Vyhodnocení plnění cílů
Koncepce prevence nežádoucích sociálních jevů
u dětí a mládeže na území městské části Praha 10
na období 2011 – 2014
za rok 2013
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Cíl 1: POSÍLENÍ PRACOVNÍCH POZIC KURÁTORŮ MLÁDEŽE
A PRACOVNÍKŮ OSPOD

Realizátoři cíle:
MČ Praha 10 (OSO)
Realizace aktivit v rámci plnění cíle:
• 1.1.2012 posíleno o jednu pracovní pozici kurátora pro mládež oddělení sociální
prevence OSO ÚMČ Praha 10 (od května 2013 referát kurátorů pro mládež OSPOD)
• 1.3.2012 posílen o jednu pracovní pozici sociální pracovnice referát práce s rodinou
OSPOD OSO ÚMČ Praha 10
• Aktualizace organizační struktury OSO ÚMČ Praha 10
Vynaložené prostředky/finanční zdroje:
MČ Praha 10
Výstupy:
• Zvýšení počtu pracovních pozic kurátorů mládeže o jednu
• Zvýšení počtu pracovních pozic sociálních pracovnic sociálně právní ochrany dětí
o jednu
Splnění cíle:
Splněn.
Poznámka:
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Cíl 2: FINANČNĚ PODPOROVAT KROUŽKY PRO DĚTI

Realizátoři cíle:
MČ Praha 10 (OŠK, OKP, Komise pro granty a strukturální fondy, KT oddělení strategie),
předkladatelé grantových žádostí
Realizace aktivit v rámci plnění cíle:
• Řešeno v rámci grantového řízení
Vynaložené prostředky/finanční zdroje:
MČ Praha 10
Výstupy:
• Grantové řízení
• Poskytnuté finanční podpory zájmovým organizacím, které pracují s dětmi a mládeží
Splnění cíle:
Splněn.
Poznámka:
• Cíl řešen v rámci KPSS (priority: Podpora grantového systému v oblasti poskytování
sociálních služeb odrážející potřebnost daných služeb a Podpora aktivit pro děti ze
sociálně slabých rodin)
• Cíl trvá v roce 2014
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Cíl 3: PODPOROVAT VZNIK A ÚDRŽBU MÍST PRO SETKÁVÁNÍ STARŠÍCH
DĚTÍ A MLÁDEŽE

Realizátoři cíle:
MČ Praha 10 (KT oddělení strategie, OKP, OMP, OŽD, OSO)
Realizace aktivit v rámci plnění cíle:
• Zpracování projektu na 4 vytipované plochy pro vznik míst k setkávání dětí a
mládeže
Vynaložené prostředky/finanční zdroje:
MČ Praha 10
Výstupy:
• 4 vytipované plochy
Splnění cíle:
Splněno.
Poznámka:
• Cíl řešen v rámci KPSS (priorita: Podpora aktivit pro děti ze sociálně slabých rodin)
• Cíl trvá v roce 2014
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Cíl 4: ZAVEDENÍ TERÉNNÍ SLUŽBY ZAMĚŘENÉ NA SOCIÁLNÍ PRÁCI
S RIZIKOVOU MLÁDEŽÍ A DĚTMI VČETNĚ INFORMOVÁNÍ
PROSTŘEDNICTVÍM NEFORMÁLNÍ AUTORITY

