplánovat čas a místo konání 

• Únor – zajistit prostor a technické vybavení 

• Březen – zjistit zájem poskytovatelů sociálních a návazných služeb o účast 
na veletrhu 

• Duben – zpracovat a předat informaci o konání veletrhu ke zveřejnění 

• Květen – konání veletrhu  

Předpokládané finanční 
náklady 

• Předpokládaná částka cca 35 tis. Kč 

• Mzdové náklady pracovníků MČ Praha 10 

Možné zdroje financování 
 

 Rozpočet MČ Praha 10 
 

Kritéria hodnocení 

Počet zúčastněných poskytovatelů sociálních a návazných služeb 
Počet občanů /návštěvníků veletrhu 
Zpětná vazba od občanů a od poskytovatelů sociálních a návazných služeb 
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Priorita II. - Podpora rozvoje dobrovolnictví 

Dobrovolnictví je nedílnou součástí poskytování sociálních a návazných služeb. Je nutné znát nejenom 
osoby schopné a ochotné dobrovolnické aktivity vykonávat, ale i znát poptávku po dobrovolnictví 
v rámci území. Cílem této priority je navrhnout kroky pro zjištění současného stavu a navrhnout, jak je 
možné tuto oblast rozvíjet. Nezbytným předpokladem je  využití současné nabídky dobrovolnických 
aktivit. Nedílnou součástí je ohodnocení práce samotných dobrovolníků, kteří činnosti vykonávají  
bez nároku na odměnu.  

 
Opatření 2. 1.: Podporovat organizace působící na území městské části Praha 10, které spo-
lupracují s dobrovolníky 
Opatření 2. 2.: Udržet dobrovolnickou činnost v rámci Centra sociální a ošetřovatelské po-
moci v Praze 10, p. o. 
Opatření 2. 3.: Oceňovat dobrovolnickou činnost  
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Opatření 2. 1.: Podporovat organizace působící na území městské části Praha 10, které 
spolupracují s dobrovolníky 

 

Popis a zdůvodnění 

Oblast dobrovolnictví je důležitou součástí poskytování sociálních služeb. 
Může se jednat o služby, které jsou poskytovány dle zákona o dobrovolnictví, 
ale i o tzv. pomoc osob, kterým není lhostejný osud občanů, kteří se ocitli 
v nepříznivé sociální situaci. MČ Praha 10 nemůže zajistit a organizovat 
všechny dobrovolníky, a proto považuje za efektivní finančně podpořit služby 
(projekty), které dobrovolníci poskytují bez nároku na mzdu. S dobrovolníky 
spolupracuje cca 40 poskytovatelů sociálních a návazných služeb z celkového 
počtu 75. 

Klíčové plánované aktivity 

 
Podporovat poskytovatele dobrovolnických služeb  v rámci dotačního systé-
mu MČ Praha 10 dle prokázané potřeby občanů městské části 
 

Cílová skupina 
 
Občané MČ Praha 10 
 

Výstup = co bude výsledkem 
 
Podpořené organizace v rámci dotačního řízení 
 

Dopad na cílovou skupinu  Zajištění  a zviditelnění dobrovolnických služeb pro občany MČ Praha 10 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři 
 
MČ Praha 10 – volené orgány 
 

Partneři 

 
MČ Praha 10 – odbor kultury a projektů 
MČ Praha 10 – odbor sociální 
Organizace působící na území městské části Praha 10, které spolupracují 
s dobrovolníky 
 

Harmonogram 
1. čtvrtletí – vyhodnotit soulad žádostí s prioritami KPSS a rozhodnout o přidě-
lení finančních prostředků (vazba na prioritu č. III) 

Předpokládané finanční 
náklady 

Nelze určit výši požadovaných a následně přiznaných finančních prostředků 
v rámci dotačního řízení na podporu služby 

Možné zdroje financování 
 
Rozpočet MČ Praha 10 
 

Kritéria hodnocení 

Počet podpořených organizací 
Počet podpořených služeb, projektů 
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Opatření 2. 2.: Udržet dobrovolnickou činnost v rámci Centra sociální a ošetřovatelské 
pomoci v Praze 10, p. o. 

 

Popis a zdůvodnění 

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. je jednou ze zříze-
ných organizací MČ Praha 10. Zaměřuje se na poskytování registrovaných 
sociálních služeb a služeb zdravotnických. S ohledem na udržení kvality života 
svých klientů v poskytování sociálních služeb je dlouhodobě považováno  
za efektivní spolupracovat s dobrovolnickou organizací, která tyto služby 
doplňuje. V současné době Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 
10, p. o. spolupracuje s Dobrovolnickým centrem Protěž, které sdružuje  
přes 50 dobrovolníků. Současně zvažuje možnost zavedení vlastní dobrovol-
nické služby.  
V rámci plánování zavedení vlastního dobrovolnického centra Centrum soci-
ální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. ve spolupráci s Dobrovolnickým 
centrem Protěž zvažuje zaměstnat na 20 hodin týdně koordinátora dobrovol-
níků a intenzivně s Dobrovolnickým centrem Protěž vyhledávat a zaškolovat 
nové dobrovolníky, kteří by poté působili v sociálních službách poskytovaných 
Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. 

Klíčové plánované aktivity 
• Nadále zapojovat dobrovolníky do péče o klienty (doplnění registrovaných 

sociálních služeb) 

• Realizovat dílčí činnosti k zavedení vlastní dobrovolnické služby  

Cílová skupina 
Občané MČ Praha 10 – klienti Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 
10, p .o. a jejich blízcí 

Výstup = co bude výsledkem 
Zajištění dobrovolnických služeb klientům  Centra sociální a ošetřovatelské 
pomoci v Praze 10, p. o. 

Dopad na cílovou skupinu  Zajištění a zviditelnění  dobrovolnických služeb pro občany MČ Praha 10 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři 
 
Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. 
 

Partneři 
 
Poskytovatelé dobrovolnických služeb 
 

Harmonogram 
• Průběžně – zapojovat dobrovolníky do péče o klienty 

• Průběžně – realizovat dílčí činnosti k zavedení služby 

Předpokládané finanční 
náklady 

 
Mzdové náklady koordinátora 96 tis. Kč 
 

Možné zdroje financování 
 
Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. 
 

Kritéria hodnocení 

Počet dobrovolnických služeb  (hodin) poskytnutých klientům Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 
10, p. o. 
Počet dobrovolnických akcí realizovaných pro klienty Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. 
Informace o dílčích činnostech k zavedení vlastní služby  
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Opatření 2. 3.: Oceňovat dobrovolnickou činnost  
 

Popis a zdůvodnění 

Dobrovolnická činnost je vykonávána bez nároku na mzdu. Dobrovolníci po-
máhají druhým osobám na základě svého osobního přesvědčení a za tuto 
pomoc nic nepožadují. Svými službami zpříjemňují občanům Prahy 10 život  
a vhodně doplňují registrované sociální služby. To nejmenší, co může MČ 
Praha 10 udělat, je ocenit tuto činnost a tím ji zviditelnit. 
Proběhne vyhlášení pátého ročníku „Dobrovolníka roku“. Dále se uskuteční 
čtvrtý ročník akce „Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální 
oblasti“. Součástí akce je prezentování organizací, které poskytují dobrovol-
nické služby v sociální oblasti občanům Prahy 10. 

Klíčové plánované aktivity 

• Prezentovat organizace působící na území MČ Praha 10, které spolupracu-
jí s dobrovolníky (veletrh, katalog) 

•  Prezentovat dobrovolnictví na sociálním a zdravotním portálu 

•  Vyhlásit pátý ročník volby Dobrovolníka roku 

•  Uspořádat čtvrtý ročník akce s názvem „Poděkování dobrovolníkům   
za jejich činnost v sociální oblasti“ pro maximálně 200 dobrovolníků 

Cílová skupina Dobrovolníci pomáhající občanům MČ Praha 10 

Výstup = co bude výsledkem 
• Zvolení dobrovolníků roku 2016 

• Poděkování maximálně 200 dobrovolníkům v sociální oblasti 

• Zviditelnění dobrovolnické služby na veletrhu a v katalogu 

Dopad na cílovou skupinu  Zajištění a zviditelnění dobrovolnických služeb pro občany Prahy 10 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři 
MČ Praha 10 – odbor kultury a projektů 
MČ Praha 10 – odbor sociální 

Partneři 
Organizace působící na území městské části Praha 10, které spolupracují 
s dobrovolníky 
Dobrovolníci 

Harmonogram 

• Duben až září  – aktualizovat informace o dobrovolnictví na sociálním  
a zdravotním portálu 

• Květen – prezentovat služby na veletrhu sociálních a návazných služeb 

• Červen  – organizačně zajistit poděkování dobrovolníkům za jejich čin-
nost v sociální oblasti 

• Srpen až říjen – vyhlásit  pátý ročník volby Dobrovolníka roku 

• Září  – zrealizovat akci s názvem „Poděkování dobrovolníkům za jejich 
činnost v sociální oblasti“  

• Říjen – aktualizovat údaje v Katalogu sociálních a návazných služeb 

• Listopad až prosinec – realizovat volbu Dobrovolníka roku  

Předpokládané finanční 
náklady 

• Mzdové náklady pracovníků MČ Praha 10 

• Akce s názvem „Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální 
oblasti“ předpokládaná částka cca 90 tis. Kč 

• Dobrovolník roku předpokládaná částka cca 150 tis. Kč  

Možné zdroje financování 
 
Rozpočet MČ Praha 10 
 

Kritéria hodnocení 

Počet organizací účastnících se veletrhu sociálních a návazných služeb 
Počet organizací, které dobrovolnické služby prezentují v katalogu sociálních a návazných služeb 
Počet dobrovolníků, kteří se zúčastní akce s názvem „Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální 
oblasti“ 
Počet oceněných dobrovolníků ve volbě Dobrovolníka roku 
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Priorita III. - Podpora transparentního grantového systému v oblasti 
poskytování sociálních a návazných služeb  

Při rozdělování finančních prostředků z dotačního systému Prahy 10 v sociální a návazné oblasti již 
několik let přihlíží městská část Praha 10 k výstupům z  procesu komunitního plánování sociálních  
a návazných služeb. Pravidelnou aktualizací komunitního plánu sociálních a návazných služeb dostává 
městská část Praha 10 možnost reagovat na aktuální potřeby občanů Prahy 10 a na jejich poptávku 
po sociálních a návazných službách. Dotační systém vychází z této poptávky a přihlíží také  
k dosavadní spolupráci jednotlivých poskytovatelů sociálních a návazných služeb. Tuto provázanost je 
nutné udržet a dále ji zefektivňovat prostřednictvím podpory transparentního dotačního systému  
v oblasti poskytování sociálních a návazných služeb.  

 
Opatření 3.1.: Podporovat transparentnost rozdělování finančních prostředků 
Opatření 3.2.: Rozdělovat finančních prostředky v návaznosti na schválené priority komu-
nitního plánování sociálních služeb  
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Opatření 3.1.: Podporovat transparentnost rozdělování finančních prostředků 
 

Popis a zdůvodnění 

MČ Praha 10 dlouhodobě finančně podporuje služby a projekty poskytovate-
lů sociálních a návazných služeb s cílem vytvoření  efektivní sítě sociálních  
a návazných služeb, která odpovídá skutečným potřebám občanů Prahy 10. 
Výsledky dotačního řízení jsou pravidelně zveřejňovány.  

Klíčové plánované aktivity 

• Podporovat současné i nově vzniklé služby – poskytovatele služeb  
na základě reálně doložené potřeby ve vazbě ke schválenému 
Střednědobému plánu 

• Pravidelně zveřejňovat výsledky dotačního řízení na webových stránkách 
Prahy 10  

 
Cílová skupina 
 

 

• Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 

• Občané MČ Praha 10 
 

 
Výstup = co bude výsledkem 
 

 
Udržení transparentnosti rozdělování finančních prostředků na zajišťování 
sociálních a návazných služeb 
 

Dopad na cílovou skupinu  Zkvalitnění a pokrytí sítě poskytovaných služeb 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři 
 
MČ Praha 10 – volené orgány 
 

Partneři 
MČ Praha 10 – odbor kultury a projektů 
MČ Praha 10 – odbor sociální 

Harmonogram 

• Leden  – zpracovat vyhodnocení podaných žádostí 

• 1. čtvrtletí – vyhodnotit žádosti a rozhodnout o přidělení finančních pro-
středků 

• Po schválení ZMČ Praha 10 zveřejnit výsledky dotačního řízení na webo-
vých stránkách Prahy 10 

Předpokládané finanční 
náklady 

Budou známy po schválení rozpočtu MČ na rok 2016  

Možné zdroje financování Rozpočet MČ Praha 10 

Kritéria hodnocení 

Počet podaných a vyhodnocených žádostí  
Celková výše přiznaných finančních prostředků do sociální oblasti 
Zveřejnění výsledků dotačního řízení MČ Praha 10 
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Opatření 3.2.: Rozdělovat finanční prostředky v návaznosti na schválené priority komu-
nitního plánování sociálních služeb  

 

Popis a zdůvodnění 

MČ Praha 10 již několik let zohledňuje u dotačních žádostí mj. soulad služeb  
a projektů se schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb. 
Při posuzování jednotlivých žádostí dále zohledňuje projekty a služby, které 
vhodně doplňují služby a projekty poskytované samotnou MČ Praha 10  
či prostřednictvím zřízených organizací. MČ Praha 10 si je vědoma, že je nut-
né spolupracovat s občany a s poskytovateli sociálních a návazných služeb  
na vytvoření efektivní sítě služeb. Nastavení této sítě odráží schválený Střed-
nědobý plán – strategie rozvoje sociálních a návazných služeb. Vazba  
na opatření 3.2. 

Klíčové plánované aktivity 

• Zpracovat vyhodnocení žádostí v souladu s prioritami v oblasti sociálních  
a návazných služeb 

• Předložit vyhodnocení příslušnému poradnímu orgánu RMČ či ZMČ 

• Podporovat i nově vzniklé služby s ohledem na priority sociálních  
a návazných služeb 

 
Cílová skupina 
 

 
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 
Občané MČ Praha 10 
 

 
Výstup = co bude výsledkem 
 

 
Rozdělení finančních prostředků ve vazbě na priority komunitního plánu 

Dopad na cílovou skupinu  Zkvalitnění sítě poskytovaných služeb a zvýšení dostupnosti 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři 

 
MČ Praha 10 – volené orgány 
MČ Praha 10 – odbor kultury a projektů 
 

Partneři MČ Praha 10 – odbor sociální 

Harmonogram 
• Leden – zpracovat vyhodnocení podaných žádostí  

• 1. čtvrtletí – vyhodnocení předložit příslušnému poradnímu orgánu RMČ  
či ZMČ 

Předpokládané finanční 
náklady 

Mzdové náklady pracovníků MČ Praha 10 

Možné zdroje financování 
 
 Rozpočet MČ Praha 10 
 

Kritéria hodnocení 

Počet vyhodnocených žádostí 
Počet naplněných opatření Akčního plánu 
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Priorita IV. - Podpora poradenství 

Nepříznivou sociální situaci pomáhají občanům řešit poradenské služby různého zaměření. Jedná se 
např. o odborné sociální poradenství, finanční poradenství, právní poradenství. V této oblasti je nutné 
reagovat na reálnou potřebu příslušné služby a podporovat její dostupnost. Je třeba rozvíjet spoluprá-
ci s poskytovateli tohoto typu služeb na celém území hlavního města Prahy. 

 
Opatření 4. 1.: Podporovat odborné sociální poradenství 
Opatření 4. 2.: Podporovat psychologické poradenství 
Opatření 4. 3.: Podporovat finanční poradenství  
Opatření 4. 4.: Podporovat právní poradenství osob v nepříznivé sociální situaci 
Opatření 4. 5.: Podporovat vznik komunitního centra (centra sociálních a návazných slu-
žeb) na adrese U Vršovického nádraží 30/30, Praha 10 
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Opatření 4. 1.: Podporovat odborné sociální poradenství 

 

Popis a zdůvodnění 

Služba odborného sociálního poradenství je specifikována v § 37 zákona  
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se 
o jednu z nejpotřebnějších služeb z hlediska všech cílových skupin.  Poskytuje 
se zejména v občanských poradnách.  Uvedená služba je poskytována všem 
zdarma. MČ Praha 10 si je plně vědoma důležitosti služby a její potřebnost 
byla potvrzena i Analýzou potřeb občanů Prahy 10, která byla zpracována 
v polovině roku 2013. 

Klíčové plánované aktivity 

• Podporovat poskytovatele služby odborného sociálního poradenství 
v rámci dotačního systému MČ Praha 10 

• Prezentovat služby organizací (veletrh, katalog, sociální a zdravotní portál) 

• Spolupracovat s Magistrátem hl. m. Prahy na udržení, případně rozšíření 
sítě sociálních služeb na území hl. m. Prahy 

Cílová skupina 
 
Občané MČ Praha 10 nacházející se v  nepříznivé sociální situaci 
 

 
Výstup = co bude výsledkem 
 

 

• Podpořené organizace v rámci dotačního řízení  

• Nastavená síť sociálních služeb na území hl. m. Prahy 
 

Dopad na cílovou skupinu 
 
Zvyšování kompetencí občanů v řešení jejich nepříznivých sociálních situací 
 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři 
MČ Praha 10 – volené orgány 
MČ Praha 10 – odbor sociální 

 
Partneři 
 

 
MČ Praha 10 – odbor kultury a projektů 
Poskytovatelé sociálních služeb 
Hl. m. Praha 
 

Harmonogram 

• 1. čtvrtletí – vyhodnotit soulad žádostí s prioritami KPSS a rozhodnout  
o přidělení finančních prostředků (vazba na prioritu č. III) 

• Květen – prezentovat služby na veletrhu sociálních a návazných služeb 
(vazba na opatření 1.5.) 

• Květen až říjen – aktualizace údajů v katalogu a na sociálním a zdravotním 
portálu (vazba na prioritu č. I) 

• Průběžně – spolupracovat na udržení sítě sociálních služeb na území hl. 
m. Prahy 

Předpokládané finanční 
náklady 

• Nelze určit výši požadovaných a následně přiznaných finančních 
prostředků v rámci dotačního řízení na podporu služby 

• Mzdové náklady pracovníků MČ Praha 10  

Možné zdroje financování 
 

 Rozpočet MČ Praha 10 
 

Kritéria hodnocení 

Počet podpořených organizací 
Počet občanů Prahy 10, kteří služby využívají 
Počet organizací v síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy 
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Opatření 4. 2.: Podporovat psychologické poradenství 
 

Popis a zdůvodnění 

Psychologické poradenství je nezbytnou součástí sítě sociálních a návazných 
služeb. MČ Praha 10 si je plně vědoma potřebnosti uvedené služby, která 
musí být občanům Prahy 10 zajištěna v odpovídající kvalitě. Proto bude 
v rámci svých možností podporovat organizace, které službu poskytují.  Její 
potřebnost byla potvrzena i Analýzou potřeb občanů Prahy 10, která byla 
zpracována v polovině roku 2013. Zejména se jedná o psychologické pora-
denství rodinám, které jsou v péči oddělení  sociálně právní ochrany dětí  
a práce s rodinou a osobám se zdravotním postižením (i v domácím prostře-
dí).   

Klíčové plánované aktivity 

• Podporovat poskytovatele psychologického poradenství v rámci dotačního 
systému MČ Praha 10 

• Spolupracovat s organizacemi, které službu poskytují v terénu (např. 
NADĚJE, Fokus Praha, Asistence) 

• Účastnit se Multidisciplinárního týmu Fokusu Praha 

Cílová skupina 

• Klienti/rodiny v péči sociálně – právní ochrany dětí 

• Osoby se zdravotním postižením 

• Osoby s duševním onemocněním 

• Osoby v nepříznivé sociální situaci z Prahy 10 
• Osoby pečující o své blízké 

 
Výstup = co bude výsledkem 
 

 

• Podpořené organizace v rámci dotačního řízení 

• Spolupráce s poskytovateli  
 

Dopad na cílovou skupinu  
 
Zvyšování kompetencí občanů v řešení jejich nepříznivých sociálních situací  
 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři 
MČ Praha 10 – volené orgány 
MČ Praha 10 – odbor sociální 

 
Partneři 
 

 
MČ Praha 10 – odbor kultury a projektů 
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 
 

Harmonogram 

• 1. čtvrtletí – vyhodnotit soulad žádostí s prioritami KPSS a rozhodnout  
o přidělení finančních prostředků (vazba na prioritu č. III) 

• Průběžně – spolupracovat s organizacemi 

• 1. pololetí – účast v Multidisciplinárním týmu 

Předpokládané finanční 
náklady 

• Nelze určit výši požadovaných a následně přiznaných finančních 
prostředků v rámci dotačního řízení na podporu služby  

• Mzdové náklady pracovníků MČ Praha 10 

Možné zdroje financování 
 

 Rozpočet MČ Praha 10 
 

Kritéria hodnocení 

Počet podpořených organizací 
Počet občanů Prahy 10, kteří služby využívají 
Informace o činnosti Multidisciplinárního týmu 
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Opatření 4. 3.: Podporovat finanční poradenství  

 

Popis a zdůvodnění 

Je všeobecně známým faktem, že se v dnešní době čím dál více osob potýká 
s finančními problémy. Nemají dostatek financí a často vyhledají pomoc 
v době, kdy jim hrozí vystěhování z bytu a několik exekucí. V této oblasti chce 
MČ Praha 10 apelovat na své občany tak, aby řešili své problémy co nejdříve  
a podporovat organizace, které toto poradenství (včetně dluhového)  
pro osoby v nepříznivé sociální situaci poskytují. Potřebnost finančního pora-
denství byla potvrzena i Analýzou potřeb občanů Prahy 10, která byla zpraco-
vána v polovině roku 2013. Konkrétně se jedná o rodiny v péči sociálně – 
právní ochrany dětí, osoby bez přístřeší, problematiku exekucí. MČ Praha 10 
od roku 2014 zajišťuje pro klienty odboru sociálního (osoby v nepříznivé soci-
ální situaci) bezplatné právní poradenství včetně finanční problematiky. Kli-
enti službu hodnotí jako velmi přínosnou s tím, že by bylo vhodné pokračovat 
v jejím zajištění i v roce 2016.  

Klíčové plánované aktivity 

• Podporovat poskytovatele finančního poradenství v rámci dotačního sys-
tému MČ Praha 10 

• Pokračovat v zajištění bezplatného právního poradenství (finanční proble-
matika) pro klienty odboru sociálního 

Cílová skupina 
• Klienti/rodiny v péči sociálně – právní ochrany dětí  

• Osoby v nepříznivé sociální situaci z Prahy 10 

 
Výstup = co bude výsledkem 
 

• Podpořené organizace v rámci dotačního řízení 

• Poskytnuté poradenství – počet hodin 

• Poskytnuté poradenství – počet klientů 

Dopad na cílovou skupinu  
 
Zvyšování kompetencí občanů v řešení jejich  nepříznivých sociálních situací  
 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři 
MČ Praha 10 – volené orgány 
MČ Praha 10 – odbor sociální 
Externí dodavatel – osoba s právnickým vzděláním 

Partneři 
MČ Praha 10 – odbor kultury a projektů 
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 

Harmonogram 

• 1. čtvrtletí – vyhodnotit soulad žádostí s prioritami KPSS a rozhodnout  
o přidělení finančních prostředků (vazba na prioritu č. III) 

• 1. pololetí – vybrat dodavatele poradenství 

• 1. pololetí – zahájit poskytování poradenství 

• Prosinec – zpracovat  hodnocení poskytovaného poradenství 

• Průběžně – monitorovat a vyhodnocovat poradenství 
 

Předpokládané finanční 
náklady 

• Nelze určit výši požadovaných a následně přiznaných finančních 
prostředků v rámci dotačního řízení na podporu služby  

• Mzdové náklady pracovníků MČ Praha 10 

• Předpokládaná částka cca 137 tis. Kč – právní poradenství (vazba na 
opatření 4.4.) 

Možné zdroje financování 
 

 Rozpočet MČ Praha 10 
 

Kritéria hodnocení 

Počet podpořených organizací 
Počet občanů Prahy 10, kteří využili právního poradenství (finanční problematika) 
Počet hodin poradenství 
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Opatření 4. 4.: Podporovat právní poradenství osob v nepříznivé sociální situaci 

 

Popis a zdůvodnění 

Právní poradenství je jednou z nezbytných služeb, které osoby v nepříznivé 
sociální situaci potřebují. Potřebnost právního poradenství vyplynula nejen 
z jednání pracovních skupin, ale i z potřeb sociálních pracovníků MČ Praha 
10, kteří se často v rámci své činnosti potýkají s nedostatečnou kapacitou 
dané služby, konkrétně ve vazbě ke klientům sociálně – právní ochrany dětí, 
osobám opouštějící výkon trestu a osobám sociálně slabým. MČ Praha 10  
od roku 2014 zajišťuje pro klienty odboru sociálního (osoby v nepříznivé soci-
ální situaci) bezplatné právní poradenství. Klienti službu hodnotili jako velmi 
přínosnou s tím, že by bylo vhodné pokračovat v jejím zajištění i v roce 2016. 
V roce 2014 služeb právníka využilo 55 klientů odboru sociálního. 

Klíčové plánované aktivity 

• Podporovat poskytovatele právního poradenství v rámci dotačního systé-
mu MČ Praha 10 

• Pokračovat v zajištění bezplatného právního poradenství pro klienty odbo-
ru sociálního 

Cílová skupina 
 
Občané MČ Praha 10 nacházející se v nepříznivé sociální situaci 
 

Výstup = co bude výsledkem 
 

• Podpořené organizace  

• Poskytnuté právní poradenství – počet klientů 

• Poskytnuté právní poradenství – počet hodin 

Dopad na cílovou skupinu  
 
Zvyšování kompetencí občanů v řešení jejich  nepříznivých sociálních situací  
 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři 
MČ Praha 10 – volené orgány 
MČ Praha 10 – odbor sociální 
Externí dodavatel – osoba s právnickým vzděláním 

Partneři 

 
MČ Praha 10 – odbor kultury a projektů  
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 
 

Harmonogram 

• 1. čtvrtletí – vyhodnotit soulad žádostí s prioritami KPSS a rozhodnout  
o přidělení finančních prostředků (vazba na prioritu č. III) 

• 1. pololetí – vybrat dodavatele poradenství 

• 1. pololetí – zahájit poskytování služby 

• Prosinec – vyhodnotit poskytování služby 

• Průběžně – monitorovat a vyhodnocovat poskytování služby 

• Průběžně – prezentovat poradenství v médiích 

Předpokládané finanční 
náklady 

• Nelze určit výši požadovaných a následně přiznaných finančních 
prostředků v rámci dotačního řízení na podporu služby  

• Mzdové náklady pracovníků MČ Praha 10 

• Předpokládaná částka cca 137 tis. Kč – právní poradenství (včetně 
finančního poradenství) 

Možné zdroje financování 
 

 Rozpočet MČ Praha 10 
 

Kritéria hodnocení 

Počet podpořených organizací 
Počet občanů Prahy 10, kteří využili právní poradenství 
Počet konzultací 
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Opatření 4. 5.: Podporovat vznik komunitního centra (centra sociálních a návazných slu-
žeb) na adrese U Vršovického nádraží 30/30, Praha 10 

 

Popis a zdůvodnění 

Záměr vybudovat na území MČ Praha 10 komunitní centrum, ve kterém ob-
čané Prahy 10 získají potřebné služby na jednom místě, je na území hl. m. 
Prahy ojedinělý. MČ Praha 10 zřízením uvedeného centra umožní svým obča-
nům získat potřebné informace z různých oblastí. Dalším cílem centra je me-
zigenerační propojení služeb a prohloubení spolupráce poskytovatelů sociál-
ních a návazných služeb. 

Klíčové plánované aktivity 

• Pokračovat v realizaci záměru zřídit komunitní centrum (pracovat na pro-
jektové dokumentaci, případně zahájit rekonstrukci) 

• Zpracovat informaci o realizaci 

• Zveřejnit informaci o realizaci na webových stránkách Prahy 10 

Cílová skupina 
 
Občané MČ Praha 10 
 

Výstup = co bude výsledkem 
 

• Projektová dokumentace 

• Informace o realizaci 

Dopad na cílovou skupinu  

• Zajištění dostupnosti služeb – dostupné nástroje pro řešení nepříznivých 
sociálních situací různých cílových skupin 

• Zvyšování kompetencí občanů v řešení jejich  nepříznivých sociálních 
situací  

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři 
MČ Praha 10 – volené orgány 
MČ Praha 10 – odbor majetkoprávní 

Partneři 
MČ Praha 10 – odbor sociální 
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 
Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. 

Harmonogram 
 

  Průběžně – pokračovat v realizaci záměru 
 

Předpokládané finanční 
náklady 

 

• Náklady na zpracovávání projektové dokumentace 

• Mzdové náklady pracovníků MČ Praha 10 
 

Možné zdroje financování 
 

 Rozpočet MČ Praha 10 
 

Kritéria hodnocení 

Zpracovaná projektová dokumentace 
Zpracování informace o realizaci 
Zveřejnění informace o realizaci na webových stránkách Prahy 10 
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Priorita V. - Podpora bezbariérovosti 

Na území městské části je potřebné pokračovat v zajišťování bezbariérovosti v různých oblastech. 
Cílem této priority je řešení bezbariérovosti ve spolupráci s občany, kterých se tento problém týká  
a stanovení základních postupů, jak bude bezbariérovost městská část podporovat. Jedná se  
o stavební bariéry, smyslové bariéry, případně komunikační. Za formu podpory lze považovat i to,  
že na bariéry, které není městská část oprávněna odstranit, upozorní kompetentní orgány. 

 
Opatření 5. 1.: Zapojovat občany do vyhledávání bariér 
Opatření 5. 2.: Komunikovat s odborem životního prostředí, dopravy a rozvoje ve vazbě 
k odstraňování bariér  
Opatření 5. 3.: Podporovat odstraňování smyslových bariér 
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Opatření 5. 1.: Zapojovat občany do vyhledávání bariér 

 

Popis a zdůvodnění 

MČ Praha 10 od roku 2009 průběžně mapuje „problematická“ místa, která 
ztěžují osobám se zdravotním postižením (ale i rodičům s dětmi) volný, samo-
statný pohyb bez překážek. Za období 2009 – 2015 se již podařilo desítky 
bariérových míst upravit, přesto je nezbytné, aby občané (veřejnost) Prahy 10 
měli stále možnost upozorňovat na problematická místa.  

Klíčové plánované aktivity 

• Zpracovat výzvu pro občany Prahy 10 a zveřejnit ji v mediích 

• Zapojit spolupracující poskytovatele sociálních a návazných služeb do zjiš-
ťování bariérových míst na území Prahy 10 

• Řešit danou problematiku na pracovních skupinách 

• Předložit přehled bariérových míst odboru životního prostředí, dopravy  
a rozvoje MČ Praha 10 (vazba na opatření 5.2.) 

Cílová skupina 
 
Občané MČ Praha 10  
 

 
Výstup = co bude výsledkem 
 

• Počet nahlášených bariér 

• Počet zapojených občanů 

• Počet zapojených subjektů v rámci KPSS 

Dopad na cílovou skupinu 

 
Zajištění samostatného pohybu bez stavebních překážek po území MČ Praha 
10 
 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

 
Realizátoři 
 

 
MČ Praha 10 – odbor sociální 

Partneři 
Občané MČ Praha 10 
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 

Harmonogram 

• 1. pololetí – zpracovat výzvu 

• 1. pololetí – v rámci setkání s poskytovateli upozornit na výzvu 

• 1. pololetí – oslovit spolupracující poskytovatele e-mailem 

• Průběžně – řešit na pracovních skupinách 

• 2. pololetí – zveřejnit výzvu v médiích 

• 2. pololetí – zveřejnit výzvu na webových stránkách Prahy 10 

• Prosinec – vyhodnotit získané podněty k řešení 

• Průběžně – předávat podněty odboru životního prostředí, dopravy a roz-
voje MČ Praha 10 (vazba na opatření 5.2.) 

Předpokládané finanční 
náklady 

• Nelze určit výši finančních prostředků na úpravu bariérových míst  
(dle prokázané potřeby) 

• Mzdové náklady pracovníků MČ Praha 10  

Možné zdroje financování 
 
 Rozpočet MČ Praha 10 
 

Kritéria hodnocení 

Počet nahlášených bariér 
Počet zapojených občanů Prahy 10 
Počet zapojených subjektů v rámci KPSS 
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Opatření 5. 2.: Komunikovat s odborem životního prostředí, dopravy a rozvoje ve vazbě 
k odstraňování bariér  

 

Popis a zdůvodnění 

Pro naplnění priority je nezbytné aktivně komunikovat s kompetentním od-
borem MČ Prahy 10, který je oprávněn některá problémová místa upravit. 
Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje MČ Praha 10 vyhodnotí mož-
nosti řešení a případně předá podněty dalším institucím. 

Klíčové plánované aktivity 
• Předávat podněty odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje MČ Praha 

10 

• Spolupracovat na zpětné vazbě směrem k občanům 

Cílová skupina 
 
Občané MČ Praha 10 
 

 
Výstup = co bude výsledkem 
 

 

• Počet odstraněných bariér 

• Podporovat i nadále spolupráci s odborem životního prostředí, dopravy  
a rozvoje MČ Praha 10  - doloženo předanými podněty 

 

Dopad na cílovou skupinu  

 
Zajištění samostatného pohybu bez stavebních překážek po území MČ Praha 
10 
 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři 
 
MČ Praha 10 - odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje  
 

Partneři 
MČ Praha 10 – odbor sociální 
Další kompetentní instituce 

Harmonogram 
• Průběžně – předávat podněty 

• Průběžně – spolupracovat na zpětné vazbě 

• Prosinec – vyhodnotit spolupráci 

Předpokládané finanční 
náklady 

• Mzdové náklady pracovníků MČ Praha 10  

• Náklady na odstranění bariér 

Možné zdroje financování 
 
 Rozpočet MČ Praha 10 
 

Kritéria hodnocení 

Počet předaných podnětů odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje MČ Praha 10 
Počet odstraněných bariér MČ Praha 10 
Počet podnětů předaných dalším institucím 
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Opatření 5. 3.: Podporovat odstraňování smyslových bariér 

 

Popis a zdůvodnění 

Při řešení bariér na území Prahy 10 nelze opomíjet smyslové bariéry, které 
komplikují život osobám se zdravotním postižením. I nadále budeme klást 
důraz zejména na spolupráci s poskytovateli sociálních a návazných služeb, 
kteří jsou v přímém kontaktu s osobami se smyslovým postižením. V roce 
2015 MČ Praha 10 zahájila ve spolupráci Pražskou organizaci vozíčkářů ma-
pování objektů na území MČ Praha 10 s cílem vytvoření mapy přístupnosti  
a bezbariérovosti.  

Klíčové plánované aktivity 

• Pokračovat v mapování problémů cílové skupiny 

• Pokračovat v hledání možností podpory odstraňování smyslových bariér,  
a to na jednání pracovní skupiny KPSS (Osoby se zdravotním postižením) 

• Pokračovat v mapování objektů na území MČ Praha 10 s cílem vytvoření 
mapy přístupnosti a bezbariérovosti  

• Hledat možnosti osvěty či seminářů směrem k cílové skupině 

Cílová skupina 
 
Osoby se smyslovým postižením 
 

 
Výstup = co bude výsledkem 
 

 

• Počet specifikovaných bariér 

• Popis řešení odstranění bariér 

• Zmapované objekty na území MČ Praha 10  
 

Dopad na cílovou skupinu  
 
Možnost bezproblémové komunikace osob se smyslovým postižením 
 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři 

 
  MČ Praha 10 – odbor sociální 
  Externí dodavatel – odborné mapování objektů na území MČ Praha 10 
 

Partneři 
 Členové pracovní skupiny KPSS (Osoby se zdravotním postižením) 

   Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 

Harmonogram 

• 1. pololetí  – mapovat bariéry na pracovní skupině KPSS 

• 1. pololetí – vybrat dodavatele mapování objektů 

• 1. pololetí – požádat o dotaci Magistrát hl. m. Prahy na mapování objektů 

• 2. pololetí – hledat další možnosti řešení problematiky 

• Průběžně – spolupracovat s dodavatelem služby při mapování objektů 

Předpokládané finanční 
náklady 

 

• Předpokládaná částka cca 50 tis. Kč 

• Mzdové náklady pracovníků MČ Praha 10  
 

Možné zdroje financování 

 

•   Rozpočet MČ Praha 10 

•   Hl. m. Praha 
 

Kritéria hodnocení 

Počet specifikovaných bariér 
Popis řešení odstranění bariér 
Počet zmapovaných objektů 
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Priorita VI. - Podpora zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce  

Uplatnění osob znevýhodněných na trhu práce (např. osob se zdravotním postižením, osob pečujících, 
osob bez domova) je velmi problematické. Zviditelnění daného problému  a podpora jeho řešení jsou 
pro zapojení znevýhodněných osob na trhu práce podstatné. Městská část Praha 10  v této oblasti 
může hrát klíčovou roli postavenou na propojování všech zúčastněných subjektů. Navrhované postupy 
jsou v souladu s možnostmi zúčastněných stran.  

 
Opatření 6. 1.: Podporovat subjekty zajišťující chráněná pracovní místa pro osoby se zdra-
votním postižením 
Opatření 6. 2.: Podporovat podporované zaměstnávání 
Opatření 6. 3.: Podporovat zaměstnávání pečujících osob 
Opatření 6. 4.: Podporovat zaměstnávání osob bez domova 
Opatření 6. 5.: Udržet projekt „Studentský dům Záběhlická“ 
Opatření 6. 6.: Podporovat spolupráci s úřadem práce 
Opatření 6. 7.: Podporovat sociální podnikání 
Opatření 6. 8.: Projekt Městské části Praha 10 „Práce a rodina - jde to!“ 
Opatření 6. 9.: Projekt Městské části Praha 10 „Podpora nezaměstnaných osob 50+  
při začleňování na trh práce v oblasti sociálních služeb“ 
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Opatření 6. 1.: Podporovat subjekty zajišťující chráněná pracovní místa pro osoby  
se zdravotním postižením 

 

Popis a zdůvodnění 

Institut chráněného pracovního místa byl zaveden od 1. ledna 2012 a nahra-
dil tak institut chráněných dílen. Chráněná pracovní místa zřizují zaměstnáva-
jící subjekty pro osoby se zdravotním postižením na základě písemné dohody 
s Úřadem práce ČR. Dohoda se uzavírá na dobu 3 let. Podpora subjektů,  
které vytvářejí či udržují chráněná pracovní místa, je velmi důležitá. Smyslem 
těchto míst je vytvořit znevýhodněným osobám takové pracovní podmínky, 
které jim umožní uplatnit se na trhu práce. Z jednání pracovních skupin vy-
plynulo, že nabídka chráněných míst není na území MČ Praha 10 dostatečná, 
proto je nezbytné hledat možnosti podpory. Řešením je podpora daných 
subjektů zajišťujících chráněná pracovní místa v rámci dotačního systému 
MČ. Dále hledání dalších možností podpory v rámci jednání pracovní skupiny 
Osoby se zdravotním postižením.  

Klíčové plánované aktivity 

• Podporovat subjekty, které vytvářejí či udržují chráněná pracovní místa, 
v rámci dotačního systému MČ Praha 10, a to dle prokázané potřeby obča-
nů městské části 

• Podporovat subjekty, které vytvářejí či udržují chráněná pracovní místa,  
formou zvýhodněného nájmu  

• Hledat další možnosti podpory subjektů na jednání pracovní skupiny KPSS 
(např. zveřejňování nabídek zaměstnání na sociálním a zdravotním portálu) 

• Spolupracovat s Úřadem práce ČR 

Cílová skupina Osoby se zdravotním postižením 

 
Výstup = co bude výsledkem 
 

• Podpořené subjekty v rámci dotačního řízení 

• Podpořené subjekty formou zvýhodněného nájemného 

• Pokračovat v řešení problematiky na jednáních pracovní skupiny osoby se 
zdravotním postižením – doloženo obsahem zápisu 

Dopad na cílovou skupinu Zvýšení šance znevýhodněných osob uplatnit se na trhu práce 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři 
MČ Praha 10 – volené orgány 
MČ Praha 10 – odbor sociální 

Partneři 

MČ Praha 10 – odbor kultury a projektů  
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb (subjekty vytvářející či udržující 
chráněná pracovní místa) 
Úřad práce ČR 

Harmonogram 

• 1. čtvrtletí – vyhodnotit soulad žádostí s prioritami KPSS a rozhodnout  
o přidělení finančních prostředků (vazba na prioritu č. III) 

• 1. pololetí – hledat  možnosti podpory na jednání pracovní skupiny KPSS 

• 2. pololetí – specifikovat návrhy podpory 

• Průběžně – spolupracovat s Úřadem práce ČR 

Předpokládané finanční 
náklady 

• Nelze určit výši požadovaných a následně přiznaných finančních 
prostředků v rámci dotačního řízení na podporu služby  

• Mzdové náklady pracovníků MČ Praha 10  

Možné zdroje financování Rozpočet MČ Praha 10 

Kritéria hodnocení 

Počet podpořených subjektů v dotačním řízení 
Počet podpořených subjektů formou zvýhodněného nájemného 
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Opatření 6. 2.: Podporovat podporované zaměstnávání 

 

Popis a zdůvodnění 

Podporované zaměstnávání je časově omezená služba určená lidem, kteří 
hledají placené zaměstnání v běžném pracovním prostředí. Jejich schopnosti 
získat a zachovat si zaměstnání jsou přitom z různých důvodů omezeny do té 
míry, že potřebují individuální dlouhodobou a průběžně poskytovanou pod-
poru poskytovanou před i po nástupu do práce.1 Díky ní si mohou občané 
udržet zaměstnání běžného, případně zkráceného úvazku za odpovídající 
odměnu. Zamezíme tak vyloučení těchto osob z trhu práce. Jedná se o formu 
zaměstnávání, která na území MČ Praha 10 schází. 

Klíčové plánované aktivity 

• Podporovat subjekty, které zajišťují podporované zaměstnávání, v rámci 
dotačního systému MČ Praha 10, a to dle prokázané potřeby občanů měst-
ské části 

• Pokračovat v hledání dalších možností podpory na jednáních pracovní sku-
piny KPSS (Osoby se zdravotním postižením) 

Cílová skupina 
 
Osoby se zdravotním postižením 
 

 
Výstup = co bude výsledkem 
 

 

• Podpořené organizace v rámci dotačního řízení (pracovní místa) 

• Udržení spolupráce s kompetentními subjekty zajišťujícími službu 
podporovaného zaměstnávání 

• Návrhy podpory služeb 

Dopad na cílovou skupinu  
 
Zvýšení šance znevýhodněných osob uplatnit se na trhu práce 
 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři 
MČ Praha 10 – volené orgány 
MČ Praha 10 – odbor sociální 

Partneři 
MČ Praha 10 – odbor kultury a projektů  
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb (subjekty zajišťující podporova-
né zaměstnávání) 

Harmonogram 

• 1. čtvrtletí – vyhodnotit soulad žádostí s prioritami KPSS a rozhodnout  
o přidělení finančních prostředků (vazba na prioritu č. III) 

• Průběžně – hledat možnosti další podpory 

• Průběžně – spolupracovat s organizacemi zajišťující službu 
podporovaného zaměstnávání  

Předpokládané finanční 
náklady 

 

• Nelze určit výši požadovaných a následně přiznaných finančních 
prostředků v rámci dotačního řízení na podporu služby  

• Mzdové náklady pracovníků MČ Praha 10 
 

Možné zdroje financování 
 
 Rozpočet MČ Praha 10 
 

Kritéria hodnocení 

Počet podpořených organizací (pracovních míst) 

 
 

                                                 
1 www.unie-pz.cz 



     
 

- 32 - 
 

 
 

Opatření 6. 3.: Podporovat zaměstnávání pečujících osob 
 

Popis a zdůvodnění 

Pečující osoby lze řadit na trhu práce mezi znevýhodněné skupiny osob,  
proto na ně nesmíme při řešení sociální problematiky zapomínat. Jedná se  
o osoby, které zpravidla potřebují zaměstnání na částečný úvazek či jinak 
časově přizpůsobené (flexibilní pracovní doba), a to z důvodu péče o osobu 
blízkou. Současně je důležité umožnění potřebných rekvalifikací ve vazbě 
k délce pečování a ztráty vazby na trh práce. 

Klíčové plánované aktivity 

• Pokračovat v hledání možností podpory na jednáních pracovních skupin 
KPSS (Osoby se zdravotním postižením a Rodina, děti a mládež) 

• Zviditelnění tématu prostřednictvím sociálního a zdravotního portálu, člán-
ků apod. 

• Udržet příspěvek na osobní asistenci dětem z městské části Praha 10 (vaz-
ba na opatření 10.1.) 

Cílová skupina 
 
Osoby pečující o své blízké 
 

 
Výstup = co bude výsledkem 
 

•  Doporučení dalšího postupu vycházejícího z jednáních pracovních skupin  

• Návrh možností podpory pečujících osob 

• Výsledek mapování možností nabídky flexibilních a podobných úvazků  

Dopad na cílovou skupinu  
 
Zvýšení šance pečujících osob uplatnit se na trhu práce 
 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři MČ Praha 10 – odbor sociální 

Partneři 
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 
Pečující osoby 
Zaměstnavatelé 

Harmonogram 
• 1. pololetí – řešit uvedenou problematiku na jednáních pracovních skupin 

• Září až prosinec – shrnout možnosti podpory 

• Září – zveřejnit článek 

Předpokládané finanční 
náklady 

 
Mzdové náklady pracovníků MČ Praha 10 
 

Možné zdroje financování 
 
 Rozpočet MČ Praha 10 
 

Kritéria hodnocení 

Doporučení pracovní skupiny 
Počet vyspecifikovaných možností podpory 
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Opatření 6. 4.: Podporovat zaměstnávání osob bez domova 

 

Popis a zdůvodnění 

Osoby bez domova (sociálně vyloučené) lze řadit na trhu práce mezi nejvíce 
znevýhodněné až běžně nezaměstnavatelné, proto na ně nesmíme při řešení 
sociální problematiky zapomínat. Jedná se o osoby, které zpravidla nemají 
upevněné pracovní návyky a nesplňují formální náležitosti pro přijetí do za-
městnání (doklad totožnosti, rejstřík trestů) a potřebují velmi specifické 
podmínky – např. zkrácený úvazek, formu brigády, toleranci pracovního ko-
lektivu, důsledné vedení, výplatu bezprostředně po odvedení práce. Je po-
třeba se v rámci jednání pracovní skupiny zaměřit na hledání možností vytvá-
ření pracovních míst a nabídky pracovních příležitostí pro osoby bez domova. 

Klíčové plánované aktivity 

• Pokračovat v hledání možnosti podpory na jednáních pracovní skupiny 
KPSS (Osoby ohrožené sociálním vyloučením) 

• V případě vyhlášení výzvy k podání projektů, financovaných z ESF, řešit 
možnost zpracování projektového záměru či žádosti o podporu 

• Navrhnout postup dalších možností řešení 

Cílová skupina 
  

 Osoby bez domova 

  

 
Výstup = co bude výsledkem 
 

 
Návrh možností podpor osob bez domova 

 

Dopad na cílovou skupinu  
 
Zvýšení šance osob bez domova uplatnit se na trhu práce  
 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři MČ Praha 10 – odbor sociální 

Partneři 
 Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 
 Potenciální zaměstnavatelé 
 Řídící orgán  

Harmonogram 

• Leden až srpen – hledat další možnosti podpor 

• Září až prosinec – shrnout možnosti podpory, navázat kontakty 
s organizacemi, které se problematikou zabývají 

• Průběžně – sledovat vyhlášení výzev k podání projektů (ESF) 

Předpokládané finanční 
náklady 

 
Mzdové náklady pracovníků MČ Praha 10 

 

Možné zdroje financování 
 
 Rozpočet MČ Praha 10 
 

Kritéria hodnocení 

Návrh řešení možností podpory osob bez domova 
Zpracovaný záměr či žádost o podporu 
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Opatření 6. 5.: Udržet projekt „Studentský dům Záběhlická“ 
 

Popis a zdůvodnění 

Projekt „Studentský dům Záběhlická“ pomáhá dětem, které odcházejí 
z dětských domovů nebo obdobných zařízení, nebo které prošly náhradní 
rodinnou péčí. Dětem umožňuje studovat Vysokou školu finanční  
a správní. Cílem je dát šanci těmto mladým lidem získat vysokoškolské vzdě-
laní a pomoci jim lépe se uplatnit na trhu práce. Kromě finančního zabezpe-
čení studia ve formě uhrazení poplatku za studium získají studenti  
od radnice i 4000 Kč ročně na nákup učebnic a školního vybavení. Součástí 
projektu, který vznikl v roce 2008, je i možnost bezplatného ubytování v tzv. 
Studentském domě v Záběhlické ulici.  

Klíčové plánované aktivity 

• Oslovit písemně dětské domovy a náhradní rodiny 

• Rozhodnout o zapojení studentů do projektu 

• Podporovat studenty v setrvání v projektu 

• Zpracovat informaci o studijních výsledcích pro RMČ Praha 10 

• Udržet a podporovat studenty zapojené do projektu v minulých letech 

Cílová skupina 
Děti z dětských domovů nebo z obdobných zařízení nebo z náhradní rodinné 
péče z celé ČR 

Výstup = co bude výsledkem 

• Počet oslovených institucí a rodin 

• Počet nově přijatých studentů 

• Počet studentů celkem 

Dopad na cílovou skupinu  Zvýšení šance znevýhodněných osob uplatnit se na trhu práce  

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři MČ Praha 10 – odbor sociální 

Partneři Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. 

Harmonogram 

• 1. čtvrtletí – oslovit dětské domovy a náhradní rodiny 

• 1. pololetí – rozhodnout o zapojení studentů 

• Průběžně – předkládat RMČ Praha 10 informaci o studijních výsledcích 

• 2. pololetí – zveřejnit informaci o realizaci projektu 

Předpokládané finanční 
náklady 

• V rámci provozního příspěvku Centra sociální a ošetřovatelské pomoci 
v Praze 10, p. o. 

• Předpokládaná částka cca 516 tis. Kč 

• Mzdové náklady pracovníků MČ Praha 10 

Možné zdroje financování 
 
Rozpočet MČ Praha 10 
 

Kritéria hodnocení 

Počet oslovených  
Počet nově přijatých studentů 
Počet studujících 
Počet vysokoškolských absolventů 
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Opatření 6. 6.: Podporovat spolupráci s úřadem práce 
 

Popis a zdůvodnění 

Úřad práce ČR je státní instituce, jejíž hlavní činností je poskytování informací 
z oblasti pracovního trhu nejen v České republice, ale i v Evropské unii, evi-
dence uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst. Na Úřadu práce ČR, 
který je místně příslušný, je možné vyhledat aktuální pracovní nabídky, 
s příslušným referentem společně vytvořit kariérní profil, dále je možno při-
hlásit se prostřednictvím Úřadu práce ČR na nejrůznější rekvalifikační školení 
apod.  
MČ Praha 10 si je vědoma, že řešení problematiky uplatnění znevýhodněných 
osob na trhu práce nelze bez spolupráce s Úřadem práce ČR. 