Opatření k naplnění cíle:
Nedefinována.
Realizátoři cíle:
MČ Praha 10 (OSO, OMP), Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita
Realizace aktivit v rámci plnění cíle:
• Leden-prosinec realizace terénního programu pro děti a mládež
• Leden – vyúčtování dotace MHMP
• Září-prosinec – příprava a realizace poptávkového řízení na dodavatele terénního
programu pro děti a mládež ve Vršovicích a nejbližším okolí na rok 2014 a dále
• Účast pracovnice terénního programu pro děti a mládež na činnosti pracovní skupiny
LPSS osoby sociálně vyloučené
• 11.6.2013 účast OSO na terénním programu pro děti a mládež
• 12.11.2013 prezentace terénního programu pro děti a mládež pro pracovníky OSO
• Zveřejnění informací o činnosti terénního programu pro děti a mládež v médiích
Prahy 10
• Účast pracovníků terénního programu pro děti a mládež na Veletrhu sociálních
a návazných služeb
• Zhodnocení průběhu terénního programu pro děti a mládež (roční zpráva)
• Pravidelné konzultace o průběhu terénního programu pro děti a mládež OSO s terénní
pracovnicí
• Čerpání dotace 60 000,-Kč od MHMP na zabezpečení terénního programu pro děti
a mládež
• Listopad – žádost o dotaci na terénní program pro děti a mládež na MHMP na rok
2014
Vynaložené prostředky/finanční zdroje:
Městská část Praha 10 – 477 900,-Kč (dotace MHMP 60 000-,Kč)
Výstupy:
• Realizace terénního programu pro děti a mládež ve Vršovicích a nejbližším okolí:
356 zaevidovaných klientů, 4 158 kontaktů, 1 358 poskytnutých služeb
• Poptávkové řízení na zajištění terénního programu pro děti a mládež na rok 2014
a dále
• Písemné měsíční zprávy Domu dětí a mládeže Praha 3 – Ulita o průběhu terénního
programu pro děti a mládež ve Vršovicích a nejbližším okolí
• Prezentace terénního programu pro děti a mládež (náplň činnosti, personální zajištění,
časový rozvrh, statistické údaje)
Splnění cíle:
Splněn.
Poznámka:
• Cíl řešen v rámci KPSS (priority: Podpora rozvoje terénních služeb a Podpora aktivit
pro děti ze sociálně slabých rodin)
Cíl trvá v roce 2014 (terénní program pro děti a mládež zajištěn nadále Domem dětí a
mládeže Praha 3 – Ulitou)
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Cíl 5: ZAVEDENÍ TERÉNNÍ SLUŽBY ZAMĚŘENÉ NA PROTIDROGOVOU
PREVENCI

Realizátoři cíle:
MČ Praha 10 (OSO), Středisko pro prevenci a léčbu drogových závislostí Drop In, o.s.
Realizace aktivit v rámci plnění cíle:
• Leden-únor – vybrání dodavatele terénního programu pro uživatele návykových látek
OSO
• 11.3.-12.12.2013 výkon terénního programu pro uživatele návykových látek
Střediskem pro prevenci a léčbu drogových závislostí Drop In, o.s.
• 11.6. a 29.11.2013 účast pracovníků OSO při výkonu terénního programu pro
uživatele návykových látek
• Zveřejnění informace o realizaci terénního programu pro uživatele návykových látek
v médiích Praha 10
• Účast pracovnice terénního programu pro uživatele návykových látek na činnosti
pracovní skupiny LPSS osoby sociálně vyloučené
• Zhodnocení průběhu terénního programu pro uživatele návykových látek (roční
zpráva)
Vynaložené prostředky/finanční zdroje:
MČ Praha 10 – 113 970,-Kč
Výstupy:
• Od 11.3.7.-12.12.2013 výkon terénního programu pro uživatele návykových látek:
456 kontaktů s klienty, 235 sebraných injekčních stříkaček, včetně zajištění bezpečné
likvidace, výměna cca 15 000 injekčních stříkaček (použité za nové)
• Program Harm reduction („minimalizace škod“) poskytovaný v bytech
• Písemné měsíční zprávy a závěrečná zpráva Střediska pro prevenci a léčbu drogových
závislostí Drop In
• Srpen – informace v novinách Praha 10 o realizaci terénního programu pro uživatele
návykových látek
Splnění cíle:
Splněn.
Poznámka:
• Cíl řešen v rámci KPSS (priority: Podpora rozvoje terénních služeb a Hledání řešení
problematiky sociálního vyloučení osob se specifickými potřebami)
• Cíl trvá v roce 2014
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Cíl 6: ZAČLENĚNÍ TÉMATICKY ZAMĚŘENÉ PRACOVNÍ SKUPINY
DO PROCESU KPSS

Realizátoři cíle:
MČ Praha 10 (OSO, KT oddělení strategie), Pražské centrum primární prevence,
poskytovatelé sociálních služeb a související instituce
Realizace aktivit v rámci plnění cíle:
• Skupinové aktivity nebyly s ohledem na závěry jednání skupiny 9.3.2012 realizovány
• Členové tématické skupiny (někteří) se nadále podílejí na práci pracovních skupin
KPSS
• Průběžná spolupráce OSO s poskytovateli sociálních služeb a souvisejícími
institucemi
Vynaložené prostředky/finanční zdroje:
MČ Praha 10
Výstupy:
• Spolupráce členů pracovní skupiny na KPSS
• Průběžná spolupráce členů tématické skupiny s OSO
Splnění cíle:
Splněn.
Poznámka:
• Cíl trvá v roce 2014 (KPSS, spolupráce s OSO)
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Cíl 7: PŘEDÁVÁNÍ POTŘEBNÝCH INFORMACÍ MEZI ŘEDITELI ŠKOL
A METODIKY PREVENCE ZŠ NA JEDNÉ STRANĚ A PRACOVNÍ
SKUPINOU PROCESU KPSS NA STRANĚ DRUHÉ (ZÁPISY Z PRACOVNÍ
SKUPINY, FINANCOVÁNÍ AKTIVIT Z RŮZNÝCH ZDROJŮ APOD.)