Klíčové plánované aktivity 

 

• Pokračovat ve spolupráci s Úřadem práce ČR – pobočka pro Prahu 10 

• Předávat aktuální informace z Úřadu práce ČR na setkání poskytovatelů 
 

Cílová skupina 
 
Osoby znevýhodněné na trhu práce 
 

 
Výstup = co bude výsledkem 
 

 

• Spolupráce – záznam z jednání 

• Předané informace poskytovatelům – e-maily a zápisy z jednáních 
 

Dopad na cílovou skupinu  
 
Zvýšení šance znevýhodněných osob uplatnit se na trhu práce  
 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři MČ Praha 10 – odbor sociální 

Partneři Úřad práce ČR 

Harmonogram 
• 1. pololetí  – konání setkání poskytovatelů (předání informací z ÚP ČR) 

• 2. pololetí  – konání setkání poskytovatelů (předání informací z ÚP ČR) 

• Průběžně – pokračovat ve spolupráci  

Předpokládané finanční 
náklady 

 
 Mzdové náklady pracovníků MČ Praha 10 
 

Možné zdroje financování 
 
Rozpočet MČ Praha 10 
 

Kritéria hodnocení 

Počet setkání poskytovatelů s ÚP ČR 
Počet účastníků 
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Opatření 6. 7.: Podporovat sociální podnikání 
 

Popis a zdůvodnění 

Sociální podnikání je činnost firem, komerčních společností a neziskových 
organizací, které vedle tvorby zisku usilují o dosažení sociálních cílů. Jedná se 
o podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Hraje 
důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby 
se zdravotním nebo společenským znevýhodněním. Zisk je z větší části použit 
na další rozvoj sociálního podniku. Pro sociální podnik je stejně důležité do-
sahování zisku jako zvýšení veřejného prospěchu.2 MČ Praha 10 plánuje hle-
dat možnosti podpory všech forem zaměstnávání znevýhodněných osob  
na trhu práce, a to i prostřednictvím sociálního podnikání. Od roku 2014 se  
KPSS účastní dva sociální podniky. 

Klíčové plánované aktivity 

• Pokračovat ve spolupráci se sociálními podniky v rámci KPSS 

• Hledat možnosti podpory vzniku nových sociálních podniků na území  
MČ Praha 10 

• Hledat možnosti podpory sociálního podnikání na jednání pracovní skupiny 
KPSS (Osoby se zdravotním postižením) 

Cílová skupina 
 
Osoby znevýhodněné na trhu práce 
 

Výstup = co bude výsledkem 
 

Spolupráce se sociálními podniky 

Dopad na cílovou skupinu  
 
Zvýšení šance znevýhodněných osob uplatnit se na trhu práce  
 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři MČ Praha 10 – odbor sociální 

Partneři 
Sociální podniky 
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 

Harmonogram 

• Průběžně – spolupracovat se sociálními podniky 

• Průběžně – hledat další možnosti podpory 

• Průběžně – hledat možnosti podpory vzniku nových sociálních podniků 

Předpokládané finanční 
náklady 

 
 Mzdové náklady pracovníků MČ Praha 10 
 

Možné zdroje financování 
 
Rozpočet MČ Praha 10 
 

Kritéria hodnocení 

Počet sociálních podniků zapojených do KPSS 
Počet dalších možností podpor sociálního podnikání 
Počet možností podpory pro vznik nových sociálních podniků 

 
 
  
 
 
 
 

                                                 
2 www.ceske-socialni-podnikani.cz 
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Opatření 6. 8.: Projekt Městské části Praha 10 „Práce a rodina - jde to!“ 
 

Popis a zdůvodnění 

Náplní již ukončeného projektu byla podpora rodičů na a krátce  
po rodičovské dovolené, kteří měli trvalé bydliště na území Prahy 10,  
při jejich návratu do zaměstnání. Rodičům v rámci projektu MČ Praha 10 
poskytla poradenské a vzdělávací aktivity podpořené doprovodnou službou 
hlídání dětí přímo v místě realizace projektu. Dále MČ Praha 10 realizovala 
jazykové a počítačové kurzy, jejichž druh a znalostní úroveň byla přizpůsobe-
na potřebám účastníků projektu, součástí vzdělávacích aktivit byl i trénink 
kompetencí pro soulad rodinného a pracovního života. Vybraným účastníkům 
projektu bylo rovněž umožněno absolvovat rekvalifikační kurz dle jejich indi-
viduálních potřeb a schopností. Rodiče absolvovali také poradenské aktivity 
zaměřené na pracovní  právo a sociálně – psychologické poradenství. Projek-
tové aktivity byly hrazeny z Evropského sociálního fondu, operačního pro-
gramu Praha – Adaptabilita, byly tak pro rodiče bezplatné.  

Klíčové plánované aktivity Projekt byl úspěšně ukončen 

Cílová skupina Rodiče na rodičovské dovolené a krátce po rodičovské dovolené 

Výstup = co bude výsledkem 
 

 
Projekt byl úspěšně ukončen 

Dopad na cílovou skupinu  
 
Zvýšení šance znevýhodněných osob uplatnit se na trhu práce  
 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři MČ Praha 10 – odbor kultury a projektů 

Partneři ---- 

Harmonogram  Projekt byl úspěšně ukončen 

Předpokládané finanční 
náklady 

 
 Náklady projektu 4 629 099,88 Kč 
 

Možné zdroje financování 
 
Dotace OPPA 
 

Kritéria hodnocení 

--- 
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Opatření 6. 9.: Projekt Městské části Praha 10 „Podpora nezaměstnaných osob 50+  
při začleňování na trh práce v oblasti sociálních služeb“ 
 

Popis a zdůvodnění 

Cílem projektu bylo podpořit cílovou skupinu nezaměstnaných osob starších 
50 let v uplatnění na trhu práce tím, že těmto osobám byla poskytnuta zdar-
ma rekvalifikace na pracovníka v sociálních službách (akreditovaný kurz 160 
hodin), placená tréninková pracovní místa přímo v zařízeních, která poskytují 
registrované sociální služby, poradenství v oblasti uplatnění na trhu práce  
a podporu při vstupu na trh práce. Projekt celkem podpořil 75 osob, kterým 
umožnil rekvalifikaci na pracovníka v sociálních službách a úspěšně podpořil 
73 osob, které výše uvedenou rekvalifikaci řádně ukončily. V průběhu realiza-
ce projektu se podařilo 36 osob zaměstnat, z toho 16 v sociální oblasti. 

Klíčové plánované aktivity Projekt byl úspěšně ukončen 31. 3. 2015 

Cílová skupina Nezaměstnané osoby starší 50 let 

Výstup = co bude výsledkem 
 

 
Projekt byl úspěšně ukončen 31. 3. 2015 

Dopad na cílovou skupinu  
 
Zvýšení šance znevýhodněných osob uplatnit se na trhu práce  
 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři MČ Praha 10 – odbor sociální 

Partneři 
MHMP 
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 
Úřad práce ČR 

Harmonogram 
 
Projekt byl úspěšně ukončen 31. 3. 2015 
 

Předpokládané finanční 
náklady 

 
 Celkové náklady na projekt  4 072 610,25 Kč 
 

Možné zdroje financování 
 
Dotace  OPPA 
 

Kritéria hodnocení 

--- 
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Priorita VII. - Podpora řešení problematiky bydlení osob v nepříznivé sociální 
situaci 

V oblasti bytové politiky je potřeba zaměřit pozornost na řešení bydlení v souvislosti se sociální pro-
blematikou. Důležité je hledat možnosti sociální práce s občany tak, aby byli vedeni k včasnému řešení 
jejich tíživé sociální situace. V rámci této priority budou navrženy konkrétní kroky, jak začít v této ob-
lasti spolupracovat s Magistrátem hl. m. Prahy. 

 
Opatření 7. 1.: Spolupracovat s Magistrátem hl. m. Prahy ve věci bytů pro osoby se zdra-
votním postižením 
Opatření 7. 2.: Podporovat chráněné bydlení 
Opatření 7. 3.: Program prostupného bydlení pro matky s dětmi 
Opatření 7. 4.: Podporovat služby azylového domu 
Opatření 7. 5.: Penzion Malešice – podporovat tzv. sociálně dostupné, malometrážní byty  
a byty bezbariérové 
Opatření 7. 6.: Podporovat podpůrný sociální program bydlení v Praze 10 „Sedmidomky“ 
Opatření 7. 7.: Udržet a zkvalitňovat byty zvláštního určení v Centru sociální  
a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. 
Opatření 7. 8.: Podporovat poskytování bytů svěřených městské části Praha 10  
ze sociálních důvodů  
Opatření 7. 9.: Podporovat krizové bydlení na území Prahy 10 
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Opatření 7. 1.: Spolupracovat s Magistrátem hl. m. Prahy ve věci bytů pro osoby se zdra-
votním postižením 

 

Popis a zdůvodnění 

Osoby s různými typy zdravotního postižení mají v oblasti bydlení specifické 
potřeby, které odrážejí jejich společenskou odlišnost, která souvisí s jejich 
zdravotním stavem. Cílem priority je podporovat tyto osoby zejména 
v možnosti zůstat ve svém přirozeném prostředí. Je vhodné hledat řešení  
i mimo území MČ Praha 10, a to ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy  
a dalšími městskými částmi. Magistrát hl. m. Prahy má nastaven vlastní sys-
tém přidělování bytových jednotek osobám se zdravotním postižením.  
Při tvorbě celopražských strategií je nezbytná spolupráce mezi Magistrátem 
hl. m. Prahy a městskými částmi.  

Klíčové plánované aktivity Spolupracovat s Magistrátem hl. m. Prahy při tvorbě celopražských strategií 

Cílová skupina Osoby se zdravotním postižením 

 
Výstup = co bude výsledkem 
 

 
Zápisy z jednáních koordinátorů městských částí a Magistrátu hl. m. Prahy 
 

Dopad na cílovou skupinu 

 
Zvýšení šancí získat bydlení dle aktuální nepříznivé sociální situace. Prevence 
umístění do ústavních zařízení z důvodu nedostupnosti samostatného 
bydlení.  
 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři MČ Praha 10 – odbor sociální 

Partneři 
Magistrát hl. m. Prahy  
Ostatní městské části 

Harmonogram 
 
Průběžně – spolupracovat s Magistrátem hl. m. Prahy  
 

Předpokládané finanční 
náklady 

  
  Mzdové náklady pracovníků MČ Praha 10 
  

Možné zdroje financování 
 
Rozpočet MČ Praha 10 

 

Kritéria hodnocení 

Zápisy z jednáních 
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Opatření 7. 2.: Podporovat chráněné bydlení 

 

Popis a zdůvodnění 

Smyslem chráněného bydlení je umožnit dospělým lidem se sníženou soběs-
tačností z důvodů zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, 
včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 
osoby, žít v bytech a podporovat je podle jejich individuálních potřeb,  
aby mohli podle svých schopností a možností přebírat zodpovědnost za svoji 
domácnost a svůj život. Služba chráněného bydlení je poskytována v dle § 51 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
Problematika chráněného bydlení má celopražský charakter, a proto je nutné 
zapojit  hl. m. Prahu, aby podmínky poskytování služby řešilo jednotně na 
celém svém území. 

Klíčové plánované aktivity 

• Podporovat poskytovatele chráněného bydlení v rámci dotačního systému 
MČ Praha 10, a to dle prokázané potřeby občanů městské části 

• Přenášet problematiku na jednání koordinátorů KPSS s Magistrátem  
hl. m. Prahy 

• Spolupracovat s Magistrátem hl. m. Prahy na udržení, případně rozšíření 
sítě sociálních služeb na území hl. m. Prahy 

Cílová skupina 
 
Osoby se zdravotním postižením 
 

 
Výstup = co bude výsledkem 
 

 

• Podpořené organizace v rámci dotačního řízení 

• Nastavení sítě sociálních služeb na území hl. m. Prahy 
 

Dopad na cílovou skupinu  
 
Zvýšení šancí získat chráněné bydlení dle aktuální sociální situace 
 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři 
MČ Praha 10 – volené orgány 
MČ Praha 10 – odbor sociální 

Partneři 
MČ Praha 10 – odbor kultury a projektů 
Poskytovatelé sociálních služeb 
Hl. m. Praha 

Harmonogram 

• 1. čtvrtletí – vyhodnotit soulad žádostí s prioritami KPSS a rozhodnout  
o přidělení finančních prostředků (vazba na prioritu č. III) 

• Průběžně – přenášet řešení problematiky na Magistrát hl. m. Prahy 
v rámci KPSS 

• Průběžně – sledovat zařazení sociální služby v síti služeb na území  
hl. m. Prahy 

• Průběžně – spolupracovat na udržení sítě sociálních služeb na území  
hl. m. Prahy 

Předpokládané finanční 
náklady 

 

• Nelze určit výši požadovaných a následně přiznaných finančních 
prostředků v rámci dotačního řízení na podporu služby  

• Mzdové náklady pracovníků MČ Praha 10 
 

Možné zdroje financování 
 
 Rozpočet MČ Praha 10 
 

Kritéria hodnocení 

Počet podpořených organizací 
Počet organizací v síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy 
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Opatření 7. 3.: Program prostupného bydlení pro rodiče s dětmi 

 

Popis a zdůvodnění 

Systém prostupného bydlení na území MČ Praha 10 je pro rodiče s dětmi 
nastaven tak, že klientky žijí v: 

o Azylovém domě pro matky s dětmi, Jasmínová 2904/35, 
Praha 10 – minimálně 1 rok 

o Azylovém domě Šromova, Šromova 862, Praha 9 – mini-
málně 1 rok 

o v ulici Sedmidomky na Praze 10 – minimálně 2 roky 
Pokud řádně plní své povinnosti mohou požádat MČ Praha 10 o pronájem 
bytové jednotky. 

Klíčové plánované aktivity 

 

• Udržet stávající systém prostupného bydlení 

• Pokračovat v monitorování a vyhodnocování funkčnosti prostupného 
bydlení 

• Implementace závěrů vyhodnocení  
 

Cílová skupina 
  

 Rodiče s dětmi 

  

 
Výstup = co bude výsledkem 
 

 

• Udržení stávajícího systému 

• Počet zapojených osob 
 

Dopad na cílovou skupinu  
 
Podpora návratu do běžné formy bydlení 
 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři  MČ Praha 10 – odbor sociální 

Partneři 
  Centrum sociálních služeb Praha 
  Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. 
  MČ Praha 10 – odbor majetkoprávní 

Harmonogram 

 

• 1. pololetí – řešit podporu programu na jednání pracovní skupiny 

• Průběžně – monitorovat a vyhodnocovat program 
 

Předpokládané finanční 
náklady 

 
Mzdové náklady pracovníků MČ Praha 10 

 

Možné zdroje financování 
 
 Rozpočet MČ Praha 10 
 

Kritéria hodnocení 

Udržení stávajícího systému 
Počet zapojených osob 
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Opatření 7. 4.: Podporovat služby azylového domu 

 

Popis a zdůvodnění 

Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám 
v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, a to na základě § 57 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
MČ Praha 10 si je vědoma, že podpora tohoto typu bydlení je velice důležitá. 
Jedná se o jednu z možností předcházení sociálnímu vyloučení.    

Klíčové plánované aktivity 

• Podporovat poskytovatele sociální služby v rámci dotačního systému MČ 
Praha 10, a to dle prokázané potřeby občanů městské části 

• Spolupracovat s Magistrátem hl. m. Prahy na udržení, případně rozšíření 
sítě sociálních služeb na území hl. m. Prahy 

Cílová skupina 
 
Osoby v nepříznivé sociální situaci 
 

 
Výstup = co bude výsledkem 
 

 

• Počet podpořených organizací 

• Nastavení sítě sociálních služeb na území hl. m. Prahy 
 

Dopad na cílovou skupinu  
 
Zvýšení šancí získat bydlení dle aktuální nepříznivé sociální situace 
 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři MČ Praha 10 – volené orgány 

Partneři 

  
MČ Praha 10 – odbor kultury a projektů 

 MČ Praha 10 – odbor sociální 
 Poskytovatelé sociálních služeb 
 Hl. m. Praha 
 

Harmonogram 

 

• 1. čtvrtletí – vyhodnotit soulad žádostí s prioritami KPSS a rozhodnout  
o přidělení finančních prostředků (vazba na prioritu č. III) 

• Průběžně – spolupracovat na udržení sítě sociálních služeb na území hl. 
m. Prahy  

Předpokládané finanční 
náklady 

 

• Nelze určit výši požadovaných a následně přiznaných finančních 
prostředků v rámci dotačního řízení na podporu služby 

• Mzdové náklady pracovníků MČ Praha 10 
 

Možné zdroje financování 
 
  Rozpočet MČ Praha 10 
 

Kritéria hodnocení 

Počet podpořených organizací 
Počet organizací v síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy 
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Opatření 7. 5.: Penzion Malešice – podporovat tzv. sociálně dostupné, malometrážní byty  
a byty bezbariérové 

 

Popis a zdůvodnění 

Rekonstrukcí Penzionu Malešice na Bytový dům Malešice, která byla zahájena 
koncem roku 2013, vzniklo 137 bytů. Dále vzniklo 58 jednotek pro dočasné 
ubytování (též pro ubytování osob dle potřeb odboru sociálního) a 12 bezba-
riérových bytů. Část projektu počítá i s poskytováním startovacích bytů  
v sociálních skupinách dle Zásad pronajímání bytů a nebytových prostor svě-
řených městské části Praha 10 v Bytovém domě Malešice a s poskytováním 
ústupových bytů pro seniory nad 65 let. 

Klíčové plánované aktivity Podporovat udržení poskytování bytů osobám v nepříznivé sociální situaci 

Cílová skupina 
 
Občané Prahy 10 
 

Výstup = co bude výsledkem Udržení poskytování bytů osobám v nepříznivé sociální situaci 

Dopad na cílovou skupinu  
 
Zvýšení šancí získat bydlení dle aktuální nepříznivé sociální situace 
 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři MČ Praha 10 – odbor majetkoprávní 

Partneři --- 

Harmonogram Průběžně  –  poskytovat byty osobám v nepříznivé sociální situaci 

Předpokládané finanční 
náklady 

 
--- 

 

Možné zdroje financování 
 
--- 

Kritéria hodnocení 

Počet obsazených bytů 
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Opatření 7. 6.: Podporovat podpůrný sociální program bydlení v Praze 10 „Sedmidomky“ 

 

Popis a zdůvodnění 
Areál Sedmidomky má celkem 58 ubytovacích kapacit, které jsou z části uží-
vány neplatiči MČ Praha 10 po ukončení jejich nájmu obecního bytu.  

Klíčové plánované aktivity Podporovat podnájemné i osobám v nepříznivé sociální situaci 

Cílová skupina 
 
Dlužníci nájemného z obecních bytů z MČ Praha 10 
 

 
Výstup = co bude výsledkem 
 

 
Počet podpořených osob 

Dopad na cílovou skupinu  
 
Zvýšení šancí získat nájemní bydlení dle aktuální nepříznivé sociální situace 
 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři 
 
MČ Praha 10 – odbor majetkoprávní 
 

Partneři MČ Praha 10 – odbor sociální 

Harmonogram 
 

Průběžně – nabízet nájemníkům pomoc sociálního pracovníka MČ Praha 10 
 

Předpokládané finanční 
náklady 

 
 Mzdové náklady pracovníků MČ Praha 10 
 

Možné zdroje financování 
 
Rozpočet MČ Praha 10 
 

Kritéria hodnocení 

Počet podpořených osob 
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Opatření 7. 7.: Udržet a zkvalitňovat byty zvláštního určení v Centru sociální  
a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. 

 

Popis a zdůvodnění 

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. má mimo jiné  
na starosti provoz domu s byty zvláštního určení „Dům spokojeného žití“. 
Byty jsou určeny pro bydlení seniorů a občanů se zdravotním postižením, 
kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením z důvodu věku nebo špatného zdra-
votního stavu a kteří jsou v základních životních úkonech soběstační,  
ale přesto potřebují pro zajištění některých potřeb pomoc druhé osoby. Jed-
ná se o byty zvláštního určení ve smyslu § 2300 zákona č. 89/2012 Sb., ob-
čanský zákoník, které jsou určeny pro ubytování osob se zdravotním postiže-
ním. Výběr žadatelů je zaměřen na posouzení sociální potřebnosti, nikoliv  
na uspokojení bytových potřeb. Celkem se jedná o 140 bytů 1+1 se sociálním 
zařízením, z toho 6 bytů je bezbariérových. V roce 2013 se MČ Praha 10 roz-
hodla zrekonstruovat uvedené byty. V roce 2013 prošlo celkovou rekonstruk-
cí 21 bytů. V roce 2014 se jednalo o 33 bytů a  v roce 2015 celkem o 11 bytů. 

Klíčové plánované aktivity 
• Udržet 140 bytů zvláštního určení 

• Pokračovat v rekonstrukci bytů a tím přispívat k jejich zkvalitňování 

Cílová skupina 

 
Senioři a osoby se zdravotním postižením, kteří jsou ohrožení sociálním vy-
loučením z důvodu věku nebo nemoci a kteří jsou v základních životních úko-
nech soběstační, ale i přesto potřebuji pro zajištění některých potřeb pomoc 
druhé osoby 

Výstup = co bude výsledkem 
 

• Zrekonstruované bytové jednotky 

• Obsazené zrekonstruované bytové jednotky 

Dopad na cílovou skupinu  
 
Zvýšení šancí získat bydlení dle aktuální nepříznivé sociální situace 
 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. 

Partneři 
MČ Praha 10 – odbor majetkoprávní  
MČ Praha 10 – odbor sociální 

Harmonogram 
• Průběžně  – rekonstruovat bytové jednotky 

• Průběžně  – obsazovat zrekonstruované bytové jednotky 

Předpokládané finanční 
náklady 

 
 Náklady na rekonstrukci  
 

Možné zdroje financování 
 
Rozpočet MČ Praha 10 
 

Kritéria hodnocení 

Počet bytů celkem 
Počet zrekonstruovaných bytových jednotek 
Počet nově přijatých klientů 
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Opatření 7. 8.: Podporovat poskytování bytů svěřených městské části Praha 10  
ze sociálních důvodů  
 

Popis a zdůvodnění 

MČ Praha 10 řeší svoji bytovou politiku několika způsoby. Přiděluje (za stano-
vených podmínek) byty ze sociálních důvodů, byty ze zdravotních důvodů, 
bytové náhrady, byty pronajímané na základě postoupení pohledávky, byty 
pronajímané s podmínkou provedení stavebních úprav, nadstandardní byty, 
byty v zájmu obce. Dále Zastupitelstvo MČ Praha 10 schválilo záměr realizace 
Koncepce sociálního bydlení se zachováním poskytování menšího obecního 
bytu za stávající obecní byt. 

Klíčové plánované aktivity 

 

• Pokračovat v poskytování bytů ze sociálních a zdravotních důvodů 

• Zahájit činnosti spojené s tvorbou Koncepce sociálního bydlení 
 

Cílová skupina 
 
Občané MČ Praha 10 
 

Výstup = co bude výsledkem 
 

 

• Počet přijatých žádostí o pronájem bytových jednotek ze sociálních  
a zdravotních důvodů 

• Počet přidělených bytových jednotek ze sociálních a zdravotních důvodů 

• Počet žádostí o výměnu většího bytu za menší 

• Počet uskutečněných výměn většího bytu za menší 

• Schválená koncepce sociálního bydlení 
  

Dopad na cílovou skupinu  
 
Zvýšení šancí získat bydlení dle aktuální nepříznivé sociální situace 
 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři MČ Praha 10 – odbor majetkoprávní 

Partneři MČ Praha 10 – odbor sociální 

Harmonogram 

 

• Průběžně (dle počtu bytových jednotek) – zveřejňovat výzvu k pronájmu    
 bytů 

• Průběžně – na základě žádostí řešit výměny větších bytů za menší 

• Průběžně – realizovat činnosti spojené s tvorbou Koncepce sociálního  
bydlení 
 

Předpokládané finanční 
náklady 

Náklady na případnou rekonstrukci bytových jednotek, které jsou určeny 
k poskytování ze sociálních důvodů nebo výměnou za byt stávající 

Možné zdroje financování 
 
Rozpočet MČ Praha 10 
 

Kritéria hodnocení 

Počet přijatých žádostí o pronájem bytových jednotek ze sociálních a zdravotních důvodů 
Počet přidělených bytových jednotek ze sociálních a zdravotních důvodů 
Počet žádostí o výměnu většího bytu za menší 
Počet uskutečněných výměn většího bytu za menší 
Koncepce sociálního bydlení 
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Opatření 7. 9.: Podporovat krizové bydlení na území Prahy 10 
 

Popis a zdůvodnění 

Nezbytnost řešení problematiky krizového bydlení vyplynula z Analýzy potřeb 
občanů MČ Praha 10 – oblast související se zajištěním potřeb občanů 
v nepříznivé sociální situaci, kterou si odbor sociální MČ Praha 10 nechal 
zpracovat v roce 2013. Smyslem krizového bydlení je řešit krátkodobě ne-
příznivé sociální situace občanů, kteří se nečekaně ocitli bez střechy nad hla-
vou, avšak mají zájem svoji situaci řešit. 

Klíčové plánované aktivity 

 

• Vznik krizového bydlení v Bytovém domě Malešice 

• Připravit pravidla výběru osob do krizového bydlení 

• Prezentovat krizové bydlení na jednáních pracovních skupin KPSS 
 

Cílová skupina Osoby v nepříznivé sociální situaci 

Výstup = co bude výsledkem 
• Počet žádostí o krizové bydlení 

• Pravidla výběru osob do krizového bydlení 

• Prezentace krizového bydlení 

Dopad na cílovou skupinu  
 
Možnost bydlení pro občany v krizové sociální situaci 
 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři 
MČ Praha 10 – odbor sociální 
MČ Praha 10 – odbor majetkoprávní 

Partneři 
  
 Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 
 

Harmonogram 

• 1. pololetí – zpracovat pravidla výběru osob  

• Průběžně – obsazovat  krizové byty 

• Průběžně – prostřednictvím sociálních pracovníků podporovat klienty 
krizového bydlení v řešení jejich nepříznivé sociální situace 

• Průběžně – na pracovních skupinách KPSS prezentovat krizové bydlení 

• Průběžně – zapojovat poskytovatele sociálních a návazných služeb do 
řešení situací klientů 

Předpokládané finanční 
náklady 

 
 Mzdové náklady pracovníků MČ Praha 10 
 

Možné zdroje financování 
 
Rozpočet MČ Praha 10 
 

Kritéria hodnocení 

Počet krizových bytů 
Počet osob v krizových bytech 
Zpracovaná pravidla 
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Priorita VIII. - Podpora péče o děti do nástupu povinné školní docházky 

V této prioritě se jedná o návaznou oblast, kterou nelze opomenout. Podporu péče o děti 
v předškolním věku lze považovat za jeden z předpokladů předcházení sociálního vyloučení rodičů  
a dětí.  

 
Opatření 8. 1.: Podporovat navýšení kapacit jeslí  
Opatření 8. 2.: Podporovat vznik dětských skupin 
Opatření 8. 3.: Podporovat rodinná a komunitní centra 
Opatření 8. 4.: Podporovat kapacity mateřských škol, které odpovídají poptávce 
Opatření 8. 5.: Podporovat navýšení kapacit v družinách při ZŠ 
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Opatření 8. 1.: Podporovat navýšení kapacit jeslí  
 

Popis a zdůvodnění 

MČ Praha 10 prostřednictvím Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 
10, p. o. provozuje Středisko služeb pro děti a rodiče – Jesle Jakutská. Toto 
zařízení má kapacitu 55 dětí od ½ roku do 3 let. Nedostatečnou kapacitu míst 
v jeslích doplňuje Klub K2 a další obdobná zařízení. Z jednání pracovní skupi-
ny KPSS vyplynulo, že tato tři zařízení nejsou schopna uspokojit poptávku 
rodičů po této službě, a že je potřeba hledat možnosti kapacitního navýšení 
dané služby. 

Klíčové plánované aktivity 

 

• Zpracovat jiné možnosti podpory rodin s dětmi na pracovní skupině KPSS 
(Rodina, děti a mládež) 

• Hledat další možnosti navýšení kapacit jeslí na pracovní skupině KPSS 
(Rodina, děti a mládež) 

 

Cílová skupina 
 
Rodiče a děti ve věku ½ - 3 roky 
 

 
Výstup = co bude výsledkem 
 

 

• Zpracované jiné možnosti podpory 

• Návrh postupu řešení navýšení kapacit jeslí  
 

Dopad na cílovou skupinu 
 
Podpora rodin s dětmi a prevence ztráty zaměstnání 
 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři 
 
MČ Praha 10 – odbor sociální 
 

Partneři 

 
MČ Praha 10 – odbor školství 
Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. 
Klub K2 
Další obdobná zařízení 

 

Harmonogram 
• 1. pololetí – zpracovat jiné možnosti podpory rodin s dětmi 

• Průběžně – řešit možnosti navýšení kapacit na pracovní skupině 

• 3. čtvrtletí – shrnout možnosti řešení 

Předpokládané finanční 
náklady 

 
 Mzdové náklady pracovníků MČ Praha 10  
 

Možné zdroje financování 
 
Rozpočet MČ Praha 10 
 

Kritéria hodnocení 

Návrh postupu řešení 
Zpracované jiné možnosti podpory 
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Opatření 8. 2.: Podporovat vznik dětských skupin 
 

Popis a zdůvodnění 

Dětská skupina je výhodnou alternativou zajištěné péče o děti z hlediska své 
flexibility vůči rodičům. Jedná se o malou skupinu různě starých dětí, kde se 
pečující osoby mohou skutečně věnovat jejich individuálnímu rozvoji. Děti se 
tak lépe adaptují na prostředí mimo domov a mohou se přirozeně připravit 
na vstup do většího kolektivu. MČ Praha 10 si je vědoma, že tato alternativa 
vhodně doplňuje její služby. 

Klíčové plánované aktivity 

• Podporovat provozovatele dětských skupin v rámci dotačního systému  
MČ Praha 10, a to dle prokázané potřeby občanů městské části a kvality 
služby 

• Nastavit kritéria kvality služby 

• Zpracovat jiné možnosti podpory rodin s dětmi na pracovní skupině KPSS 
(Rodina, děti a mládež) 

Cílová skupina 
 
Rodiče s dětmi do 6 let 
 

 
Výstup = co bude výsledkem 
 

 

• Podpořené organizace v rámci dotačního řízení 

• Kritéria kvality 

• Zpracované jiné možnosti podpory 
 

Dopad na cílovou skupinu  
 
Podpora rodin s dětmi a prevence ztráty zaměstnání 
 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři 

 
MČ Praha 10 – volené orgány 
MČ Praha 10 – odbor sociální 
 

Partneři 
 MČ Praha 10 – odbor kultury a projektů 
 Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 

Harmonogram 

 

• 1. čtvrtletí – vyhodnotit soulad žádostí s prioritami KPSS a rozhodnout  
o přidělení finančních prostředků (vazba na prioritu č. III) 

• 1. pololetí – zpracovat jiné možnosti podpory rodin s dětmi 

• 2. pololetí – zpracovat kritéria kvality 
 

Předpokládané finanční 
náklady 

 

• Nelze určit výši požadovaných a následně přiznaných finančních 
prostředků v rámci dotačního řízení na podporu služby  

• Mzdové náklady pracovníků MČ Praha 10 
 

Možné zdroje financování 
 
 Rozpočet MČ Praha 10 
 

Kritéria hodnocení 

Počet podpořených organizací 
Kritéria kvality 
Zpracované jiné možnosti podpory 
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Opatření 8. 3.: Podporovat rodinná a komunitní centra 
 

Popis a zdůvodnění 
Rodinná a komunitní centra jsou nezbytnou součástí společenského života 
městské části. Svými službami vhodně doplňují služby poskytované městskou 
částí.  

Klíčové plánované aktivity 
Rodinná a komunitní centra podporovat v rámci dotačního systému  
MČ Praha 10, a to dle prokázané potřeby občanů městské části  

Cílová skupina 
 
Rodiče s dětmi 
 

 
Výstup = co bude výsledkem 
 

 
Podpořené organizace v rámci dotačního řízení 
 

Dopad na cílovou skupinu  
 
Podpora rodin s  dětmi 
 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři MČ Praha 10 – volené orgány 

Partneři 

  
 MČ Praha 10 – odbor kultury a projektů 
 MČ Praha 10 – odbor sociální 
 Rodinná a komunitní centra 
 

Harmonogram 

 
 1. čtvrtletí – vyhodnotit soulad žádostí s prioritami KPSS a rozhodnout  
 o přidělení finančních prostředků (vazba na prioritu č. III) 

 

Předpokládané finanční 
náklady 

 

• Nelze určit výši požadovaných a následně přiznaných finančních 
prostředků v rámci dotačního řízení na podporu služby  

• Mzdové náklady pracovníků MČ Praha 10 
 

Možné zdroje financování 
 
 Rozpočet MČ Praha 10 
 

Kritéria hodnocení 

Počet podpořených organizací 
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Opatření 8. 4.: Podporovat kapacity mateřských škol, které odpovídají poptávce 
 

Popis a zdůvodnění 

MČ Praha 10 se dlouhodobě snaží uspokojit poptávku rodičů po místech 
v mateřských školách. V současné době je na území Prahy 10 celkem 20 ma-
teřských škol, ve kterých je umístěno 2870 dětí (kapacita naplněna). Přesto 
poptávka převyšuje současnou kapacitu. MČ Praha 10 se této problematice 
aktivně věnuje a hledá možnosti navýšení kapacit. 

Klíčové plánované aktivity 

• Udržet stávající počet míst  

• Zmapovat počet neuspokojených žádostí 

• Na pracovní skupině hledat možnosti navýšení kapacit, a to dle prokázané 
potřeby 

• Zpracovat přehled předpokládaného vývoje naplnění stávajících kapacit 

Cílová skupina 
 
Rodiny s dětmi 
 

 
Výstup = co bude výsledkem 
 

 

• Udržení stávajících kapacit 

• Počet neuspokojených žádostí 

• Zpracování přehledu předpokládaného vývoje 
 

Dopad na cílovou skupinu  
 
Podpora rodin s  dětmi 
 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři MČ Praha 10 – odbor školství 

Partneři MČ Praha 10 – odbor sociální 

Harmonogram 

 

• Průběžně – udržet stávající počet míst 

• Průběžně – hledat další možnosti navýšení kapacity 

• 2. pololetí – zpracovat přehled předpokládaného vývoje 
 

Předpokládané finanční 
náklady 

 
Mzdové náklady pracovníků MČ Praha 10 

 

Možné zdroje financování 
 
  Rozpočet MČ Praha 10 
 

Kritéria hodnocení 

Celkový počet míst v mateřských školách 
Počet neuspokojených žadatelů 
Přehled předpokládaného vývoje 
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Opatření 8. 5.: Podporovat navýšení kapacit v družinách při ZŠ 
 

Popis a zdůvodnění 

Školní družina je školské zařízení pro zájmové vzdělávání, které je poskytová-
no dětem jedné školy, přičemž organizuje zájmové vzdělávání především  
pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce. Činnost školní družiny 
je vykonávána ve dnech školního vyučování a o školních prázdninách. Práce 
školní družiny přímo navazuje na vzdělávací činnost ZŠ I. stupně pro 1. až 5. 
ročník. Celková kapacita školních družin je 2 688 míst. Pro školní rok 
2016/2017 je již schváleno navýšení o dalších 140 míst. 

Klíčové plánované aktivity 
• Průběžně mapovat kapacity v jednotlivých ZŠ 

• Řešit možnosti navýšení kapacit v družinách ZŠ na pracovní skupině KPSS 
(Rodina, děti a mládež), a to na základě výstupů z mapování v ZŠ 

Cílová skupina 
 
Rodiče a děti  
 

 
Výstup = co bude výsledkem 
 

 

• Zmapování situace 

• Návrhy dalších konkrétních způsobů, jak navýšit kapacitu v družinách ZŠ 
 

Dopad na cílovou skupinu 
 
Podpora rodin s  dětmi 
 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři 
 
MČ Praha 10 – odbor školství  
 

Partneři 

 
Základní školy zřizované MČ Praha 10 
Školské rady 
MČ Praha 10 – odbor sociální 

 

Harmonogram 
• Průběžně – mapovat kapacity 

• Průběžně – řešit možnosti navýšení kapacit na pracovní skupině 

Předpokládané finanční 
náklady 

 
  Mzdové náklady pracovníků MČ Praha 10  
 

Možné zdroje financování 
 
Rozpočet MČ Praha 10 
 

Kritéria hodnocení 

Výsledek mapování 
Počet nově vytvořených míst 
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Priorita IX. - Podpora terénních služeb, terénních programů a preventivních 
programů pro děti a mládež ohrožené rizikovými sociálními jevy 

Jedním z možných prostředků prevence sociálně rizikových jevů u dětí a mládeže je vedle poskytování 
terénních sociálních služeb také podpora preventivních programů, realizovaných různými zájmovými 
sdruženími a neziskovými organizacemi zaměřenými na práci s dětmi, které jsou ohroženy rizikovými 
jevy. 

 
Opatření 9. 1.: Hledat prostory pro Středisko výchovné péče 
Opatření 9. 2.: Podporovat realizaci workshopů pro metodiky prevence na základních ško-
lách a středních školách 
Opatření 9. 3.: Podporovat volnočasové aktivity pro dospívající mládež 
Opatření 9. 4.: Terénní program pro děti a mládež a jeho případné rozšíření 
Opatření 9. 5.: Podporovat nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
Opatření 9. 6.: Podporovat streetové akce pro děti a mládež 
Opatření 9.7.: Podporovat prevenci umísťování dětí do ústavní výchovy, podporovat ná-
hradní rodinnou péči 
Opatření 9.8.: Podporovat specifické služby pro ohrožené děti a rodiny 
Opatření 9.9.: Podporovat užší mezioborovou spolupráci 
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Opatření 9. 1.: Hledat prostory pro Středisko výchovné péče   

 

Popis a zdůvodnění 

Středisko výchovné péče je školským zařízením poskytující preventivně vý-
chovnou péči. Tuto péči poskytuje dětem a mladistvým, a to ambulantní  
či internátní formou. Středisko přijímá do péče klienty, u nichž je dominantní 
porucha chování, ale nenastal u nich důvod k nařízení ústavní výchovy nebo 
uložení ochranné výchovy. K hlavním obtížím, které středisko řeší, patří školní 
problémy, problémy v rodině, osobnostní a psychické problémy, počátky 
zneužívání návykových látek (včetně alkoholu a nikotinu), gambling a jiné 
projevy asociálního chování. Své služby poskytuje nejen dětem a mladistvým, 
ale i rodičům a dalším výchovným subjektům. Jedná se o službu poskytova-
nou zdarma, která je velmi využívána. MČ Praha 10 si dlouhodobě uvědomuje 
výhody, které by služby zařízení přinesly občanům, a proto v roce 2014  
MČ Praha 10 pronajala prostory Středisku výchovné péče Klíčov, jehož za-
městnanci od 1. 1. 2015  poskytují ambulantní služby. 

Klíčové plánované aktivity 

 

• Udržet služby Střediska výchovné péče Klíčov na území Prahy 10 

• Hledat další možnosti podpor 
 

Cílová skupina 
 
Rodiče, děti a mládež řešící výchovné problémy 
 

 
Výstup = co bude výsledkem 
 

 

• Počet klientů z Prahy 10 

• Přehled dalších možností 
 

Dopad na cílovou skupinu 
 
Minimalizace ohrožení dětí a mládeže rizikovými jevy 
 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři 
 
MČ Praha 10 – odbor sociální 
 

Partneři 
 
 Středisko výchovné péče Klíčov 
 

Harmonogram 

 

• Průběžně – nabízet ambulantní služby občanům Prahy 10 

• Průběžně – spolupracovat se Střediskem výchovné péče Klíčov 

• Průběžně – hledat další možnosti podpor 
 

Předpokládané finanční 
náklady 

 
  Mzdové náklady pracovníků Střediska výchovné péče Klíčov 
 

Možné zdroje financování 

 
  Náklady Střediska výchovné péče Klíčov 
 
 

Kritéria hodnocení 

Počet klientů z Prahy 10 
Další možnosti podpor 
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Opatření 9. 2.: Podporovat realizaci workshopů pro školní metodiky prevence na základ-
ních školách 
 

Popis a zdůvodnění 

Workshopy plní především vzdělávací funkci a funkci vzájemné 
informovanosti. Workshopy vedou k zefektivnění práce školních metodiků 
prevence. Vzhledem k jejich přínosu pro pracovníky je potřeba v nich  
v následujícím období pokračovat. Jejich realizace probíhá ve spolupráci  
s odborem sociálním. Současně je vhodné propojit činnost metodiků  
s poskytovateli sociálních a návazných služeb ve vazbě k dané cílové skupině.  

Klíčové plánované aktivity 

• Pořádat pravidelné setkání - workshop 

• Předávat aktuální informace 

• Předávat školním metodikům Adresář služeb pro děti a mládež 

• Propojovat školní metodiky a poskytovatele sociálních a návazných služeb 

Cílová skupina 
 
Metodici prevence zřízených ZŠ a SŠ 
 

 
Výstup = co bude výsledkem 
 

 

• Workshop pro školní metodiky prevence  

• Předané aktuální informace dle poptávky školních metodiků 

• Podpora metodiky poptávaných sociálních služeb (např. prostřednictvím 
KPSS, resp. dotačního řízení) 

• Počet zúčastněných metodiků 

• Počet předaných adresářů 
 

Dopad na cílovou skupinu  

 

• Zvýšení informovanosti 

• Efektivní řešení již vyvstalých problémů 
 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři  MČ Praha 10 – odbor sociální 

Partneři 

 
Pražské centrum primární prevence 
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 

 

Harmonogram 

 

• Min. 1x ročně – uspořádat workshop pro školní metodiky 

• Na workshopu předávat adresáře 
 

Předpokládané finanční 
náklady 

 
Mzdové náklady pracovníků MČ Praha 10 

 

Možné zdroje financování 
 
 Rozpočet MČ Praha 10 
 

Kritéria hodnocení 

Počet konaných workshopů 
Počet zúčastněných metodiků 
Počet předaných adresářů 

 
 



     
 

- 58 - 
 

Opatření 9. 3.: Podporovat volnočasové aktivity pro dospívající mládež  
 

Popis a zdůvodnění 

Dostatečná nabídka volnočasových aktivit pro dospívající mládež je rozšiřo-
vána   vhodnými sociálními a návaznými službami. Je nezbytné podporovat 
mládež tak, aby svůj volný čas trávila smysluplně. Organizace, které sdružují 
dospívající mládež na základě poskytování volnočasových aktivit, přispívají 
k prevenci rizikového chování mládeže. MČ Praha 10 plánuje i v následujícím 
období podporovat organizace (volnočasové aktivity pro dospívající mládež) 
v dotačním řízení. 

Klíčové plánované aktivity 

• Poskytovatele volnočasových aktivit podporovat v rámci dotačního  
systému MČ Praha 10, a to dle prokázaných potřeb dětí a dospívající mlá-
deže MČ Praha 10 

• Poskytovatele volnočasových aktivit i nadále podporovat pronájmem 
kluboven a obdobných prostor za zvýhodněné nájemné 

• Hledat další možnosti na jednání pracovní skupiny KPSS (Rodina děti  
a mládež) 

Cílová skupina 
 
Děti a dospívající mládež 
 

 
Výstup = co bude výsledkem 
 

 

• Podpořené organizace v rámci dotačního řízení 

• Podpořené organizace – pronájem nebytových prostor za zvýhodněné 
nájemné 

 

Dopad na cílovou skupinu  
 
Minimalizace ohrožení dětí a mládeže rizikovými jevy 
 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři MČ Praha 10 – volené orgány 

Partneři 

 
 MČ Praha 10 – odbor kultury a projektů  
 MČ Praha 10 – odbor sociální 
 Poskytovatelé volnočasových aktivit 
 

Harmonogram 

 

• 1. čtvrtletí – vyhodnotit soulad žádostí s prioritami KPSS a rozhodnout  
o přidělení finančních prostředků (vazba na prioritu č. III) 

• 1. pololetí – hledat další možnosti podpory na jednání pracovní skupiny  
 

Předpokládané finanční 
náklady 

 

• Nelze určit výši požadovaných a následně přiznaných finančních 
prostředků v rámci dotačního řízení na podporu služby  

• Mzdové náklady pracovníků MČ Praha 10 
 

Možné zdroje financování 
 
 Rozpočet MČ Praha 10 
 

Kritéria hodnocení 

Počet podpořených organizací v dotačním řízení 
Počet podpořených organizací – pronájem nebytových prostor 
Výše přiznaných finančních prostředků 
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Opatření 9. 4.: Terénní program pro děti a mládež a jeho případné rozšíření  

 

Popis a zdůvodnění 

Pracovníci terénního programu od 1. 11. 2012 na území Vršovic pravidelně 
vyhledávají děti a mládež s rizikovým způsobem chování  na ulicích, v parcích 
apod. Pracují s nimi a motivují je ke změně životního stylu a náhledu na život-
ní hodnoty. Smyslem práce v terénu je předcházet sociálně rizikovému cho-
vání dětí a mládeže a s tím souvisejících problémů v lokalitě (vandalství, uží-
vání návykových látek a jejich prodej na veřejnosti aj.). MČ Praha 10 považuje 
tuto sociální službu, která je poskytována dle § 69 zákona č. 108/2006 Sb.,  
o sociálních službách, za důležitou metodu prevence rizikového chování dětí  
a mládeže. V roce 2013 bylo uskutečněno 3 837 kontaktů a v roce 2014 bylo 
uskutečněno 3 819 kontaktů. Službu je potřeba udržet minimálně v součas-
ném rozsahu. V případě doložení potřebnosti i rozšířit do dalších lokalit na 
území MČ Praha 10. 

Klíčové plánované aktivity 

• Pokračovat v realizaci terénního programu 

• Pokračovat v hledání možností rozšíření i na další lokality Prahy 10 

• Prezentovat službu v médiích 

• Prezentovat službu na webu Prahy 10 

• Informovat o realizaci a výsledcích služby členy pracovní skupiny KPSS 
(Rodina, děti a mládež) 

• Informovat o službě ředitele a metodiky prevence ZŠ 

• Informovat o službě pedagogicko-psychologickou poradnu 

• Pravidelně monitorovat efektivitu programu 

Cílová skupina Děti a mládež trávící čas na ulicích rizikovým způsobem života 

 
Výstup = co bude výsledkem 
 

• Udržení současné kapacity terénního programu pro děti a mládež 

• Popis možnosti rozšíření služby 

• Prezentace programu 

Dopad na cílovou skupinu  Minimalizace ohrožení dětí a mládeže sociálně rizikovými jevy 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita,  Beztíže  

Partneři MČ Praha 10 – odbor sociální  

Harmonogram 

• 1. pololetí – prezentovat službu na jednání pracovní skupiny KPSS (Rodina, 
děti a mládež) 

• 1. pololetí – prezentovat službu na setkání ředitelů a metodiků prevence 
ZŠ 

• 2. pololetí – zpracovat informaci do médií a na webové stránky Prahy 10 

• 2. pololetí – předat informaci o službě pedagogicko-psychologické 
poradně 

• Průběžně – monitorovat efektivitu služby 

• Prosinec – zpracovat zprávu o realizaci  služby za rok 2016 

Předpokládané finanční 
náklady 

• Předpokládaná částka cca  634 tis. Kč 

• Mzdové náklady pracovníků MČ Praha 10 

Možné zdroje financování 
• Rozpočet MČ Praha 10 

• Hl. m. Praha 

Kritéria hodnocení 

Počet kontaktů  
Počet klientů   
Počet prezentací  



     
 

- 60 - 
 

 
Opatření 9. 5.: Podporovat nízkoprahová zařízení pro děti a mládež  

 

Popis a zdůvodnění 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je vhodné zejména tam, kde se po-
hybují  děti a mládež, kteří  jsou ohroženi rizikovými jevy chování či se dokon-
ce dopouštějí vandalství, drobných krádeží či kriminality. Nízkoprahové zaří-
zení pro děti a mládež je sociální službou (§ 62 zákona č. 108/2006 Sb.,  
o sociálních službách), uživateli jsou děti od 6 do 26 let věku. Může být spe-
cializováno na určitou věkovou skupinu a nemusí obsáhnout tuto věkovou 
kategorii v celé šíři. Tvoří cestu k pozitivnímu ovlivnění života dětí, mládeže  
a mladých dospělých. Intenzivní práce s bezprizorními sociálně vyloučenými 
dětmi a mládeží, ovlivňování jejich hodnot a orientace vede k prevenci riziko-
vého chování. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež vhodně navazuje  
na realizovaný terénní program (viz. opatření 9.4.). Jeho potřebnost vyplynula 
již v roce 2011 z Analýzy trávení volného času neorganizovaných dětí a mlá-
deže. Sami klienti terénního programu projevují zájem o tuto službu.  

Klíčové plánované aktivity 

• Zpracovat projektovou dokumentaci k rekonstrukci vybraného objektu  

• Podporovat poskytovatele sociální služby v rámci dotačního systému MČ 
Praha 10, a to dle prokázané potřeby dětí a mládeže městské části 

• Spolupracovat s Magistrátem hl. m. Prahy na udržení, případně rozšíření 
sítě sociálních služeb na území hl. m. Prahy 

Cílová skupina 
 
Děti a mládež trávící čas na ulici sociálně rizikovým způsobem života 
 

 
Výstup = co bude výsledkem 
 

• Projektová dokumentace 

• Podpořené organizace v rámci dotačního řízení 

• Nastavená síť sociálních služeb na území hl. m. Prahy 

Dopad na cílovou skupinu 
 
Minimalizace ohrožení dětí a mládeže rizikovými jevy 
 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři 
MČ Praha 10 – volené orgány 
MČ Praha 10 – odbor sociální 

Partneři 

  MČ Praha 10 – odbor kultury a projektů 
  MČ Praha 10 – odbor majetkoprávní 
  Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 
  Hl. m. Praha 

Harmonogram 

• 1. čtvrtletí – vyhodnotit soulad žádostí s prioritami KPSS a rozhodnout  
o přidělení finančních prostředků (vazba na prioritu č. III) 

• 1. pololetí – řešit zpracování projektové dokumentace 

• Průběžně – spolupracovat na udržení sítě sociálních služeb na území  
hl. m. Prahy 

Předpokládané finanční 
náklady 

• Nelze určit výši požadovaných a následně přiznaných finančních 
prostředků v rámci dotačního řízení na podporu služby  

• Mzdové náklady pracovníků MČ Praha 10 

Možné zdroje financování 
 
Rozpočet MČ Praha 10 
 

Kritéria hodnocení 

Počet podpořených organizací 
Projektová dokumentace 
Počet organizací v síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy 
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Opatření 9. 6.: Podporovat streetové akce pro děti a mládež  
 

Popis a zdůvodnění 
Otevřené street akce jsou jedním z prvků prevence sociálně rizikového cho-
vání dětí a mládeže a práce terénního programu pro děti a mládež. Akce 
nabízejí formy trávení volného času, které jsou  pro děti a mládež atraktivní. 

Klíčové plánované aktivity 

 

• Podporovat poskytovatele streetových akcí v rámci dotačního systému 
MČ Praha 10, a to dle prokázané potřeby dětí a mládeže městské části  

• Pokračovat v zapojení realizátora terénního programu pro děti a mládež 
(viz. opatření 9.4.) 
 

Cílová skupina 
 
Děti a mládež trávící čas rizikovým způsobem života 
 

 
Výstup = co bude výsledkem 
 

 

• Podpořené organizace v rámci dotačního řízení 

• Akce konané realizátorem terénního programu 
 

Dopad na cílovou skupinu  
 
Minimalizace ohrožení dětí a mládeže rizikovými jevy 
 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři 
MČ Praha 10 – volené orgány  
Beztíže, Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita (realizátor terénního programu) 

Partneři 

 
 MČ Praha 10 – odbor kultury a projektů 
 Poskytovatelé streetových akcí 
 

Harmonogram 

• 1. čtvrtletí – vyhodnotit soulad žádostí s prioritami KPSS a rozhodnout  
 o přidělení finančních prostředků (vazba na prioritu č. III) 

• 1. pololetí –  řešit návrhy akcí na jednání pracovní skupiny KPSS (Rodina, 
děti a mládež) 

Předpokládané finanční 
náklady 

• Nelze určit výši požadovaných a následně přiznaných finančních 
prostředků v rámci dotačního řízení na podporu služby  

• Předpokládaná částka cca 35 tis. Kč 

• Mzdové náklady pracovníků MČ Praha 10 

Možné zdroje financování 

 

•   Rozpočet MČ Praha 10 

•   Hl. m. Praha 
 

Kritéria hodnocení 

Počet podpořených organizací  
Počet akcí  (v návaznosti na prioritu 9.4) 
Počet účastníků  
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Opatření 9.7.: Podporovat prevenci umísťování dětí do ústavní výchovy, podporovat ná-
hradní rodinnou péči   

 

Popis a zdůvodnění 

Náhradní rodinná péče je efektivní forma předcházení umísťování dětí  
do ústavní výchovy. MČ Praha 10 dlouhodobě podporuje děti v pěstounské 
péči. V následujícím období bude proto MČ Praha 10 pokračovat v prezentaci 
pěstounské péče a ve výběru osob vhodných stát se pěstounem a pěstounem 
na přechodnou dobu. Dále MČ Praha 10 dlouhodobě poskytuje dary dětem 
v pěstounské péči. 