Realizátoři cíle:
MČ Praha 10 (KT oddělení strategie, OKP, OSO), Pražské centrum primární prevence
Realizace aktivit v rámci plnění cíle:
• 12.4. a 18.4.2013 – 1. dvoudenní workshop pro školní metodiky prevence
• 14.11. a 22.11.2013 – 2. dvoudenní workshop pro školní metodiky
• Průběžně – příprava Adresáře sociálních a návazných služeb pro děti a mládež
v tíživé situaci
• Říjen – sumarizace údajů pro Adresář sociálních a návazných služeb pro děti a
mládež v tíživé situaci
• Listopad – korektury Adresáře sociálních a návazných služeb pro děti a mládež
v tíživé situaci
• Prosinec – tisk a distribuce Adresáře sociálních a návazných služeb pro děti a mládež
v tíživé situaci
Vynaložené prostředky/finanční zdroje:
MČ Praha 10 – 27 750,-Kč
Výstupy:
• 12.4. a 18.4.2013; 14.11. a 22.11.2013 workshopy pro metodiky školní prevence
• Adresář sociálních a návazných služeb pro děti a mládež v tíživé situaci – tištěná
verze – 500 ks
Splnění cíle:
Splněn.
Poznámka:
• Cíl řešen v rámci PSS (priorita: Hledání řešení problematiky sociálního vyloučení
osob se specifickými potřebami)
• Cíl trvá v roce 2014
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Cíl 8: VZNIK STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA 10

Realizátoři cíle:
MČ Praha 10 (OSO, příslušné odbory), Středisko výchovné péče, MHMP
Realizace aktivit v rámci plnění cíle:
• Průběžně – řešení záměru vyčlenění prostor pro práci Střediska výchovné péče
v rámci přípravy zřízení Komunitního centra na adrese U Vršovického nádraží 30/30,
Praha 10
Vynaložené prostředky/finanční zdroje:
MČ Praha 10
Výstupy:
• Červen – prohlídka domu na adrese U Vršovického nádraží 30/30, Praha 10
• Srpen – jednání se zpracovatelem předběžného plánu rekonstrukce domu na
uváděné adrese
Splnění cíle:
Plněn.
Poznámka:
• Cíl řešen v rámci KPSS (priorita: Hledání řešení problematiky sociálního vyloučení
osob se specifickými potřebami)
• Cíl trvá v roce 2014
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Cíl 9: SYSTEMATICKÁ A KVALITNÍ PREVENCE

Realizátoři cíle:
MČ Praha 10 (OSO, KT oddělení strategie, OKP), spolupracují státní a neziskové organizace
Realizace aktivit v rámci plnění cíle:
• Naplňování jednotlivých cílů Koncepce
Vynaložené prostředky/finanční zdroje:
MČ Praha 10
Výstupy:
• Uvedeny u jednotlivých cílů
Splnění cíle:
Plněn.
Poznámka:
• Cíl řešen v rámci KPSS (priority: Řešení problematiky sociálního vyloučení osob se
specifickými potřebami, Podpora rozvoje terénních služeb)
• Cíl trvá v roce 2014
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Cíl 10: SLEDOVÁNÍ TRENDŮ A PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ

Realizátoři cíle:
MČ Praha 10 (OSO, KT oddělení strategie, OKP), spolupracují státní a neziskové organizace
Realizace aktivit v rámci plnění cíle:
• Červenec – zahájení činnosti terénního programu pro uživatele návykových látek
(viz. cíl č. 5)
• Leden – pokračování činnosti terénního programu pro děti a mládež ve Vršovicích
a nejbližším okolí (viz. cíl č. 4)
• Srpen – zahájení terénního programu pro osoby ohrožené sociálním vyloučením
Vynaložené prostředky/finanční zdroje:
MČ Praha 10
Výstupy:
• Činnost terénního programu pro uživatele návykových látek
• Činnost terénního programu pro děti a mládež ve Vršovicích a nejbližším okolí
• Činnost terénního programu pro osoby sociálně vyloučené
• Duben – předání informací o činnosti terénního programu pro děti a mládež na
workshopu školních metodiků
• Účast pracovníků terénních programů na práci pracovní skupiny KPSS osoby
ohrožené sociálním vyloučením
• Listopad – prezentace terénního programu pro děti a mládež pracovníkům OSO
• Prosinec – distribuce Adresáře sociálních a návazných služeb pro děti a mládež
v tíživé situaci
Splnění cíle:
Splněno.
Poznámka:
Cíl trvá v roce 2014
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Cíl 11: POSKYTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA 10