Klíčové plánované aktivity 

• Pokračovat  v  poskytování darů dětem v pěstounské péči 

• Pokračovat v poskytování darů Komise SPOD 

• Prezentace pěstounské péče – články, letáky 

• Výběr vhodných osob stát se pěstounem  

Cílová skupina 
Rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči, děti ohrožené umístěním  
do ústavního zařízení 

 
Výstup = co bude výsledkem 
 

• Dary dětem 

• Dary organizacím 

• Prezentace pěstounské péče 

• Vhodné osoby  

Dopad na cílovou skupinu  

 
Minimalizace ohrožení dětí a mládeže rizikovými jevy a předcházení ústavní 
výchovy 
 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři MČ Praha 10 – odbor sociální 

Partneři 
 
 Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 
 

Harmonogram 

• 2. pololetí – prezentace pěstounské péče – prezentace v médiích, 
zpracování a distribuce letáků 

• 3. čtvrtletí – poskytnout dary organizacím (Komise SPOD) 

• 4. čtvrtletí – poskytnout dary dětem v pěstounské péči 

• Průběžně – výběr vhodných osob 

Předpokládané finanční 
náklady 

• Dary pěstounským rodinám předpokládaná částka cca 35 tis. Kč 

• Dary Komise SPOD předpokládaná částka cca 200 tis. Kč 

• Mzdové náklady pracovníků MČ Praha 10 

Možné zdroje financování 
 
 Rozpočet MČ Praha 10 
 

Kritéria hodnocení 

Počet obdarovaných dětí v pěstounské péči 
Počet  podpořených  organizací (Komise SPOD) 
Počet vybraných vhodných osob pro výkon pěstounské péče 
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Opatření 9.8.: Podporovat specifické služby pro ohrožené děti a rodiny  
  

Popis a zdůvodnění 

S ohledem na komplikovanou situaci dětí rozvádějících se rodičů považuje 
MČ Praha 10 za potřebné podporovat služby pro ohrožené děti a rodiny. 
Konkrétně se jedná o služby zaměřené na řešení porozvodových problémů 
celé rodiny. Mezi nedostatkové  služby  patří mediace,  asistovaný styk, psy-
chologické a rodinné poradenství. Komise SPOD již několik let poskytuje dary 
organizacím, které poskytují specifické služby pro ohrožené děti a rodiny.  
MČ Praha 10 od roku 2014 zajišťuje pro klienty odboru sociálního bezplatnou 
službu mediace. Klienti službu hodnotí jako velmi přínosnou s tím, že by bylo 
vhodné pokračovat v jejím zajištění i v roce 2016. 

Klíčové plánované aktivity 

• Podporovat poskytovatele specifických služeb pro děti a rodiny  v rámci 
dotačního systému MČ Praha 10, a to dle prokázané potřeby  

• Pokračovat v poskytování darů Komise sociálně – právní ochrany dětí 

• Pokračovat v zajištění bezplatné služby mediace pro klienty odboru soci-
álního 

Cílová skupina Ohrožené rodiny s dětmi  

 
Výstup = co bude výsledkem 
 

• Podpořené organizace v rámci dotačního řízení 

• Dary organizacím 

• Poskytnuté služby mediace 

Dopad na cílovou skupinu  Minimalizace ohrožení dětí a mládeže rizikovými jevy 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři 
MČ Praha 10 – volené orgány 
Externí dodavatel – akreditovaný mediátor 

Partneři 
MČ Praha 10 – odbor kultury a projektů  
MČ Praha 10 – odbor sociální 
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 

Harmonogram 

• 1. čtvrtletí – vyhodnotit soulad žádostí s prioritami KPSS a rozhodnout  
o  přidělení finančních prostředků (vazba na prioritu č. III) 

• 4. čtvrtletí  – poskytnout dary organizacím (Komise SPOD) 

• Leden – květen – vybrat dodavatele mediace 

• Červen – zahájit poskytování mediace 

• Prosinec – zpracovat  hodnocení poskytované mediace 

• Průběžně – monitorovat a vyhodnocovat mediace 

Předpokládané finanční 
náklady 

• Nelze určit výši požadovaných a následně přiznaných finančních 
prostředků v rámci dotačního řízení na podporu služby 

• Dary Komise SPOD (viz. opatření 9.7.) 

• Zajištění mediace – předpokládaná částka cca 230 tis. Kč 

• Mzdové náklady pracovníků MČ Praha 10 

Možné zdroje financování 
  
   Rozpočet MČ Praha 10 
 

Kritéria hodnocení 

Počet podpořených organizací  
Počet  podpořených  organizací (Komise sociálně – právní ochrany dětí) 
Počet podpořených klientů (mediace) 
Počet hodin mediace 
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Opatření 9.9.: Podporovat užší mezioborovou spolupráci  
  

Popis a zdůvodnění 

MČ Praha 10 si uvědomuje, že v péči o ohrožené děti a mládež je nezbytná 
systematická spolupráce všech zainteresovaných  odborníků – odbor sociální, 
školy, lékaři, soudci, státní zástupci, probační a mediační služba, složky policie 
a samozřejmě poskytovatelé sociálních a návazných služeb. V první fázi  
MČ Praha 10 navázala spolupráci s níže uvedenými odborníky. V roce 2016 
plánuje prohlubovat mezioborovou spolupráci v rámci řešení jednotlivých 
případů. 

Klíčové plánované aktivity 

• Prohlubovat mezioborovou spolupráci 

• Realizovat případové konference 

• Zpracovat informaci o spolupráci 

Cílová skupina 
 
Ohrožené rodiny s dětmi 
 

 
Výstup = co bude výsledkem 
 

 
Počet případových konferencí 

 

Dopad na cílovou skupinu  
 
Minimalizace ohrožení dětí a mládeže sociálně rizikovými jevy 
 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři MČ Praha 10 – odbor sociální 

Partneři 

 
Školská zařízení 
Zdravotnická zařízení 
Složky policie 
Soudy 
Státní zastupitelství 
Probační a mediační služba 
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 
Další subjekty dle potřeby 

   

Harmonogram 

 

• Průběžně – prohlubovat mezioborovou spolupráci 

• Průběžně – realizovat případové konference 

• 2. pololetí – zpracovat zprávu o spolupráci 
 

Předpokládané finanční 
náklady 

 
Mzdové náklady pracovníků MČ Praha 10 

 

Možné zdroje financování 
 
 Rozpočet MČ Praha 10 
 

Kritéria hodnocení 

Počet případových konferencí 
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Priorita X. - Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením v setrvání  
v domácím prostředí 

Cílem terénních služeb je podpora občanů Prahy 10 tak, aby mohli co nejdéle zůstat ve svém přiroze-
ném prostředí. Oblast terénních služeb je středem zájmu všech cílových skupin. Současná nabídka 
terénních služeb je na území městské části Praha 10 velmi rozvinutá, přesto nepokrývá potřebu. 
V rámci priority dojde k navržení konkrétních kroků, které povedou k zajištění podpory oblasti terén-
ních služeb.  

 
Opatření 10. 1.: Příspěvek na osobní asistenci dětem z městské části Praha 10 
Opatření 10. 2.: Podporovat odlehčovací služby pro rodiny s dětmi s těžkým zdravotním 
postižením 
Opatření 10. 3.: Podporovat terénní odlehčovací služby 
Opatření 10. 4.: Podporovat rozšíření kapacit pečovatelské služby a průběžné zkvalitňování 
poskytovaných služeb 
Opatření 10. 5.: Podporovat asistenční služby 
Opatření 10.6.: Podporovat službu tísňové péče 
Opatření 10. 7.: Podporovat individuální dopravu seniorů a osob se zdravotním postižením 
Opatření 10. 8.: Vyhledávat osamocené seniory 
Opatření 10. 9.: Podporovat pečující osoby 
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Opatření 10. 1.: Příspěvek na osobní asistenci dětem z městské části Praha 10  

 

Popis a zdůvodnění 

MČ Praha 10 poskytuje od roku 2004 dar, který je určen dětem, které mají 
trvalé bydliště v městské části Praha 10, mají přiznány mimořádné výhody III. 
stupně (průkaz ZTP/P) a plní školní docházku denní formou. Dar je poskyto-
ván vždy za každé školní pololetí zpětně. Výše daru činí za jedno pololetí 
22 500 Kč v případě, že dítě dochází do běžné školy a 9 000 Kč v případě do-
cházky do školy speciální. Příjemce daru je rodič dítěte nebo jiný zákonný 
zástupce.  

Klíčové plánované aktivity 

 

• Pokračovat v poskytování daru 

• Zpracovat informace do médií a na webové stránky MČ Prahy 10 
 

Cílová skupina 
 
Děti s přiznanými mimořádnými výhodami III. stupně 
 

 
Výstup = co bude výsledkem 
 

 

• Počet podpořených dětí v I. a II. pololetí 

• Zpracované informace 
  

Dopad na cílovou skupinu 

 
Podpora dětí s těžkým zdravotním postižením, které plní školní docházku   
při jejich integraci do běžného života 
 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři 
 
MČ Praha 10 – odbor sociální 
 

Partneři 
 
  
 

Harmonogram 

• 1. čtvrtletí – vyzvat rodiče k doložení podkladů 

• 1. čtvrtletí – poskytnout dar za 1. pololetí školního roku 

• 3. čtvrtletí – vyzvat rodiče k doložení podkladů 

• 3. čtvrtletí – poskytnout dar za 2. pololetí školního roku 

• 1. pololetí – zpracovat informaci do médií 

Předpokládané finanční 
náklady 

 
  Předpokládaná částka cca 1 120 tis. Kč 
 

Možné zdroje financování 
 
Rozpočet MČ Praha 10 
 

Kritéria hodnocení 

Počet podpořených dětí 2. pololetí   
Počet podpořených dětí 1. pololetí  
Zpracované informace  
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Opatření 10. 2.: Podporovat odlehčovací služby pro rodiny s dětmi s těžkým zdravotním 
postižením 

 

Popis a zdůvodnění 

Cílem služby je umožnit ulehčení rodičům a dalším pečujícím osobám v kaž-

dodenní péči o dítě se zdravotním postižením a zároveň vytvořit vhodné 

podmínky pro podporu rozvoje těchto dětí. Odlehčovací služba (§ 44 zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) podporuje to, aby dítě se zdravotním 

postižením mohlo vyrůstat co nejdéle v přirozeném prostředí rodiny. Potřeba 

uvedené služby vyplynula i z Analýzy potřeb občanů MČ Praha 10 – oblast 

související se zajištěním potřeb občanů v nepříznivé sociální situaci, kterou si 

odbor sociální ÚMČ Praha 10 nechal zpracovat v roce 2013. 

Klíčové plánované aktivity 

• Podporovat poskytovatele odlehčovacích služeb v rámci dotačního 
systému MČ Praha 10, a to dle prokázané potřeby občanů městské části  

• Spolupracovat s Magistrátem hl. m. Prahy na udržení, případně rozšíření 
sítě sociálních služeb na území hl. m. Prahy 

Cílová skupina 
 
Rodiny s dětmi se zdravotním postižením 
 

 
Výstup = co bude výsledkem 
 

 

• Podpořené organizace v rámci dotačního řízení 

• Nastavená síť sociálních služeb na území hl. m. Prahy 
 

Dopad na cílovou skupinu  
 
Umožnit rodinám kvalitní péči o své blízké 
 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři MČ Praha 10 – volené orgány 

Partneři 

 
  MČ Praha 10 – odbor kultury a projektů 
  Poskytovatelé sociálních služeb 
  Hl. m. Praha 
 

Harmonogram 

 

• 1. čtvrtletí – vyhodnotit soulad žádostí s prioritami KPSS a rozhodnout  
o přidělení finančních prostředků (vazba na prioritu č. III) 

• Průběžně – spolupracovat na udržení sítě sociálních služeb na území  
hl. m. Prahy 

 

Předpokládané finanční 
náklady 

 

• Nelze určit výši požadovaných a následně přiznaných finančních 
prostředků v rámci dotačního řízení na podporu služby  

• Mzdové náklady pracovníků MČ Praha 10 
 

Možné zdroje financování 
 
 Rozpočet MČ Praha 10 
 

Kritéria hodnocení 

Počet podpořených organizací 
Počet organizací v síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy 
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Opatření 10. 3.: Podporovat terénní odlehčovací služby  
 

Popis a zdůvodnění 

Smyslem terénní odlehčovací služby (§ 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociál-
ních službách) je umožnit lidem se sníženou soběstačností setrvat v domácím 
prostředí a osobám pečujícím o blízkou osobu nezbytný odpočinek a čas  
na vyřízení neodkladných záležitostí (návštěvy u lékaře, úřadů apod.). Terénní 
odlehčovací služba zlepšuje schopnost pečujících pečovat o blízkou osobu, 
předcházet jejich vyčerpání, vyhoření a zanedbání péče o sebe. Dále služba 
zamezuje kompletní sociální izolaci osob pečujících v domácím prostředí. 
Potřebnost služeb dokládají zrealizované analýzy potřeb a analýzy poskytova-
telů. 

Klíčové plánované aktivity 

• Podporovat poskytovatele terénních odlehčovacích služeb v rámci 
dotačního systému MČ Praha 10, a to dle prokázané potřeby občanů 
městské části  

• Spolupracovat s Magistrátem hl. m. Prahy na udržení, případně rozšíření 
sítě sociálních služeb na území hl. m. Prahy 

Cílová skupina 
 
Osoby pečující a osoby se zdravotním postižením  
 

 
Výstup = co bude výsledkem 
 

 

• Podpořené organizace v rámci dotačního řízení 

• Nastavená síť sociálních služeb na území hl. m. Prahy 
 

Dopad na cílovou skupinu  
 
Umožnit pečujícím osobám nezbytný odpočinek  
 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři MČ Praha 10 – volené orgány 

Partneři 

 
 MČ Praha 10 – odbor kultury a projektů 
 Poskytovatelé sociálních služeb 
 Hl. m. Praha 
 

Harmonogram 

• 1. čtvrtletí – vyhodnotit soulad žádostí s prioritami KPSS a rozhodnout  
o přidělení finančních prostředků (vazba na prioritu č. III) 

• Průběžně – spolupracovat na udržení sítě sociálních služeb na území  
hl. m. Prahy 

Předpokládané finanční 
náklady 

 

• Nelze určit výši požadovaných a následně přiznaných finančních 
prostředků v rámci dotačního řízení na podporu služby  

• Mzdové náklady pracovníků MČ Praha 10 
 

Možné zdroje financování 
 
 Rozpočet MČ Praha 10 
 

Kritéria hodnocení 

Počet podpořených organizací 
Počet organizací v síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy 
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Opatření 10. 4.: Podporovat rozšíření kapacit pečovatelské služby a průběžné zkvalitňo-
vání poskytovaných služeb  

 

Popis a zdůvodnění 

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná podle  
§ 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách osobám, které mají sníže-
nou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 
postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické oso-
by. Pečovatelská služba podporuje své klienty v tom, aby mohli co nejdéle  
v optimální psychické a fyzické pohodě setrvat doma a žít život mezi svými 
blízkými a přáteli, bez nutnosti trvalé podpory druhé osoby.3 MČ Praha 10 
prostřednictvím Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. je 
hlavním poskytovatelem této služby. Uvedenou službu na území Prahy 10 
poskytují i další poskytovatelé, kteří vhodně doplňují služby Centra sociální  
a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. 

Klíčové plánované aktivity 

• Pokračovat v rozšiřování nabídky služeb Centra sociální a ošetřovatelské 
pomoci v Praze 10, p. o. dle prokázané potřeby občanů Prahy 10 

• Podporovat poskytovatele pečovatelské služby v rámci dotačního systému 
MČ Praha 10, a to dle prokázané potřeby občanů Prahy 10 

• Spolupracovat s Magistrátem hl. m. Prahy na udržení, případně rozšíření 
sítě sociálních služeb na území hl. m. Prahy  

Cílová skupina 
 
Osoby se sníženou soběstačností 
  

Výstup = co bude výsledkem 
• Zajištění potřebných služeb 

• Podpořené organizace 

• Nastavená síť sociálních služeb na území hl. m. Prahy 

Dopad na cílovou skupinu  

 
Umožnit osobám se sníženou soběstačností co nejdéle setrvat v domácím 
prostředí  
 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři 
MČ Praha 10 – volené orgány 
Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. 

Partneři 
MČ Praha 10 – odbor kultury a projektů  
Poskytovatelé sociálních služeb 
Hl. m. Praha 

Harmonogram 

• 1. čtvrtletí – vyhodnotit soulad žádostí s prioritami KPSS a rozhodnout  
o přidělení finančních prostředků (vazba na prioritu č. III) 

• Průběžně – zkvalitňovat poskytování služby Centrem sociální  
a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.  

• Průběžně – hledat možnosti rozšíření služby Centra sociální  
a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. 

• Průběžně – spolupracovat na udržení sítě sociálních služeb na území  
hl. m. Prahy 

Předpokládané finanční 
náklady 

• Nelze určit výši požadovaných a následně přiznaných finančních prostředků 
v rámci dotačního řízení na podporu služby  

• Mzdové náklady pracovníků MČ Praha 10 

Možné zdroje financování 
 
 Rozpočet MČ Praha 10 
 

                                                 
3  www.csop10.cz 
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Kritéria hodnocení 

Počet osob využívajících službu Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. 
Počet osob využívajících službu dalších poskytovatelů 
Počet podpořených organizací  
Počet organizací v síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy 
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Opatření 10. 5.: Podporovat asistenční služby  
 

Popis a zdůvodnění 

Mezi základní asistenční služby patří osobní asistence (§ 39 zákona  
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), která jakkoliv znevýhodněnému člo-
věku (zdravotně, tělesně, mentálně, sociálně) pomáhá začlenit se maximální 
možnou (a osobně chtěnou) měrou zpět do společnosti a zůstat ve svém 
domácím prostředí. V praxi jde například o pomoc při hygieně, drobný úklid, 
péči o sebe, doprovody k lékaři, nákupy apod. Asistent se v té chvíli stává 
očima, ušima, rukama či nohama klienta a pomáhá mu prožívat život tak 
kvalitně, jak je to jen možné. Asistent pomáhá klientovi překonávat jeho 
omezení a tím zvyšovat kvalitu jeho života.4 Další důležitou sociální službou je 
sociální rehabilitace (§ 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). 
Jedná se o soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, 
nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností 
a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných pro samostat-
ný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachova-
ných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace se poskytuje 
formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb 
poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb. MČ Praha 10 si je 
vědoma, že uvedené služby jsou nezbytné pro setrvání občanů Prahy 10 
v domácím prostředí. 

Klíčové plánované aktivity 

• Podporovat poskytovatele asistenčních služeb v rámci dotačního systému 
MČ Praha 10, a to dle prokázané potřeby občanů Prahy 10 

• Spolupracovat s Magistrátem hl. m. Prahy na udržení, případně rozšíření 
sítě sociálních služeb na území hl. m. Prahy 

Cílová skupina Osoby se sníženou soběstačností 

Výstup = co bude výsledkem 
• Podpořené organizace v rámci dotačního řízení 

• Nastavená síť sociálních služeb na území hl. m. Prahy 

Dopad na cílovou skupinu  
Podpora služeb, které umožňují osobám se sníženou soběstačností co nejdéle 
setrvat v domácím prostředí  

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři MČ Praha 10 – volené orgány 

Partneři 
 MČ Praha 10 – odbor kultury a projektů  
 Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 
Hl. m. Praha 

Harmonogram 

•  1. čtvrtletí – vyhodnotit soulad žádostí s prioritami KPSS a rozhodnout  
o přidělení finančních prostředků (vazba na prioritu č. III) 

• Průběžně – spolupracovat na udržení sítě sociálních služeb na území  
hl. m. Prahy  

Předpokládané finanční 
náklady 

• Nelze určit výši požadovaných a následně přiznaných finančních 
prostředků v rámci dotačního řízení na podporu služby  

• Mzdové náklady pracovníků MČ Praha 10 

Možné zdroje financování Rozpočet MČ Praha 10 

Kritéria hodnocení 

Počet podpořených organizací 
Počet organizací v síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy 

 
                                                 
4  www.pecovatel.cz 
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Opatření: 10.6.: Podporovat službu tísňové péče  
 

Popis a zdůvodnění 

Tísňová péče (§ 41 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů) je terénní sociální služba, kterou se poskytuje nepřetrži-
tá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stá-
lému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení 
jejich schopností nebo zdravotního stavu. MČ Praha 10 podpořila v roce 2014 
v rámci pilotního projektu ,,příspěvek na sociální službu tísňová péče“ celkem 
70 uživatelů sociální služby tísňová péče. V podpoře uživatelů této sociální 
služby pokračovala MČ Praha 10 i v roce 2015. Celkem bylo ke dni 4. 9. 2015 
zaevidováno 79 žádostí o poskytnutí finančního daru. MČ Praha 10 plánuje 
v tomto projektu pokračovat i v roce 2016. 

Klíčové plánované aktivity 

• Pokračovat v realizaci projektu - ,,Poskytování finančních darů  
pro uživatele sociální služby tísňová péče“  

• Prezentovat projekt na webových stránkách Prahy 10 a na sociálním  
a zdravotním portálu 

• Podporovat poskytovatele tísňové péče v rámci dotačního systému  
MČ Praha 10, a to dle prokázané potřeby občanů městské části  

• Spolupracovat s Magistrátem hl. m. Prahy na udržení, případně rozšíření 
sítě sociálních služeb na území hl. m. Prahy 

Cílová skupina 
Senioři a osoby se zdravotním postižením, kteří jsou v důsledku snížení své 
soběstačnosti v oblasti osobní péče vystaveni stálému, vysokému riziku ohro-
žení zdraví nebo života 

 
Výstup = co bude výsledkem 
 

 

• Počet podpořených občanů MČ Praha 10 

• Podpořené organizace v rámci dotačního řízení 

• Zveřejněné informace v médiích a na webových stránkách MČ Praha 10 

• Nastavená síť sociálních služeb na území hl. m. Prahy 
 

Dopad na cílovou skupinu  

 
Zvýšení pocitu bezpečí osob se sníženou soběstačností žijících v domácím 
prostředí  
 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři 
MČ Praha 10 – volené orgány 
MČ Praha 10 – odbor sociální 

Partneři 
 MČ Praha 10 – odbor kultury a projektů  
 Poskytovatelé sociálních služeb 
 Hl. m. Praha 

Harmonogram 

• 1. čtvrtletí – vyhodnotit soulad žádostí s prioritami KPSS a rozhodnout  
o přidělení finančních prostředků (vazba na prioritu č. III) 

• Průběžně – pokračovat v realizaci projektu ,,Poskytování finančních darů 
pro uživatele sociální služby tísňová péče“, prezentovat projekt MČ Praha 
10, poskytnout finanční dary občanům MČ Prahy 10 

• Průběžně – spolupracovat na udržení sítě sociálních služeb na území hl. m. 
Prahy 

Předpokládané finanční 
náklady 

• Nelze určit výši požadovaných a následně přiznaných finančních 
prostředků v rámci dotačního řízení na podporu služby  

• Finanční dary pro uživatele tísňové péče – předpokládaná částka cca 250 
tis. Kč   

Možné zdroje financování 
 
 Rozpočet MČ Praha 10 
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Kritéria hodnocení 

Počet podpořených organizací 
Počet podpořených osob  
Zveřejněná informace 
Počet organizací v síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy 
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Opatření 10. 7.: Podporovat individuální dopravu osob se ztíženou schopností mobility a 
orientace 
 

Popis a zdůvodnění 

MČ Praha 10 poskytuje svým občanům se sníženou schopností mobility  
a orientace bezplatnou službu dopravy. Službu zajišťují čtyři mikrobusy, dva  
z nich jsou vybaveny výsuvnou plošinou pro nástup osob na vozíku. Služba je 
určena zejména držitelům průkazů TP, ZTP nebo ZTP/P s trvalým bydlištěm  
na území městské části Praha 10. Služba je určena především k návštěvě 
lékaře, lékařské rehabilitace, denních stacionářů, podporovaného zaměstná-
vání či ÚMČ Praha 10. Služba zahrnuje jednorázovou službu dopravy na poža-
dované místo a asistenci při nástupu do vozu a výstupu z něj. Služba je zajiš-
ťována každý všední den od 7:30 hod. do 15:00 hod, a to především na území 
městské části Praha 10 a jí přilehlých lokalitách. 

Klíčové plánované aktivity 
• Pokračovat v poskytování služby  

• Informovat o poskytování služby v médiích Prahy 10 

• Zmapovat možnosti rozšíření zajišťování služby i po 15:00 hod. 

Cílová skupina 
 
Občané se sníženou schopností mobility a orientace  
 

 
Výstup = co bude výsledkem 
 

 

• Počet přepravených osob 

• Počet uskutečněných jízd 

• Zpráva o možnosti rozšíření 
 

Dopad na cílovou skupinu  

 

• Možnost co nejdéle setrvat v domácím prostředí 

• Zpřístupnění sociálních a podpůrných služeb (denní stacionáře, školy, 
rehabilitace …) 

• Možnost účastnit se sportovních akcí pro handicapované sportovce 
 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři MČ Praha 10 – odbor hospodářské správy 

Partneři 
 
 --- 
 

Harmonogram 

 

•  Průběžně – poskytovat službu dle prokázané potřeby 

•  2. pololetí – zmapovat možnost rozšíření služby 
 

Předpokládané finanční 
náklady 

 

• Provozní náklady (údržba a pojištění vozů, pohonné hmoty, dálniční 
známky) 

• Mzdové náklady pracovníků MČ Praha 10 
 

Možné zdroje financování 
 
 Rozpočet MČ Praha 10 
 

Kritéria hodnocení 

Počet přepravených osob 
Počet uskutečněných jízd 
Zpráva o možnosti rozšíření 
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Opatření 10. 8.: Vyhledávat osamocené seniory 
 

Popis a zdůvodnění 

V současné době se odbor sociální a poskytovatelé sociálních a návazných 
služeb často setkávají se seniory v nepříznivé sociální situaci. Bohužel se zvy-
šuje počet seniorů, kteří vyhledají pomoc příliš pozdě, a to v době, kdy už je 
není možné udržet v domácím prostředí. Proto, aby senioři se sníženou 
soběstačností mohli setrvat co nejdéle v domácím prostředí, a tak předejít 
jejich sociálnímu vyloučení, je nezbytné věnovat pozornost vyhledávání těch-
to osob. MČ Praha 10 je jednou z nejstarších městských částí, a proto se 
dlouhodobě svojí činností zaměřuje právě na seniory. Je si vědoma, že někteří 
senioři nemají nikoho, kdo by jim mohl zprostředkovat službu či pomoci řešit 
jejich nepříznivou sociální situaci. V této oblasti je nezbytná spolupráce více 
subjektů (lékaři, Městská policie atd.) Systém vyhledávání zpracujeme s od-
borníky a ve spolupráci s pracovní skupinou. Nadále budeme pokračovat 
v navázané spolupráci s Městskou policii, praktickými lékaři a poskytovateli 
sociálních a návazných služeb. 

Klíčové plánované aktivity 

• Pokračovat ve spolupráci s Městskou policií 

• Oslovovat i nadále praktické lékaře 

• Spolupracovat s poskytovateli sociálních a návazných služeb 

• Spolupracovat i nadále se sociálními pracovnicemi FNKV 

• Prezentovat činnost sociálních pracovníků  

• Vykonávat depistáže pracovníky odboru sociálního 

Cílová skupina 
 
Senioři v nepříznivé sociální situaci 
 

Výstup = co bude výsledkem Přehled možností vyhledávání osamocených seniorů 

Dopad na cílovou skupinu  Prevence osamocení seniorů 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři MČ Praha 10 – odbor sociální 

Partneři 

Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 
Praktičtí lékaři 
Městská policie 
FNKV 

Harmonogram 

• 1. čtvrtletí –  i nadále řešit problematiku na jednání pracovní skupiny KPSS 
(Senioři) 

• Průběžně – spolupracovat s Městskou policií 

• Průběžně – spolupracovat s FNKV 

• Průběžně – spolupracovat s poskytovateli sociálních a návazných služeb 

• Průběžně – vykonávat depistáže 

• 4. čtvrtletí – oslovit praktické lékaře 

Předpokládané finanční 
náklady 

 
Mzdové náklady pracovníků MČ Praha 10 

Možné zdroje financování 
 
  Rozpočet MČ Praha 10 
 

Kritéria hodnocení 

Přehled možností vyhledávání osamocených seniorů 
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Opatření 10. 9.: Podporovat pečující osoby 
 

Popis a zdůvodnění 

Pečující osoby zajišťují významnou část sociální péče. Péči často vykonávají 24 
hodin denně. Péče rodiny v rámci systému péče o osoby závislé  
na pomoci druhé osoby má nezastupitelnou roli. V současné době však na-
stavení systému sociální péče vychází především z potřeb osob závislých  
na péči – tedy z potřeb seniorů a osob se zdravotním postižením. Potřeby 
rodinných pečujících stále zůstávají na okraji zájmu, přestože se péče  
o stárnoucího člena rodiny nebo o osobu se zdravotním postižením dotýká 

nezanedbatelného počtu domácností. Současně rodiče, kteří pečují o dě-
ti/dítě se zdravotním postižením do 6 let věku, potřebují podporu služeb rané 
péče (§ 19 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) - terénní služby, 
popřípadě doplněné jinou formou služby. Tyto služby je na území MČ Praha 
nutno zajistit na základě reálné potřeby ve spolupráci se službami, které pů-
sobí na území hl. m. Prahy. Potřebnost podpory pečujících osob vyplynula  
i z Analýzy potřeb občanů MČ Praha 10 – oblast související se zajištěním po-
třeb občanů v nepříznivé sociální situaci, kterou si odbor sociální ÚMČ Praha 
10 nechal zpracovat v roce 2013. Z programového prohlášení Rady MČ Praha 
10 vyplývá, že MČ Praha 10 má zájem podporovat pečující osoby i v rámci 
paliativní péče, a proto usiluje o její rozvoj. 

Klíčové plánované aktivity 

 

• Podporovat poskytovatele denních stacionářů pro děti v rámci dotačního 
systému MČ Praha 10 

• Podporovat poskytovatele denních stacionářů pro seniory v rámci 
dotačního systému MČ Praha 10 

• Podporovat  poskytovatele služby raná péče v rámci dotačního systému 
MČ Praha 10, a to na základě doložené potřebnosti 

• Zmapovat možnosti podpory paliativní péče 

• Spolupracovat s Magistrátem hl. m. Prahy na udržení, případně rozšíření 
sítě sociálních služeb na území hl. m. Prahy 

   

Cílová skupina 
 
Osoby pečující o své blízké 
 

 
Výstup = co bude výsledkem 
 

 

• Podpořené organizace v rámci dotačního řízení 

• Možnosti podpory paliativní péče 

• Nastavená síť sociálních služeb na území hl. m. Prahy 

Dopad na cílovou skupinu  
Podpora služeb, které pomohou pečujícím osobám v péči o osoby se sníženou 
soběstačností 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři 
MČ Praha 10 – volené orgány 
MČ Praha 10 – odbor sociální 

Partneři 
 MČ Praha 10 – odbor kultury a projektů  
 Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 
 Hl. m. Praha 

Harmonogram 

• 1. čtvrtletí – vyhodnotit soulad žádostí s prioritami KPSS a rozhodnout  
o přidělení finančních prostředků (vazba na prioritu č. III) 

• 1. pololetí – zmapovat možnosti podpory paliativní péče 

• 2. pololetí vyhodnocení možností podpor paliativní péče 

• Průběžně – spolupracovat na udržení sítě sociálních služeb na území  
hl. m. Prahy 
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Předpokládané finanční 
náklady 

• Nelze určit výši požadovaných a následně přiznaných finančních 
prostředků v rámci dotačního řízení na podporu služby  

• Mzdové náklady pracovníků MČ Praha 10 

Možné zdroje financování 
 
 Rozpočet MČ Praha 10 
 

Kritéria hodnocení 

Počet podpořených organizací 
Možnost podpory 
Počet organizací v síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy 
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Priorita XI. - Podpora aktivizačních služeb 

Aktivizační služby jsou poskytovány na území městské části Praha 10 různými poskytovateli sociálních 
služeb, jejich nabídka je provázaná a ucelená. Cílem priority je udržet a rozšířit nabídku komplexních 
aktivizačních služeb pro všechny cílové skupiny.  Je vhodné nehledat řešení pouze na území městské 
části Praha 10, ale ve spolupráci s dalšími městskými částmi a Magistrátem hl. m. Prahy. 

 
Opatření 11. 1.: Podporovat aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postiže-
ním 
Opatření 11. 2.: Podporovat klubové aktivity seniorů 
Opatření 11. 3.: Podporovat jednorázové akce pro seniory 
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Opatření 11. 1.: Podporovat aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postiže-
ním 

 

Popis a zdůvodnění 

Aktivizační služby (§ 66 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) 
poskytují společnosti orientující se na sociální oblast – instituce státní, 
soukromé, církevní, ale také nezisková sdružení a organizace sociální sféry. 
Snahou je zlepšit nepříznivou sociální situaci osob a vytvoření přijatelného, 
lepšího a bezpečnějšího prostředí. Zmíněné organizace nabízejí nejrůznější 
činnosti k podpoře lepšího kontaktu se  sociálním prostředím, dále nejrůznější 
sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv nebo oprávněných 
zájmů a při obstarávání mnoha osobních záležitostí.  
Z Analýzy potřeb občanů MČ Praha 10 – oblast související se zajištěním po-
třeb občanů v nepříznivé sociální situaci, kterou si odbor sociální ÚMČ  
Praha 10 nechal zpracovat v roce 2013, vyplynula mj. potřeba klást důraz na 
aktivizaci, tedy zachování sociálních kontaktů, prevenci vyčleňování občanů  
v nepříznivé sociální situaci z běžného života. 

Klíčové plánované aktivity 

• Podporovat poskytovatele aktivizačních služeb v rámci dotačního systému 
MČ Praha 10, a to dle prokázané potřeby občanů městské části  

• Spolupracovat s Magistrátem hl. m. Prahy na udržení, případně rozšíření 
sítě sociálních služeb na území hl. m. Prahy 

Cílová skupina 
 
Senioři a osoby se zdravotním postižením 
 

 
Výstup = co bude výsledkem 
 

 

• Podpořené organizace v rámci dotačního řízení 

• Nastavená síť sociálních služeb na území hl. m. Prahy 

Dopad na cílovou skupinu  
 
Minimalizovat sociální vyloučení  
 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři  MČ Praha 10 – volené orgány 

Partneři 
  MČ Praha 10 – odbor kultury a projektů  
  Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 
  Hl. m. Praha 

Harmonogram 

 

• 1. čtvrtletí – vyhodnotit soulad žádostí s prioritami KPSS a rozhodnout  
o přidělení finančních prostředků (vazba na prioritu č. III) 

• Průběžně – spolupracovat na udržení sítě sociálních služeb na území  
hl. m. Prahy 

• Průběžně – spolupracovat na udržení sítě sociálních služeb na území  
hl. m. Prahy  

Předpokládané finanční 
náklady 

 

• Nelze určit výši požadovaných a následně přiznaných finančních 
prostředků v rámci dotačního řízení na podporu služby  

• Mzdové náklady pracovníků MČ Praha 10 
 

Možné zdroje financování 
 
  Rozpočet MČ Praha 10 
 

Kritéria hodnocení 

Počet podpořených organizací 
Počet organizací v síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy 
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Opatření 11. 2.: Podporovat klubové aktivity seniorů  
 

Popis a zdůvodnění 

Senioři se často potýkají se samotou a sociální izolací, proto klubové aktivity 
zastávají v současné době důležitou úlohu v zachování sociálních kontaktů  
a v prevenci vyčleňování seniorů z běžného života. V této oblasti si MČ Praha 
10 uvědomuje, jak je potřebné podpořit spolupracující organizace. Klubové 
aktivity často bývají zaměřeny na podporu seniorů, zejména jejich 
volnočasových a zájmových aktivit a klubovou a setkávací činnost. Svoji 
nezastupitelnou úlohu mají i v oblasti předávání informací. 

Klíčové plánované aktivity 

• Podporovat poskytovatele klubových aktivit v rámci dotačního systému 
MČ Praha 10, a to dle prokázané potřeby občanů městské části  

• Pokračovat ve zveřejňování aktivit Centra sociální a ošetřovatelské pomo-
ci v Praze 10, p. o. na webových stránkách Prahy 10   

• Podporovat vznik nového klubu pro seniory v Bytovém domě Malešice 

Cílová skupina 
 
Senioři 
 

 
Výstup = co bude výsledkem 
 

 

• Podpořené organizace v rámci dotačního řízení 

• Zveřejnění a realizace aktivit pro seniory realizované Centrem sociální  
a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. 

• Nový klub v Bytovém domě Malešice 
 

Dopad na cílovou skupinu  
 
Minimalizovat sociální vyloučení  
 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři 
MČ Praha 10 – volené orgány 
MČ Praha 10 – odbor sociální 

Partneři 
MČ Praha 10 – odbor kultury a projektů  
Poskytovatelé sociálních  a návazných služeb 
Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. 

Harmonogram 

 

• 1. čtvrtletí – vyhodnotit soulad žádostí s prioritami KPSS a rozhodnout  
o přidělení finančních prostředků (vazba na prioritu č. III) 

• 1. pololetí – vznik nového klubu 

• Průběžně – zveřejňovat aktivity pro seniory 
 

Předpokládané finanční 
náklady 

 

• Nelze určit výši požadovaných a následně přiznaných finančních 
prostředků v rámci dotačního řízení na podporu služby  

• Mzdové náklady pracovníků MČ Praha 10 
 

Možné zdroje financování 
 
 Rozpočet MČ Praha 10 
 

Kritéria hodnocení 

Počet podpořených organizací 
Počet zveřejněných aktivit pro seniory poskytované Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. 
Vznik nového klubu 
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Opatření 11. 3.: Podporovat jednorázové akce pro seniory 
 

Popis a zdůvodnění 

MČ Praha 10 sama realizuje několik aktivit pro seniory, které vycházejí 
z myšlenek Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 
2012. Zejména se jedná o podporu vitality a důstojnosti osob v seniorském 
věku, mobilizaci jejich duševního a fyzického potenciálu a podporu snahy vést 
nezávislý život. MČ Praha 10 podporuje aktivizační a vzdělávací činnosti (např. 
kurzy trénování paměti, plavání, kurzy sebeobrany, různé formy rekondičního 
cvičení, PC kurzy, Nordic Walking, Senior akademii). Další aktivizační akce  
pro seniory pořádají spolupracující organizace. Zejména se jedná o výlety, 
přednášky a kulturní akce, které vhodně doplňují aktivity MČ Praha 10. 

Klíčové plánované aktivity 

• Pokračovat v realizaci jednorázových i dlouhodobých akcí pro seniory  
MČ Praha 10 

• Podporovat poskytovatele klubových aktivit v rámci dotačního systému  
MČ Praha 10, a to dle prokázané potřeby občanů městské části  
 

Cílová skupina 
 
Senioři 
 

 
Výstup = co bude výsledkem 
 

 

• Počet seniorů, kteří se zúčastnili akcí MČ Praha 10 

• Počet podpořených organizací  

• Počet zrealizovaných akcí 
 

Dopad na cílovou skupinu  

 
Minimalizovat sociální vyloučení, rozvoj osobnostních a duševních 
schopností, zlepšení kondice a zdravotního stavu 
 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři 

MČ Praha 10 – volené orgány 
MČ Praha 10 – odbor kultury a projektů 
MČ Praha 10 – odbor sociální 
Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o  

Partneři 
 
Poskytovatelé sociálních, návazných a vzdělávacích služeb 
 

Harmonogram 

• 1. čtvrtletí – vyhodnotit soulad žádostí s prioritami KPSS a rozhodnout  
o přidělení finančních prostředků (vazba na prioritu č. III) 

• Průběžně – realizovat akce pro seniory 
 

Předpokládané finanční 
náklady 

• Akce pro seniory – dle zastupitelstvem schváleného rozpočtu 

• Nelze určit výši požadovaných a následně přiznaných finančních 
prostředků v rámci dotačního řízení na podporu služby  

• Mzdové náklady pracovníků MČ Praha 10 

Možné zdroje financování 
 
  Rozpočet MČ Praha 10 
 

Kritéria hodnocení 

Počet seniorů, kteří se zúčastnili akcí MČ Praha 10 
Počet podpořených organizací  
Počet zrealizovaných akcí 
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Priorita XII. - Řešení problematiky pobytových služeb seniorů a osob se 
zdravotním postižením 

Pobytové služby jsou potřebnou součástí systému sociálních služeb. Je důležité pokračovat v jejich 
podpoře a v rozšiřování jejich nabídky na území městské části Praha 10  na základě skutečných potřeb 
občanů. V rámci této priority dojde k navržení způsobů podpory služeb v této oblasti. 

 
Opatření 12. 1.: Podporovat odlehčovací služby 
Opatření 12. 2.: Udržet kapacity domovů pro seniory a osoby se zdravotním postižením, 
případně kapacity navýšit 
Opatření 12. 3.: Zahájit provoz Vršovického zámečku pro pobytové služby 
Opatření 12. 4.: Podporovat pobytové služby se zvláštním režimem 
Opatření 12. 5.: Podporovat služby chráněného bydlení 
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Opatření 12. 1.: Podporovat odlehčovací služby   
 

Popis a zdůvodnění 

Odlehčovací služby (§ 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) jsou 
pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost  
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které 
je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je 
umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. Služba je klientům posky-
tována na dobu určitou po dobu nezbytně nutnou k odpočinku pečující oso-
bě.5 MČ Praha 10 prostřednictvím Centra sociální a ošetřovatelské pomoci 
v Praze 10, p. o. nabízí občanům Prahy 10 celkem 18 odlehčovacích lůžek  
ve 3 zařízeních. Z důvodu flexibility poskytované služby  Centrum sociální  
a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. rozšířilo věkovou hranici klientů již 
od 27 let. 

Klíčové plánované aktivity 

• Podporovat poskytovatele pobytové odlehčovací služby v rámci dotačního 
systému MČ Praha 10, a to dle prokázané potřeby občanů městské části  

• Udržet 18 lůžek v Centru sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. 

• Spolupracovat s Magistrátem hl. m. Prahy na udržení, případně rozšíření 
sítě sociálních služeb na území hl. m. Prahy 

Cílová skupina 
 
Pečující osoby, osoby se sníženou soběstačností  
 

 
Výstup = co bude výsledkem 
 

 

• Podpořené organizace v rámci dotačního řízení 

• Udržet 18 pobytových odlehčovacích lůžek 

• Nastavená síť sociálních služeb na území hl. m. Prahy 
 

Dopad na cílovou skupinu  Umožnit pečujícím osobám nezbytný odpočinek 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři MČ Praha 10 – volené orgány 

Partneři 

 
MČ Praha 10 – odbor kultury a projektů  
Poskytovatelé sociálních služeb 
Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o 
Hl. m. Praha 

 

Harmonogram 

 

• 1. čtvrtletí – vyhodnotit soulad žádostí s prioritami KPSS a rozhodnout  
o přidělení finančních prostředků (vazba na prioritu č. III) 

• Průběžně – spolupracovat na udržení sítě sociálních služeb na území  
hl. m. Prahy  

• Průběžně – spolupracovat na udržení sítě sociální sítě na území  
hl. m. Prahy 

Předpokládané finanční 
náklady 

 

• Nelze určit výši požadovaných a následně přiznaných finančních 
prostředků v rámci dotačního řízení na podporu služby  

• V rámci provozního příspěvku Centru sociální a ošetřovatelské pomoci 
v Praze 10, p. o. 

• Mzdové náklady pracovníků MČ Praha 10 
 

                                                 
5  www.csop10.cz 
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Možné zdroje financování 
 
 Rozpočet MČ Praha 10 
 

Kritéria hodnocení 

Počet podpořených organizací 
Počet odlehčovacích lůžek 
Počet organizací v síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy 
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Opatření 12. 2.: Udržet kapacity domovů pro seniory a osoby se zdravotním postižením, 
případně kapacity navýšit  

 

Popis a zdůvodnění 

V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají 
sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc jiné osoby. Jedná se o sociální službu, která je 
poskytována dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Smyslem 
služby je poskytovat nepřetržitou službu osobám v nepříznivé sociální situaci 
z důvodu snížené soběstačnosti. Při poskytování služby by měl být kladen 
důraz na poskytování kvalitní, individuálně zaměřené, celoroční a pobytové 
služby osobám tak, aby služba umožnila klientům v co největší možné míře 
prožít aktivní způsob života, zajistila klientům soběstačnost a důstojnost.6  
MČ Praha 10 v současné době poskytuje službu prostřednictvím Centra 
sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., a to celkem na 97 lůžkách  
ve 3 zařízeních. 

Klíčové plánované aktivity 

• Udržet 97 lůžek 

• Průběžné mapování žádostí a důvodů o umístnění 

• Spolupracovat s Magistrátem hl. m. Prahy na udržení, případně rozšíření 
sítě sociálních služeb na území hl. m. Prahy 

Cílová skupina 

 
Osoby se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku a osoby  
se zdravotním postižením 
 

 
Výstup = co bude výsledkem 
 

 

• Udržení 97  lůžek 

• Nastavená síť sociálních služeb na území hl. m. Prahy 
 

Dopad na cílovou skupinu  
 
Zajištění pomoci seniorům, kteří již nemohou žít doma 
 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři MČ Praha 10 – odbor sociální 

Partneři 
Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. 
Hl. m. Praha 

Harmonogram 
• Průběžně – udržet stávajících 97 lůžek 

• Průběžně – spolupracovat na udržení sítě sociální sítě na území  
hl. m. Prahy 

Předpokládané finanční 
náklady 

• V rámci provozního příspěvku Centru sociální a ošetřovatelské pomoci 
v Praze 10, p. o. 

• Mzdové náklady pracovníků MČ Praha 10 

Možné zdroje financování 
•  Rozpočet MČ Praha 10 

•  HL. m. Praha – grant, případně dotace 

Kritéria hodnocení 

Počet lůžek celkem 
Počet žádostí o umístění 
Počet umístěných osob 
Počet organizací v síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy 

 
 
 

                                                 
6  www.csop10.cz 
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Opatření 12. 3.: Zahájit provoz Vršovického zámečku pro pobytové služby  
 

Popis a zdůvodnění 

MČ Praha 10 ukončila v roce 2013 rekonstrukci Vršovického zámečku s tím, 
že se v uvedeném objektu budou poskytovat pobytové sociální služby. Dne 
14. 4. 2014 byl Vršovický zámeček slavnostně otevřen a následně 15. 4. 2014 
v něm MČ Praha 10 zahájila provoz. V současné době jsou klientům 
k dispozici tyto sociální služby: domov pro seniory s kapacitou 23 lůžek, do-
mov se zvláštním režimem s kapacitou 46 lůžek a odlehčovací služby 
s kapacitou 6 lůžek. Uvedený objekt provozuje Centrum sociální a ošetřova-
telské pomoci v Praze 10, p. o. 

Klíčové plánované aktivity 
• Prezentace pobytových sociálních služeb na webových stránkách Prahy 10  

a na sociálním a zdravotním portálu  

• Udržet stávající lůžka a poskytované sociální služby 

Cílová skupina 
 
Osoby se sníženou soběstačností  
 

 
Výstup = co bude výsledkem 
 

 

• Lůžka domova pro seniory 

• Lůžka domova se zvláštním režimem 

• Odlehčovací lůžka 
 

Dopad na cílovou skupinu  
 
Zajištění pobytových služeb 
 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři MČ Praha 10 – odbor sociální 

Partneři 
 
 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. 
 

Harmonogram 

 

• Průběžně – udržet stávající lůžka v domově pro seniory 

• Průběžně – udržet stávající lůžka v domově se zvláštním režimem 

• Průběžně – udržet stávající lůžka v odlehčovací službě 

• Průběžně – prezentovat pobytové sociální služby  
 

Předpokládané finanční 
náklady 

 
V rámci provozního příspěvku Centru sociální a ošetřovatelské pomoci 
v Praze 10, p. o. 

 

Možné zdroje financování 

 

•  Rozpočet MČ Praha 10 

•  HL. m. Praha –grant, případně dotace 
 

Kritéria hodnocení 

Počet lůžek domova pro seniory 
Počet lůžek domova se zvláštním režimem  
Počet lůžek odlehčovací služby 
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Opatření 12. 4.: Podporovat pobytové služby se zvláštním režimem  

 

Popis a zdůvodnění 

V domovech se zvláštním režimem  (§ 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách) jsou poskytovány pobytové služby osobám se stařeckou či Alzhei-
merovou demencí, případně i dalšími typy demencí. Tyto osoby mají 
z důvodu těchto onemocnění sníženou soběstačnost a jejich situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. V současné době MČ Praha 10 pro-
střednictvím Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. posky-
tuje občanům Prahy 10 celkem 68 lůžek ve 2 zařízeních. 

Klíčové plánované aktivity 

• Podporovat poskytovatele pobytové sociální služby domov se zvláštním 
režimem v rámci dotačního systému MČ Praha 10, a to dle prokázané 
potřeby občanů městské části  

• Udržet 68 lůžek  

• Spolupracovat s Magistrátem hl. m. Prahy na udržení, případně rozšíření 
sítě sociálních služeb na území hl. m. Prahy 

Cílová skupina 

 
Osoby se sníženou soběstačností, tj. osoby s Alzheimerovou chorobou  
či jiným typem demence 
 

 
Výstup = co bude výsledkem 
 

 

• Podpořené organizace 

• Udržení 68 lůžek 

• Nastavená síť sociálních služeb na území hl. m. Prahy 
 

Dopad na cílovou skupinu  
 
Zajištění pomoci osobám se sníženou soběstačností, které nemohou žít doma 
 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři 
MČ Praha 10 – volené orgány 
MČ Praha 10 – odbor sociální 

Partneři 

 
MČ Praha 10 – odbor kultury a projektů  
Poskytovatelé sociálních služeb 
Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. 
Hl. m. Praha 

 

Harmonogram 

 

• 1. čtvrtletí – vyhodnotit soulad žádostí s prioritami KPSS a rozhodnout  
o přidělení finančních prostředků (vazba na prioritu č. III) 

• Průběžně – udržet stávajících 68 lůžek 

• Průběžně – spolupracovat na udržení sítě sociální sítě na území  
hl. m. Prahy 

 

Předpokládané finanční 
náklady 

 

• Nelze určit výši požadovaných a následně přiznaných finančních 
prostředků v rámci dotačního řízení na podporu služby  

• V rámci provozního příspěvku Centra sociální a ošetřovatelské pomoci 
v Praze 10, p. o. 

 

Možné zdroje financování 

 

•  Rozpočet MČ Praha 10 

•  HL. m. Praha – grant, případně dotace 
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Kritéria hodnocení 

Počet podpořených organizací 
Počet lůžek celkem 
Počet organizací v síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy 
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Opatření 12. 5.: Podporovat služby chráněného bydlení 

 

Popis a zdůvodnění 

Smyslem sociální služby chráněné bydlení (§ 51 zákona č. 108/2006 Sb.,  
o sociálních službách) je umožnit dospělým lidem se sníženou soběstačností 
z důvodů zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně du-
ševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, žít  
v bytech a podporovat je podle jejich individuálních potřeb, aby mohli podle 
svých schopností a možností přebírat zodpovědnost za svoji domácnost a svůj 
život. Problematika chráněného bydlení má celopražský charakter, a proto je 
nutné motivovat hl. m. Prahu, aby podmínky poskytování služby řešilo jed-
notně na celém svém území. 

Klíčové plánované aktivity 

• Podporovat poskytovatele chráněného bydlení v rámci dotačního systému 
MČ Praha 10, a to dle prokázané potřeby občanů městské části 

• I nadále přenášet problematiku na jednání koordinátorů komunitního 
plánování soc. služeb s Magistrátem hl. m. Prahy 

• Spolupracovat s Magistrátem hl. m. Prahy na udržení, případně rozšíření 
sítě sociálních služeb na území hl. m. Prahy 

Cílová skupina 
 
Osoby se zdravotním postižením 
 

 
Výstup = co bude výsledkem 
 

 

• Podpořené organizace v rámci dotačního řízení 

• Zápisy z jednání koordinátorů KPSS a Magistrátu hl. m. Prahy 

• Nastavená síť sociálních služeb na území hl. m. Prahy 
 

Dopad na cílovou skupinu  
 
Zvýšení šancí získat bydlení dle aktuální nepříznivé sociální situace 
 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři 
MČ Praha 10 – volené orgány 
MČ Praha 10 – odbor sociální 

Partneři 

MČ Praha 10 – odbor kultury a projektů  
Poskytovatelé sociálních služeb 
Magistrát hl. m. Prahy 
Hl. m.  Praha 

Harmonogram 

• 1. čtvrtletí – vyhodnotit soulad žádostí s prioritami KPSS a rozhodnout  
o přidělení finančních prostředků (vazba na prioritu č. III) 

• Průběžně  – přenášet řešení problematiky na Magistrát hl. m. Prahy 
v rámci KPSS 

• Průběžně – spolupracovat na udržení sítě sociální sítě na území  
hl. m. Prahy 

Předpokládané finanční 
náklady 

 

• Nelze určit výši požadovaných a následně přiznaných finančních 
prostředků v rámci dotačního řízení na podporu služby  

• Mzdové náklady pracovníků MČ Praha 10 
 

Možné zdroje financování 
 
  Rozpočet MČ Praha 10 
 

Kritéria hodnocení 

Počet podpořených organizací 
Zápisy z jednání koordinátorů KPSS a Magistrátu hl. m. Prahy 
Počet organizací v síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy 
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Priorita XIII. - Podpora terénních služeb a terénních programů pro dospělé 
osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené 

Terénní služba a terénní programy jsou důležitou součástí práce s osobami sociálně vyloučenými  
a sociálním vyloučením ohroženými. Problematika zahrnuje sociální práci s cílovými skupinami přímo 
v terénu, monitoring, zdravotní oblast a alternativní formy spolupráce jako je v případě osob bez do-
mova jejich zapojení do úklidu okolí, kde se dlouhodobě zdržují. Mezi osoby ohrožené sociálním vylou-
čením často patří i cizinci. Problematika cizinců na území městské části Praha 10 z hlediska sociálního 
byla dosud pouze příležitostně monitorována prostřednictvím poskytovatelů sociálních služeb. V rámci 
této priority zahájíme mapování problematiky cizinců na území městské části Praha 10. 

 
Opatření 13. 1.: Terénní program pro osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vy-
loučením 
Opatření 13. 2.: Podporovat nízkoprahová zařízení pro osoby bez přístřeší 
Opatření 13. 3.: Podporovat sociální služby včetně pomoci při základním zdravotním ošet-
ření osob bez přístřeší a osob závislých na návykových látkách 
Opatření 13. 4.: Podporovat motivaci zapojení osob bez přístřeší do úklidu svého okolí 
Opatření 13. 5.: Monitorovat pohyb a vyhodnocovat potřeby osob bez přístřeší 
Opatření 13. 6.: Mapovat problematiku cizinců  
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Opatření 13. 1.: Terénní program pro osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vylou-
čením  

 

Popis a zdůvodnění 

Smyslem aktivit terénního programu (§ 69 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách) pro uvedené cílové skupiny je poskytovat sociální poradenství, základ-
ní zdravotní ošetření a materiální pomoc. S tím souvisí i ochrana veřejnosti  
před sociálně patologickými jevy, které jsou s bezdomovectvím spojeny (např. 
drobná kriminalita, veřejné požívání alkoholu, slovní agrese, žebrání) a možným 
šířením infekčních chorob. Od 5. 5. do 12. 12. 2014 realizovalo Centrum sociál-
ních služeb Praha na území Prahy 10 terénní program pro osoby sociálně vylou-
čené a pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Součástí prevence důsledků 
sociálního vyloučení je poskytování základního zdravotního ošetření a spoluprá-
ce s Městskou policií. V roce 2013 bylo od 2. 8. 2013 do 13. 12. 2013 v rámci 
terénního programu uskutečněno 839 kontaktů, v roce 2014 pak od 5.5.  
do 31. 9. celkem 1 522 kontaktů. V tomto období bylo provedeno 179 základ-
ních zdravotních ošetření, vydáno 1 642  porcí polévky a 236 kusů oblečení.  

Klíčové plánované aktivity 

• Pokračovat v realizaci terénního programu 

• Prezentovat službu v médiích 

• Prezentovat službu na webu Prahy 10 

• Informovat o realizaci a výsledcích služby členy pracovní skupiny KPSS (Osoby 
ohrožené sociálním vyloučením) 

• Pokračovat ve spolupráci s Městskou policií 

• Pravidelně monitorovat realizaci programu 

• Spolupracovat s Magistrátem hl. m. Prahy na udržení, případně rozšíření sítě 
sociálních služeb na území hl. m. Prahy 

Cílová skupina 
 
Osoby sociálně vyloučené a osoby ohrožené sociálním vyloučením  
 

 
Výstup = co bude výsledkem 
 

• Fungující terénní program  

• Sociální práce s osobami sociálně vyloučenými 

• Prezentace programu 

• Spolupráce s Městskou policií 

• Zprávy o realizaci programu 

• Nastavená síť sociálních služeb na území hl. m. Prahy 

Dopad na cílovou skupinu  
 
Minimalizace důsledků sociálního vyloučení dospělých osob 
 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři 
MČ Praha 10 – odbor sociální 
 

Partneři 
Externí poskytovatel sociální služby 
Městská policie 
Hl. m. Praha 

Harmonogram 

• 1. pololetí – zajištění terénního programu 

• 1. pololetí – prezentace služby na jednání pracovní skupiny KPSS (Osoby 
ohrožené sociálním vyloučením) 

• 1. pololetí – prezentace služby Městské policii 

• 2. pololetí – zpracování informace do médiích a na webové stránky MČ 
Praha 10 

• Průběžně – monitorování efektivity služby 

• Prosinec – zpracování zprávy o realizaci 

• Průběžně – spolupracovat na udržení sítě sociální sítě na území hl. m. Prahy  

Předpokládané finanční 
náklady 

• Náklady na 1 rok realizace terénního programu činí cca 210 tis. Kč 

• Mzdové náklady pracovníků MČ Praha 10 
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Možné zdroje financování 
•  Rozpočet MČ Praha 10 

•  Hl. m. Praha 

Kritéria hodnocení 

Počet kontaktů 
Počet organizací v síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy 
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Opatření 13. 2.: Podporovat nízkoprahová zařízení pro osoby bez přístřeší 
 

Popis a zdůvodnění 

Cílem sociální služby nízkoprahové (kontaktní) denní centrum (§ 61 zákona  
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)  je nabídka pomoci mužům a ženám, 
kteří se z různých příčin ocitli v nepříznivé sociální situaci a podpořit je ve snaze 
tuto situaci řešit, a to formou sociálního poradenství, základního zdravotního 
ambulantního ošetření, poskytováním podmínek pro osobní hygienu a poskyto-
váním nutné stravy. O této sociální službě jsou osoby sociálně vyloučené infor-
movány terénními pracovníky. Při řešení možnosti zřídit zařízení na území Prahy 
10 je nezbytná spolupráce s Magistrátem hl. m. Prahy. Služba je v současné 
době poskytována v kontaktních centrech, která jsou mimo území MČ  Praha 10.  

Klíčové plánované aktivity 

• Podporovat poskytovatele služby nízkoprahových zařízení v rámci dotačního 
systému městské části Praha 10  

• Hledat možnosti zřídit zařízení na území Prahy 10 

• Spolupracovat s Magistrátem hl. m. Prahy na udržení, případně rozšíření sítě 
sociálních služeb na území hl. m. Prahy 

Cílová skupina 
 
Osoby bez přístřeší 
 

 
Výstup = co bude výsledkem 
 

 

• Podpořené organizace v rámci dotačního řízení 

• Návrh možnosti zřízení zařízení na území Prahy 10 

• Spolupráce s Magistrátem hl. m. Prahy 

• Nastavená síť sociálních služeb na území hl. m. Prahy 
 

Dopad na cílovou skupinu  
 
Minimalizace důsledků sociálního vyloučení dospělých osob 
 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři MČ Praha 10 – odbor sociální 

Partneři 

 
MČ Praha 10 – odbor kultury a projektů  
Poskytovatelé sociálních služeb 
Hl. m. Praha 

 

Harmonogram 

• 1. čtvrtletí – vyhodnotit soulad žádostí s prioritami KPSS a přiznat finanční 
prostředky (vazba na prioritu č. III) 

• Průběžně – řešit problematiku zřízení zařízení na pracovní skupině KPSS 

• Průběžně – spolupracovat na udržení sítě sociální sítě na území hl. m. Prahy 

Předpokládané finanční 
náklady 

• Nelze určit výši požadovaných a následně přiznaných finančních prostředků 
v rámci dotačního řízení na podporu služby  

• Mzdové náklady pracovníků MČ Praha 10 

Možné zdroje financování 
 
 Rozpočet MČ Praha 10 
 

Kritéria hodnocení 

Počet podpořených organizací 
Počet kontaktů 
Zpráva  o možnostech zřízení nízkoprahového zařízení 
Počet organizací v síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy 
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Opatření 13. 3.: Podporovat sociální služby včetně pomoci při základním zdravotním ošet-
ření osob bez přístřeší a osob závislých na návykových látkách 

 

Popis a zdůvodnění 

Pomoc při základním zdravotním ošetření osob bez přístřeší a osob závislých 
na návykových látkách bývá často součástí terénních programů (§ 69 zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) nebo služeb denních (kontaktních) 
center (§ 59 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). Poskytnutí sociál-
ních služeb uvedeným cílovým skupinám ochraňuje veřejnost před zdravot-
ními důsledky (infekční choroby) a před sociálně patologickými jevy, které 
jsou s projevy těchto cílových skupin na veřejnosti spojeny  (např. drobná 
kriminalita, veřejné požívání alkoholu, slovní agrese, žebrání). Terénní pro-
gram pro osoby sociálně vyloučené realizovalo na území Prahy 10  
od 5. 5. 2014 do 12. 12. 2014 Centrum sociálních služeb Praha (1 522 kontak-
tů do 31. 9. 2014), terénní program pro osoby závislé na návykových látkách 
Středisko pro preventivní léčbu DROP IN, a to od 1. 3. 2014 do 6. 12. 2014 
(244 kontaktů).  Terénní program pro osoby sociálně vyloučené poskytuje  
i základní zdravotní ošetření  (179 ošetření v uvedeném období), program  
pro osoby závislé poskytuje nejnutnější zdravotnický materiál (např. desin-
fekce, mastě na kožní problémy) a zajišťuje výměnu a sběr injekčních stříka-
ček – za 7 měsíců  (březen-září 2014)  bylo vyměněno 14 724 čistých  za 14 
599 použitých a na veřejných prostorách sebráno 124 (u sebraných i použi-
tých  je zajištěna bezpečná likvidace).  Při realizaci terénních programů spolu-
pracujeme s Městskou policií. 

Klíčové plánované aktivity 

• Podporovat poskytovatele sociálních a zdravotních služeb  v rámci 
dotačního systému MČ Praha 10 

• Pokračovat v realizaci terénního programu pro osoby závislé  
na návykových látkách  

• Zajistit pro osoby bez přístřeší základní zdravotní ošetření 

• Prezentovat službu v médiích 

• Prezentovat službu na webu Prahy 10 

• Informovat o realizaci a výsledcích služby členy pracovní skupiny KPSS 
(Osoby ohrožené sociálním vyloučením) 

• Informovat o službě Městskou policii  

• Pokračovat ve spolupráci s Městskou policií 

• Spolupracovat s Magistrátem hl. m. Prahy na udržení, případně rozšíření 
sítě sociálních služeb na území hl. m. Prahy 

Cílová skupina 
 
Osoby bez přístřeší a osoby závislé na návykových látkách 
 

 
Výstup = co bude výsledkem 
 

• Terénní program  pro osoby sociálně vyloučené 

• Terénní program pro uživatele návykových látek  

• Základní zdravotní ošetření  

• Prezentace programů 

• Spolupráce s Městskou policií (spolupráce v rámci KPSS) 

• Zprávy o realizaci programů 

• Nastavená síť sociálních služeb na území hl. m. Prahy 

Dopad na cílovou skupinu  

 
Minimalizace sociálního vyloučení osob bez přístřeší a osob závislých na ná-
vykových látkách 
 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři 
MČ Praha 10 – volené orgány 
MČ Praha 10 – odbor sociální 
Poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb 
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Partneři 

MČ Praha 10 – odbor kultury a projektů  
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 
Městská policie 
Hl. m. Praha 

 Harmonogram 

• 1. čtvrtletí – vyhodnotit soulad žádostí s prioritami KPSS a rozhodnout  
o přidělení finančních prostředků (vazba na prioritu č. III) 

• 1. pololetí – zajištění terénních programů 

• 1. pololetí – řešit problematiku na jednání pracovní skupiny KPSS (Osoby 
ohrožené sociálním vyloučením) 

• 1. pololetí – prezentovat službu Městské policii 

• 2. pololetí – zpracovat informaci do médií  

• 2. pololetí – zpracovat informaci na webové stránky Prahy 10 

• Průběžně – monitorovat efektivitu služby 

• Prosinec – zpracovat zprávu o realizaci  

• Průběžně – spolupracovat na udržení sítě sociálních služeb na území  
hl. m. Prahy 

Předpokládané finanční 
náklady 

• Terénní program pro osoby závislé na návykových látkách –  
předpokládaná částka 150 tis. Kč; náklady na 1 rok realizace terénního 
programu pro osoby sociálně vyloučené činí cca 210 tis. Kč 

•  Mzdové náklady pracovníků MČ Praha 10 

Možné zdroje financování 
• Rozpočet MČ Praha 10 

• Hl. m. Praha  

Kritéria hodnocení 

Počet kontaktů terénních programů  (terénní program  pro osoby sociálně vyloučené, terénní program  
pro uživatele návykových látek) 
Počet kontaktů – základní zdravotní ošetření   
Zpracovaný článek 
Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS 
Zprávy o realizaci programů 
Počet organizací v síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy 
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Opatření 13. 4.: Podporovat motivaci zapojení osob bez přístřeší do úklidu svého okolí 
 

Popis a zdůvodnění 

Osoby sociálně vyloučené (bez přístřeší i osoby závislé na návykových látkách) 
se zpravidla zdržují a přespávají  v místech, která jsou více či méně přístupná 
veřejnosti. Vzhledem k tomu, že v těchto místech není zázemí pro hygienu  
a udržování běžného pořádku (chybí popelnice, odpadkové koše apod.), jsou 
tato místa často zanesena různým nepořádkem (běžný odpad, starý nábytek 
...). Tento nepořádek je průvodním jevem  způsobu života sociálně 
vyloučených osob a může se stát zdravotním rizikem. Okolím je rovněž 
vnímán jako neekologický a neestetický. MČ Praha 10 bude hledat možnosti 
zapojení osob bez přístřeší do úklidu. To se v některých místech, kde se cílové 
skupiny zdržují podařilo – byly poskytnuty pytle na odpad  a úklid zajistily 
osoby samy. Je proto žádoucí v naplňování tohoto opatření pokračovat. 

Klíčové plánované aktivity 
• Řešit problematiku na pracovní skupině KPSS (Osoby ohrožené sociálním 

vyloučením) 

• Pokračovat v zapojování osob sociálně vyloučených do úklidu svého okolí 

Cílová skupina 
 
Osoby bez přístřeší 
 

 
Výstup = co bude výsledkem 
 

 
Počet osob bez přístřeší zapojených do úklidu svého okolí 

Dopad na cílovou skupinu  
 
Resocializace osob bez přístřeší 
 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři 
MČ Praha 10 – odbor životního prostředí dopravy a rozvoje 
MČ Praha 10 – odbor sociální 

Partneři --- 

Harmonogram 

 

• Průběžně – řešit problematiku na pracovní skupině KPSS (Osoby ohrožené 
sociálním vyloučením) 

• Průběžně – poskytovat osobám sociálně vyloučeným odpadkové pytle 

• Průběžně – zajišťovat odvoz plných odpadkových pytlů 
 

Předpokládané finanční 
náklady 

 
Mzdové náklady pracovníků MČ Praha 10 
Náklady na technické zajištění (odpadové pytle, odvoz odpadu) 
 

Možné zdroje financování 
 
 Rozpočet MČ Praha 10 
 

Kritéria hodnocení 

Počet osob zapojených do úklidu 
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Opatření 13. 5.: Monitorovat pohyb a vyhodnocovat potřeby osob bez přístřeší 
 

Popis a zdůvodnění 

Od roku 2012 kurátoři pro dospělé MČ Praha 10 pravidelně monitorují pohyb 
osob bez přístřeší. V této činnosti spolupracují s poskytovateli sociálních  
a návazných služeb a s Městskou policií. MČ Praha 10 považuje za vhodné 
v této aktivitě pokračovat i v letošním roce, neboť městská část má přehled  
o tom, kde se cílová skupina zdržuje a může tak zajistit poskytování sociálního 
i odborného poradenství.   

Klíčové plánované aktivity 

• Pokračovat v monitorování pohybu 

• Poskytovat sociální poradenství osobám bez přístřeší 

• Vyhodnocovat potřeby osob bez přístřeší  

• Spolupracovat s dalšími subjekty 

Cílová skupina 
 
Osoby bez přístřeší 
 

 
Výstup = co bude výsledkem 
 

 

• Zpráva o místech, kde se osoby bez přístřeší zdržují 

• Zpráva o vyhodnocení potřeb osob bez přístřeší 
 

Dopad na cílovou skupinu  
 
Minimalizace sociálního vyloučení dospělých osob  
 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři MČ Praha 10 – odbor sociální 

Partneři 
 
 Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 
 

Harmonogram 

 

• Průběžně  – monitorovat pohyb 

• Průběžně – zjišťovat potřeby 

• 1. pololetí – řešit aktivitu na pracovní skupině KPSS (Osoby ohrožené 
sociálním vyloučení) 

• 4. čtvrtletí – zpracovat zprávu o pohybu a potřebách 
 

Předpokládané finanční 
náklady 

 
Mzdové náklady pracovníků MČ Praha 10 

 

Možné zdroje financování 
 
 Rozpočet MČ Praha 10 
 

Kritéria hodnocení 

Zpráva o místech, kde se osoby bez přístřeší zdržují 
Zpráva o vyhodnocení potřeb osob bez přístřeší 
Počet zapojených osob bez přístřeší 
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Opatření 13. 6.: Mapovat problematiku cizinců  
 

Popis a zdůvodnění 

Problematika cizinců je na území MČ Praha 10 řešena okrajově, protože  
do současné doby nebyla zaznamenána zvýšena poptávka uvedené cílové 
skupiny po sociálních a návazných službách. V roce 2013 se poskytovatelé 
sociálních a návazných služeb na jednání pracovní skupiny KPSS (Osoby ohro-
žené sociálním vyloučením) shodli, že přibývá cizinců, kteří se ocitají 
v nepříznivé sociální situaci. K tomu, aby mohla MČ Praha 10 zhodnotit, zda 
cizinci žijící na jejím území jsou v nepříznivé sociální situaci, mají sociální pro-
blémy nebo se projevují po sociální stránce patologicky a v případě, že ano, 
nastavit potřebný efektivní systém pomoci, musí získat potřebná fakta (např. 
celkový počet cizinců, jejich počet v konkrétních lokalitách, popis sociálních 
problémů).  

Klíčové plánované aktivity 
 
Spolupracovat s organizacemi, které se zabývají podporou cizinců 

  

Cílová skupina 
 
Cizinci 
 

 
Výstup = co bude výsledkem 
 

 
Počet spolupracujících organizací 
 

Dopad na cílovou skupinu  
 
Zajištění sociálních a návazných služeb pro cílovou skupinu 
 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři MČ Praha 10 – odbor sociální 

Partneři 
 
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 

 

Harmonogram 
 
Průběžně –  spolupracovat s organizacemi 

 

Předpokládané finanční 
náklady 

 
Mzdové náklady pracovníků MČ Praha 10 

 

Možné zdroje financování 
 
 Rozpočet MČ Praha 10 
 

Kritéria hodnocení 

Počet spolupracujících organizací 
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Priorita XIV. - Udržení procesu komunitního plánování sociálních služeb 

Metoda komunitního plánování sociálních služeb je městskou části podporována již od roku 2004. 
Jedním ze základních principů této metody plánování sociálních služeb je její cykličnost. Cílem této 
priority je navrhnout základní kroky pro zajištění udržitelnosti metody komunitního plánování sociál-
ních služeb do budoucna. 

 
Opatření 14. 1.: Udržet pozici koordinátora komunitního plánování sociálních služeb 
Opatření 14. 2.: Podporovat setkávání občanů a dalších dotčených subjektů  
Opatření 14. 3.: Monitorovat a vyhodnocovat proces 
Opatření 14. 4.: Aktualizovat komunitní plán 
Opatření 14. 5.: Zajišťovat metodickou podporu procesu 
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Opatření 14. 1.: Udržet pozici koordinátora komunitního plánování sociálních služeb 
 

Popis a zdůvodnění 

Proces komunitního plánování sociálních a návazných služeb není možný  
bez spolupráce s občany Prahy 10 a s  poskytovateli sociálních  a návazných 
služeb. Jednu z nejdůležitějších pozic celého procesu zastává koordinátor, 
který proces zastřešuje a je přítomen všem fázím procesu. Zodpovídá za koor-
dinaci jednotlivých činností v rámci procesu, dodržení časového harmono-
gramu a za činnost koordinační skupiny. Dále připravuje materiály na jednání 
Rady a Zastupitelstva městské části Praha 10, je v kontaktu s poskytovateli 
sociálních a návazných služeb i s jejich uživateli. V rámci MČ Praha 10 vykoná-
vá funkci koordinátora procesu vedoucí oddělení sociální práce odboru soci-
álního. 

Klíčové plánované aktivity 

 

• Podporovat vzdělávání koordinátora 

• Podporovat koordinátora v jeho činnostech 

• Umožňovat účast koordinátora na jednáních koordinátorů městských částí  
a Magistrátu hl. m. Prahy 

• Zpracovávat informace o procesu pro veřejnost 
 

Cílová skupina 
 
Občané Prahy 10 a další subjekty 
 

 
Výstup = co bude výsledkem 
 

 
Udržení pozice koordinátora  

 

Dopad na cílovou skupinu  
 
Vyšší efektivita procesu komunitního plánování 
 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři MČ Praha 10 – odbor sociální 

Partneři --- 

Harmonogram 
• Průběžně – vyhledávat vhodná školení 

• Průběžně – účast na jednáních koordinátorů MČ a MHMP 

• 1x ročně – prezentace procesu v médiích  

Předpokládané finanční 
náklady 

 
Mzdové náklady pracovníků MČ Praha 10 
 

Možné zdroje financování 
 
 Rozpočet MČ Praha 10 
 

Kritéria hodnocení 

Existence pracovní pozice koordinátora procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb 
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Opatření 14. 2.: Podporovat setkávání občanů a dalších dotčených subjektů  
 

Popis a zdůvodnění 

Proces komunitního plánování sociálních a návazných služeb je založen  
na vzájemné komunikaci pracovníků MČ Praha 10, občanů Prahy 10, poskyto-
vatelů sociálních a návazných služeb a dalších subjektů. Společným cílem 
všech zúčastněných je rozvoj a udržení sociálních a návazných služeb  
na území Prahy 10. Zástupci MČ Praha 10 se v předcházejících letech pravi-
delně scházeli s občany a s poskytovateli na jednáních pracovních skupin  
a s poskytovateli služeb na setkání s poskytovateli. Vzhledem k tomu,  
že MČ Praha 10 považuje vzájemnou komunikaci za základ procesu, plánuje 
v těchto aktivitách pokračovat i nadále. Za jednu z nejdůležitějších aktivit 
celého procesu považuje MČ Praha 10 zapojování občanů do procesu, aby se 
mohli aktivně podílet na rozhodování o podobě sítě sociálních a návazných 
služeb. 

Klíčové plánované aktivity 

• Schůzky pracovní skupiny Senioři 

• Schůzky pracovní skupiny Rodina, děti a mládež 

• Schůzky pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením 

• Schůzky pracovní skupiny Osoby ohrožené sociálním vyloučením 

• Schůzky koordinační skupiny 

• Setkání s poskytovateli sociálních a návazných služeb 

•  Zapojování občanů do procesu (vazba na prioritu I.) prostřednictvím: 
- zveřejňování informací na sociálním a zdravotním portálu  
- zveřejňování výzvy k zapojení v katalogu sociálních a návazných služeb 
- letáků o KPSS 
- veletrhu sociálních a návazných služeb 

Cílová skupina 
 
Občané Prahy 10 a další subjekty 

 
Výstup = co bude výsledkem 
 

• 4 schůzky pracovních skupin 

• 2 schůzky koordinační skupiny 

• 2 setkání s poskytovateli 

• Zapojení občanů do procesu 

Dopad na cílovou skupinu  
Možnost občanů a poskytovatelů ovlivnit podobu sociálních a návazných 
služeb 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři MČ Praha 10 – odbor sociální 

Partneři 
Občané Prahy 10 
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 

Harmonogram 

• Minimálně 4x ročně – schůzky pracovních skupin 

• Minimálně 2x ročně – schůzky koordinační skupiny 

• Minimálně 2x ročně – setkání s poskytovateli  

• Průběžně – zveřejňovat výzvy k zapojení občanů do procesu různými 
formami 

Předpokládané finanční 
náklady 

Mzdové náklady pracovníků MČ Praha 10 

Možné zdroje financování 
 
 Rozpočet MČ Praha 10 

Kritéria hodnocení 

Počet schůzek pracovních skupin 
Počet schůzek koordinační skupiny 
Počet setkání s poskytovateli 
Přehled zapojování občanů do procesu 
Počet zapojených občanů do procesu 
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Opatření 14. 3.: Monitorovat a vyhodnocovat proces 
 

Popis a zdůvodnění 

Proces komunitního plánování sociálních služeb je proces cyklický. Jednotlivé 
aktivity se neustále opakují. MČ Praha 10 si je vědoma, že schválením komu-
nitního plánu tento proces nekončí. Považuje za nezbytné proces průběžně 
monitorovat a 1x ročně zpracovat vyhodnocení plnění priorit a sebehodnoce-
ní kvality plánování sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10 
prostřednictvím kritérií kvality.  

Klíčové plánované aktivity 

• Monitorovat plnění priorit a opatřeních 

• Zpracovat vyhodnocení plnění priorit za předcházející kalendářní rok 

• Monitorovat proces KPSS 

Cílová skupina 
 
Občané Prahy 10 a další subjekty 
 

 
Výstup = co bude výsledkem 
 

 

• Zápisy z jednáních pracovních skupin 

• Vyhodnocení plnění priorit za rok 2015 
 

Dopad na cílovou skupinu  
 
Efektivní proces komunitního plánování 
 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři MČ Praha 10 – odbor sociální 

Partneři 

 
Občané Prahy 10 
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 
 

Harmonogram 
• Průběžně – monitorovat plnění priorit 

• Průběžně – shromažďovat podklady pro vyhodnocení plnění priorit 

• Průběžně – monitorovat proces KPSS  

Předpokládané finanční 
náklady 

 
Mzdové náklady pracovníků MČ Praha 10 
 

Možné zdroje financování 
 
 Rozpočet MČ Praha 10 
 

Kritéria hodnocení 

Jednání pracovních skupin 
Vyhodnocení plnění priorit 
Zpětná vazba od občanů a dalších účastníků procesu 

 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

- 103 - 
 

Opatření 14. 4.: Aktualizovat komunitní plán 
 

Popis a zdůvodnění 

Cílem procesu komunitního plánování sociálních služeb je zefektivnit síť soci-
álních  a návazných služeb na území MČ Prahy 10 tak, aby se poskytovaly 
pouze služby, které budou odpovídat potřebám občanů Prahy 10. Komunitní 
plán je jedním z hlavních výstupů procesu komunitního plánování sociálních  
a návazných služeb na daném území. Jeho tvorbě předchází řada aktivit, které 
jsou realizovány ve spolupráci městské části s občany městské části, se spolu-
pracujícími poskytovateli sociálních a návazných služeb a dalšími odborníky. 
Pravidelná aktualizace reagující na současné potřeby občanů Prahy 10 a mož-
nosti MČ Praha 10.  

Klíčové plánované aktivity 

 

• Dokončit analýzu potřeb (podklad pro tvorbu střednědobého plánu 2017 – 
2020)  

• Pokračovat v tvorbě finanční analýzy (podklad pro tvorbu střednědobého 
plánu 2017 – 2020) 

• Zpracovat priority v sociálních a návazných službách (podklad pro tvorbu 
střednědobého plánu 2017/2020) 

• Zpracovat Střednědobý plán rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných 
služeb na území městské části Praha 10 na období 2017-2020 

• Zpracovat prováděcí dokument/akční plán na rok 2017 (vazba na výstupy  
z opatření 14.3.) 
 

Cílová skupina 
 
Občané Prahy 10 
 

 
Výstup = co bude výsledkem 
 

• Analýza potřeb 

• Finanční analýza 

• Priority v sociální a návazné oblasti 

• Střednědobý plán rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb  
na území městské části Praha 10 na období 2017-2020 

• Prováděcí plán na rok 2017 

Dopad na cílovou skupinu  

 
Zohlednění aktuálních potřeb občanů Prahy 10 v oblasti sociálních  
a návazných služeb a stanovení způsobů jejich naplňování, a to v závislosti  
na možnostech MČ Praha 10 a poskytovatelů sociálních a návazných služeb 
 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři 
MČ Praha 10 – volené orgány  
MČ Praha 10 – odbor sociální 

Partneři 

Občané Prahy 10 
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 
Další subjekty 
Externí zpracovatelé analýz 

Harmonogram 

• 1. pololetí – dopracovat analýzu potřeb 

• 1. pololetí – dopracovat finanční analýzu 

• 1. pololetí – zpracovat priority v sociální a návazné oblasti 

• 1. pololetí – shromáždit podklady pro střednědobý plán 

• 3 čtvrtletí – zpracovat střednědobý plán 

• 3. čtvrtletí – zpracovat prováděcí plán 

Předpokládané finanční 
náklady 

• Podkladové analýzy – předpokládaná částka 80 tis. Kč 

• Mzdové náklady pracovníků MČ Praha 10 

Možné zdroje financování 
•  Rozpočet MČ Praha 10 

•  Hl. m. Praha 
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Kritéria hodnocení 

Analýza potřeb 
Finanční analýza 
Počet priorit v sociální a návazné oblasti 
Střednědobý plán 
Prováděcí/akční plán 
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Opatření 14. 5.: Zajišťovat metodickou podporu procesu 
 

Popis a zdůvodnění 

Metodické vedení procesu probíhá na základě principů komunitního pláno-
vání a vychází z aktuálního stavu na daném území. Respektuje průběh proce-
su od roku 2004 a plynule navazuje na způsob realizace jednotlivých aktivit se 
všemi úskalími, kterými je proces doprovázen. Metodickou podporu procesu 
od roku 2008 poskytuje Centrum pro komunitní práci střední Čechy. MČ Pra-
ha 10 považuje podněty odborníka v oblasti plánovacích systémů za nezbytné 
pro tvorbu strategických dokumentů. 

Klíčové plánované aktivity 

 

• Zajistit metodické konzultace procesu 

• Metodická doporučení k průběhu procesu 

• Účast metodika na jednáních pracovních skupin  
 

Cílová skupina 
 
Občané Prahy 10 
 

 
Výstup = co bude výsledkem 
 

 
Poskytnutá metodická podpora 
 

Dopad na cílovou skupinu  
 
Efektivní proces komunitního plánování 
 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři MČ Praha 10 – odbor sociální 

Partneři 
 
 Externí dodavatel 
 

Harmonogram 
 
Průběžně  - metodicky podporovat fáze procesu 

 

Předpokládané finanční 
náklady 

 

• Mzdové náklady pracovníků MČ Praha 10 

• Metodická podpora – předpokládaná částka cca 40 tis. Kč 
 

Možné zdroje financování 
 
  Rozpočet MČ Praha 10 
 

Kritéria hodnocení 

Poskytnutá metodická podpora 
Zápisy z jednání  
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Priorita XV. - Podpora sociální práce poskytované městskou částí Praha 10 
prostřednictvím sociálních pracovnic a pracovníků odboru sociálního   

Činnost sociálních pracovníků je dlouhodobě veřejností vnímána negativně. Cílem této priority je při-
blížit občanům Prahy 10 činnost sociálních pracovníků, kteří působí v rámci jednotlivých agend odboru 
sociálního. Prezentace jejich činnosti bude současně příležitostí nabídnutí pomoci občanům Prahy 10, 
kteří potřebují řešit nepříznivou sociální situaci či zprostředkovat potřebnou sociální nebo návaznou 
službu. Součástí této priority je i podpora pracovníků a podpora služeb nezbytných pro další zkvalitňo-
vání výkonu sociální práce. 

 
Opatření 15. 1.: Prezentovat sociální práci 
Opatření 15. 2.: Podporovat kvalitní zázemí sociálních pracovníků 
Opatření 15. 3.: Podporovat služby, které sociální pracovníci potřebují ke své činnosti  
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Opatření 15. 1.: Prezentovat sociální práci 
 

Popis a zdůvodnění 

Cílem prezentované sociální práce je přiblížit občanům Prahy 10 činnosti 
odboru sociálního ÚMČ Praha 10. Dlouhodobě se sociální pracovníci setkávají 
s klienty v době, kdy je jejich sociální situace již krizová (např. velké zadlužení, 
vystěhování z bytu). MČ Praha 10 bude apelovat na občany, aby se  
na odbor sociální obraceli již v počátku jejich nepříznivé sociální situace. 

Klíčové plánované aktivity 

 

• Aktualizace a tisk srozumitelného informativního letáku o činnostech 
odboru sociálního (vazba na prioritu I.) a jeho distribuce občanům 

• Předávání informativních letáků o činnostech odboru sociálního  spolu-
pracujícím poskytovatelům sociálních a návazných služeb (vazba  
na prioritu I.) 

• Prezentace sociální práce na akcích MČ Praha 10 

• Prezentace sociální práce v médiích 
 

Cílová skupina 
 
Občané Prahy 10 
 

 
Výstup = co bude výsledkem 
 

 

• Prezentace sociální práce formou informativních letáků o činnostech 
odboru sociálního 

• Články v médiích na téma sociální práce 
 

Dopad na cílovou skupinu  
 
Zvýšení povědomí o sociální práci  
 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři MČ Praha 10 – odbor sociální 

Partneři Externí dodavatel letáků 

Harmonogram 

• 1. pololetí – aktualizovat informativní  leták  

• 2. pololetí – tisk  a distribuce letáku 

• Průběžně – na  akcích MČ Praha 10 prezentovat sociální práci 

• Průběžně – prezentovat sociální práci v médiích  

Předpokládané finanční 
náklady 

 

• Informativní leták o činnostech odboru sociálního (vazba na prioritu I.) 

• Mzdové náklady pracovníků MČ Praha 10 
 

Možné zdroje financování 
 
 Rozpočet MČ Praha 10 
 

Kritéria hodnocení 

Počet  informativních letáků o činnostech odboru sociálního 
Počet akcí MČ Praha 10 
Zpracované informace do médií 
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Opatření 15. 2.: Podporovat kvalitní zázemí sociálních pracovníků 

 

Popis a zdůvodnění 

Sociální práci je nutné vykonávat zodpovědně s ohledem na individuální po-
třeby klientů. Sociální pracovníci se při výkonu své práce dostávají do velmi 
náročných situací, proto jejich činnost vyžaduje cílenou podporu ze strany 
MČ Praha 10. Základem pro výkon jejich činností je kvalitní zázemí. 

Klíčové plánované aktivity 

• Mapování potřeb sociálních pracovníků 

• Vyhodnocení zjištěných potřeb sociálních pracovníků 

• Naplňování vybraných potřeb sociálních pracovníků 

• Pokračování v zajišťování supervizí 

Cílová skupina 
 
Sociální pracovníci odboru sociálního 
 

 
Výstup = co bude výsledkem 
 

 

• Zmapované potřeby sociálních pracovníků 

• Vyhodnocení zjištěných potřeb sociálních pracovníků 

•   Supervize pro sociální pracovníky  
 

Dopad na cílovou skupinu  
 
Zkvalitňování práce sociálních pracovníků 
 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři MČ Praha 10 – odbor sociální 

Partneři --- 

Harmonogram 

 

• Průběžně – zjišťovat potřeby 

• Průběžně – zajišťovat supervize  
 

Předpokládané finanční 
náklady 

 

• Mzdové náklady pracovníků MČ Praha 10 

• Náklady na supervize 
 

Možné zdroje financování 
 
 Rozpočet MČ Praha 10 
 

Kritéria hodnocení 

Počet zjištěných potřeb 
Počet naplněných potřeb 
Počet supervizí 
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Opatření 15. 3.: Podporovat služby, které sociální pracovníci potřebují ke své činnosti  

 

Popis a zdůvodnění 

Aby mohl sociální pracovník plnit dobře svoji roli – pomáhat občanům  
při řešení nepříznivé sociální situace – spolupracuje při řešení konkrétních 
případů s celou řadou specializovaných organizací a institucí. 
Některé z těchto organizací a institucí lze přímo zařadit do systému sociálních 
a návazných služeb a jejich podpora je pak řešena v rámci priorit procesu 
KPSS v dané oblasti. 
Je však řada organizací a institucí, jejichž činnost je neméně potřebná, a které 
do systému sociálních a návazných služeb nespadají. Jejich služby však pomá-
hají občanům a sociální pracovníci s nimi při své práci spolupracují. Činnost 
těchto organizací a institucí a jejich služby pro občany je proto rovněž třeba 
vhodným způsobem podporovat. 

Klíčové plánované aktivity 

• Zjišťovat potřeby občanů Prahy 10 – činnost pracovních skupin KPSS, ana-
lýza potřeb  

•   Podle aktuálních potřeb občanů Prahy 10 podporovat vhodným způsobem   
  činnost vybraných organizací a institucí: 

- Podporovat zajištění prostor pro činnost v lokalitě Prahy 10 (místní 
dostupnost služeb) 

- Podporovat služby v rámci dotačního systému MČ Praha 10 
- Podporovat nové formy spolupráce    

Cílová skupina 
 
Občané Prahy 10  
 

 
Výstup = co bude výsledkem 
 

 

• Optimalizace stávající  sítě služeb 

• Zvýšení dostupnosti služeb, které pomáhají občanům Prahy 10 v nepříznivé   
sociální situaci 

Dopad na cílovou skupinu  
 
Dostupná pomoc občanům v nepříznivé sociální situaci  
 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři MČ Praha 10 – odbor sociální 

Partneři 

 
Občané Prahy 10 
MČ Praha 10 – odbor kultury a projektů  
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 
 

Harmonogram 

• 1. čtvrtletí – vyhodnotit soulad žádostí s prioritami KPSS a rozhodnout  
o přidělení finančních prostředků (vazba na prioritu č. III) 

• Průběžně – spolupracovat s poskytovateli 

• Průběžně – zjišťovat potřeby na pracovních skupinách KPSS 

Předpokládané finanční 
náklady 

 
Mzdové náklady pracovníků MČ Praha 10 
 

Možné zdroje financování 
 
 Rozpočet MČ Praha 10 
 

Kritéria hodnocení 

Počet podpořených organizací a institucí 
Počet spolupracujících organizací a institucí 
Počet nových služeb 
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Organizační řád Komunitního plánování sociálních a návazných služeb  
na území MČ Praha 10 

 

Organizační řád  

 
 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 

1. Organizační řád je organizační předpis, který upravuje strukturu jednotlivých složek Komu-
nitního plánování sociálních služeb (dále jen KPSS) MČ Praha 10 a je koncipován v souladu 
s principy KPSS doporučenými metodikami MPSV. 

2. Organizační řád schvaluje Rada MČ Praha 10, a to po projednání v koordinační skupině KPSS. 

3. Organizační řád upravuje organizaci řízení procesu KPSS, úkoly a vzájemné vztahy jednotli-
vých aktérů, rozsah jejich pravomocí a odpovědnosti.  

4. V procesu KPSS je vždy snaha docílit při rozhodování konsensuálního rozhodnutí. Pokud se 
nedaří dosáhnout shody v záměrech a aktivitách plánování, je možné hlasovat. Výstup 
z procesu KPSS je schválen za předpokladu, že pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítom-
ných. Jedná se o nouzový prostředek v případě, že se přítomní členové nedokážou dohod-
nout.  

5. Nedílnou součástí dokumentu je příloha č. 1 Organizační struktura  KPSS a příloha č. 2 Jmen-
ný seznam členů koordinační skupiny KPSS. 

 

 

Článek 2 

Složky procesu KPSS 

 
Procesu KPSS se účastní jednotlivé složky, které zajištují proces po odborné a procesní stránce  
a vedou k jeho efektivitě a kvalitě. 
 
 
Složky procesu KPSS: 
 

- Garant procesu KPSS 

• Politický  

• Odborný  

- Odbor sociální ÚMČ Praha 10 

- Koordinátor procesu KPSS  

- Metodik podpory procesu KPSS 
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- Koordinační skupina KPSS  

- Odborní garanti pracovních skupin KPSS 

- Pracovní skupiny KPSS 

- Delegáti pracovních skupin KPSS  

- Výbor zdravotní a sociální, Rada MČ Praha 10 a Zastupitelstvo MČ Praha 10 

 

Článek 3 

Garanti procesu KPSS 

 
Politický garant procesu KPSS 
 
Politickým garantem procesu KPSS je člen rady, odpovědný za sociální oblast a prosazující výstupy 
procesu na politické úrovni MČ Praha 10.   
 
Odborný garant procesu KPSS 
 
Odborným garantem procesu KPSS je vedoucí Odboru sociálního ÚMČ Praha 10.  Je odpovědný  

za realizaci procesu v rámci Odboru sociálního ÚMČ Praha 10.  

 

Mezi jeho kompetence patří: 

 

- zprostředkování toku informací mezi účastníky procesu KPSS a volenými orgány 

- koordinace činností koordinační skupiny KPSS 

- prezentování procesu KPSS a naplňování jeho závěrů 

- rozhodování o vzniku úkolových pracovních skupin KPSS 

 

Článek 4 

Odbor sociální ÚMČ Praha 10 

 

Odbor sociální zodpovídá za zpracování veškerých podkladů a dokumentů v rámci procesu KPSS. 

 

                  Článek 5 

                Koordinátor procesu KPSS 

 

V rámci MČ Praha 10 vykonává funkci koordinátora procesu KPSS vedoucí oddělení sociální práce 
Odboru sociálního ÚMČ Praha 10. Ten zodpovídá za koordinaci jednotlivých činností v rámci procesu 
KPSS, dodržení časového harmonogramu procesu KPSS a za činnost koordinační skupiny KPSS  
a pracovních skupin KPSS.  
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Koordinátor procesu KPSS zajišťuje: 

 

- aktualizaci a koordinaci procesu KPSS 

- koordinaci naplňování komunitního plánu 

- efektivní realizaci všech aktivit procesu KPSS 

- spolupráci s organizacemi působícími v sociální oblasti 

- PR aktivity procesu KPSS 

- aktualizaci materiálů pro prezentaci  

 

Článek 6 

 

                                                      Metodická podpora procesu KPSS  

 

V rámci procesu KPSS je zajištěna externí metodická podpora procesu KPSS. 

Úkolem metodické podpory procesu KPSS je zejména: 

 

- poskytování metodických konzultací k průběhu procesu KPSS 

- poskytování inspirací v realizaci metody komunitního plánování v oblasti sociálních služeb 

- doporučování nových postupů 

 

Článek 7 

Koordinační skupina KPSS 

 

1. Koordinační skupina KPSS se schází dle potřeby, nejméně však dvakrát do roka. Jejím hlavním 
úkolem je vyjadřovat se k činnostem v rámci procesu KPSS a monitorovat postup realizace 
procesu KPSS. 

2. Členy koordinační skupiny KPSS jsou zejména radní odpovědný za sociální oblast, předseda 
Výboru zdravotního a sociálního, vedoucí Odboru sociálního ÚMČ Praha 10, koordinátor pro-
cesu KPSS, delegáti a odborní garanti pracovních skupin KPSS.  

3. Koordinační skupina KPSS funguje na principu rovného postavení všech členů a rozhoduje 
demokratickým způsobem na základě rovného přístupu k informacím.  

4. Koordinační skupina KPSS je zodpovědná za proces KPSS a naplňuje principy a hodnoty ko-
munitního plánování. 

5. Koordinační skupina KPSS schvaluje cíle a priority procesu KPSS a dokumenty vzniklé v rámci 
procesu  KPSS. 
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Článek 8 

Pracovní skupiny KPSS 

 

1. Pracovní skupiny KPSS jsou základním článkem organizační struktury procesu KPSS na území 
MČ Praha 10 a scházejí se dle potřeby. 

2. Pracovní skupiny KPSS jsou vytvářeny na základě potřeb cílových skupin.  

3. Pracovní skupiny KPSS řeší úkoly spojené s plánováním rozvoje sociálních a návazných služeb  
na území MČ Praha 10, spolupracují na mapování potřeb a hledají možnosti řešení. 

4. Členem pracovních skupin KPSS může být kdokoliv z řad občanů, poskytovatelů sociálních  
a návazných služeb a dalších subjektů, kteří poskytují své služby občanům MČ Praha 10. 

5. Členové pracovních skupin KPSS spolupracují zejména při přípravě podkladů pro tvorbu ko-
munitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10.  

6. Členové pracovních skupin KPSS volí své delegáty (maximálně dvě osoby z každé pracovní 
skupiny KPSS) do koordinační skupiny KPSS. Delegát je odborník na téma dané pracovní sku-
piny KPSS. Delegátovi vzniká nebo zaniká mandát po schválení přílohy č. 2 tohoto dokumentu 
Radou MČ Praha 10. 

7. Na území MČ Praha 10 působí tyto pracovní skupiny KPSS: 

 

- Rodina, děti a mládež 

- Senioři 

- Osoby se zdravotním postižením 

- Osoby ohrožené sociálním vyloučením 

 

Článek 9 

Odborní garanti pracovních skupin KPSS 

 

Každá pracovní skupina KPSS má odborného garanta z řad zaměstnanců Odboru sociálního  
ÚMČ Praha 10, který se orientuje v problematice dané pracovní skupiny KPSS. 

 

Odborní garanti pracovních skupin KPSS mají zejména tyto povinnosti: 

 

- účastnit se jednání pracovní skupiny KPSS 

- podílet se na vedení pracovní skupiny KPSS 

- vytvářet zápisy z jednáních pracovní skupiny KPSS 
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Článek 10 

Delegáti pracovní skupiny KPSS 

 

Delegáti pracovní skupiny KPSS zastupují příslušnou pracovní skupinu KPSS na jednání koordinační 
skupiny KPSS. 

 
Delegáti pracovní skupiny KPSS zajišťují: 
 

- přenos informací a závěrů z jednání pracovní skupiny KPSS 

- prosazování zájmů z jednání pracovní skupiny KPSS na jednání koordinační skupiny 
KPSS 

 

Článek 11 

Výbor zdravotní a sociální, Rada MČ Praha 10 a Zastupitelstvo MČ Praha 10 

 

Jedná se o volené orgány, které zajišťují výkon samostatné působnosti. 

 

Článek 12 

Závěrečná ustanovení 

 

Tento organizační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Radou MČ Praha 10.   

 

 

 
 
 



Organizační struktura komunitního plánování sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10 

 

Zastupitelstvo MČ Praha 10 
 

Rada MČ Praha 10 

Výbor zdravotní a 
sociální 

 
Koordinační skupina  KPSS 

Pracovní skupiny KPSS 
 

• Rodina, děti a mládež 
• Senioři 
• Osoby se zdravotním po-

stižením 
• Osoby ohrožené sociálním 

    Odbor sociální 
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Metodická pod-
pora 



 

Jmenný seznam členů koordinační skupiny KPSS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Dagmar Lešenarová Zástupce zadavatele Členka rady MČ pro sociální politiku 

MUDr. Markéta Jirásková Zástupce zadavatele Předsedkyně výboru zdravotního a sociál-
ního 

Ing. Jana Čunátová Zástupce zadavatele Předsedkyně kontrolního výboru 

Bc. Pavel Petřík Garant procesu Vedoucí odboru sociálního 

Bc. Linda Zákorová Koordinátor procesu, odborný garant 
pracovní skupiny Senioři 

Vedoucí oddělení sociální práce 

Mgr. Blanka Boháčková Koordinátor prevence kriminality, 
protidrogový koordinátor, odborný 
garant pracovní skupiny Osoby ohro-
žené sociálním vyloučením 

Vedoucí oddělení sociální prevence 

Mgr. Anna Chochulová Odborný garant pracovní skupiny Ro-
dina, děti a mládež 

Vedoucí oddělení sociálně právní ochrany 
dětí a práce s rodinou 

Ing. Lucie Tiefenbachová Odborný garant pracovní skupiny Oso-
by se zdravotním postižením 

Vedoucí referátu sociální práce 

Ing. Richard Černý Zástupce poskytovatelů CSOP v Praze 10, p. o. 

Marie Petrů Zástupce poskytovatelů (delegátka 
pracovní skupiny Rodina, děti a mlá-
dež) 

Klub K 2 

 Aleš Strnad, DiS. Zástupce poskytovatelů (delegát pra-
covní skupiny Osoby ohrožené sociál-
ním vyloučením) 

NADĚJE 

Mgr. Tamara Svrčková Zástupce poskytovatelů (delegátka 
pracovní skupiny Senioři) 

Dobrovolnické centrum Protěž 

Ing. Naďa Lexová Zástupce uživatelů (delegátka pracovní 
skupiny Osoby se zdravotním postiže-
ním) 

Uživatelka sociálních a návazných služeb 

Jana Froňková Zástupce uživatelů (delegátka pracovní 
skupiny Osoby se zdravotním postiže-
ním) 

Uživatelka sociálních a návazných služeb 

Doris Pokorná Zástupce uživatelů (delegátka pracovní 
skupiny Senioři) 

Uživatelka sociálních a návazných služeb 
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Závěr 
 
Akční plán je dokumentem, který naplňuje principy procesu komunitního plánování sociálních  
a návazných služeb.  
 
U některých opatření jsou uvedeny plánované finanční prostředky z rozpočtu MČ Praha 10. Sku-
tečná výše finančních prostředků bude známa až po schválení rozpočtu na rok 2016. 
 
Od 12. 10. 2015 do 31. 10. 2015 byl návrh tohoto dokumentu předložen veřejnosti k připomínko-
vání. MČ Praha 10 obdržela celkem 2 připomínky. Odbor sociální vyhověl a do dokumentu zapra-
coval obě připomínky. Vypořádání připomínek je k dispozici na www.desitkapomaha.cz v sekci 
komunitní plánování (strategické dokumenty). 
 
Městská část Praha 10 děkuje všem, kteří se na celém procesu podílejí. Bez jejich práce by se pro-
ces  komunitního plánování sociálních a návazných služeb nemohl uskutečnit. 
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Přehled zkratek používaných v dokumentu 
 
KPSS – komunitní plánování sociálních služeb 
MČ Praha 10 – městská část Praha 10 
MHMP – Magistrát hlavního města Prahy 
ÚMČ Praha 10 – Úřad městské části Praha 10 
ZMČ – Zastupitelstvo městské části Praha 10 
RMČ – Rada městské části 
SWOT – analytická metoda S W O T 
VŠFS – Vysoká škola finanční a správní 
ÚP – Úřad práce ČR 
OPPA – Operační program Praha Adaptabilita 
PZ – podporované zaměstnávání 
CSOP- Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci 
FNKV – Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 
ZŠ – základní škola 
SŠ – střední škola 
SPOD – sociálně právní ochrana dětí 
 