Realizátoři cíle:
MČ Praha 10 (KT oddělení strategie, OŠK, OKP), spolupracují státní a neziskové organizace
Realizace aktivit v rámci plnění cíle:
• Zpracována rámcová koncepce realizace cíle
Vynaložené prostředky/finanční zdroje:
MČ Praha 10
Výstupy:
• Rámcová koncepce možné realizace záměru
Splnění cíle:
Splněn částečně.
Poznámka:
• Cíl trvá v roce 2014
• Cíl reaguje na skutečnost, že školou v grantovém řízení získaná částka zpravidla
nedosahuje požadované výše pro uskutečnění předkládaného záměru. Nedostatečná
výše přiznaného grantu naopak bývá často komplikací (hledání jiného způsobu
dofinancování, způsob vyúčtování, apod.). Tyto komplikace by zavedením
poskytování účelových dotací ZŠ odpadly. Účelová dotace by pokrývala i náklady
škol na odměny školních metodiků prevence, kteří zpravidla tuto činnost vykonávají
nad rámec svých pracovních povinností.
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CÍL 12: VYTVOŘIT SAMOSTATNOU VÝZVU NA PROBLEMATIKU PREVENCE
KRIMINALITY Z GRANTŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 (PŘÍPADNĚ
SPOJIT S VÝZVOU S PROTIDROGOVOU PREVENCÍ)

Realizátoři cíle:
MČ Praha 10 (KT oddělení strategie , OŠK, OKP)
Realizace aktivit v rámci plnění cíle:
Vynaložené prostředky/finanční zdroje:
MČ Praha 10
Výstupy:
• Grantové řízení v oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality
pro rok 2013
• Grantové řízení v oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality
pro rok 2014
Splnění cíle:
Splněn v roce 2011.
Poznámka:
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CÍL 13: KAŽDOROČNĚ POŘÁDAT RESOCIALIZAČNÍ POBYT PRO MLÁDEŽ

Opatření k naplnění cíle:
Nedefinována
Realizátoři cíle:
MČ Praha 10 (OSO), Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita
Realizace aktivit v rámci plnění cíle:
• Červenec – poptávkové řízení OSO ve věci dodavatele resocializačního pobytu
• Září-říjen – výběr dětí vhodných pro resocializační pobyt z klientů kurátorů
pro děti a mládež; jednání s dodavatelem (Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita);
jednání OSO s dodavatelem; setkání dětí a dodavatele
• Listopad – jednání s dodavatelem; řešení organizačních záležitostí
• Listopad – realizace resocializačního pobytu, 1denní účast 2 kurátorů mládeže na
resocializačním pobytu pro děti a mládež
• Listopad – zhodnocení resocializačního pobytu
Vynaložené prostředky/finanční zdroje:
MČ Praha 10 – 90 000,-Kč
Výstupy:
• Účast 9 dětí na 5denním resocializačním pobytu pro mládež
• Zprávy o průběhu resocializačního pobytu pro mládež od Domu dětí a mládeže Praha
3 – Ulita a účastnících pobytu pro potřebu OSPOD
Splnění cíle:
Splněn.
Poznámka:
• Cíl řešen v rámci KPSS (priorita: Podpora aktivit pro děti ze sociálně slabých rodin)
• Cíl trvá v roce 2014
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CÍL 14: NAVÁZAT SPOLUPRÁCI S PRAŽSKÝM CENTREM PRIMÁRNÍ
PREVENCE A STŘEDISKEM TRIANGL CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
PRAHA ZA ÚČELEM INTENZIVNÍ SPOLUPRÁCE V PROPOJOVÁNÍ
PREVENTIVNÍCH AKTIVIT

Realizátoři cíle:
MČ Praha 10 (OSO, KT oddělení strategie, OKP), Pražské centrum primární prevence,
středisko Triangl Centra sociálních služeb Praha
Realizace aktivit v rámci plnění cíle:
• Spolupráce s Pražským centrem primární prevence dle potřeby
Vynaložené prostředky/finanční zdroje:
MČ Praha 10
Výstupy:
• Spolupráce s Pražským centrem primární prevence
Splnění cíle:
Plněn.
Poznámka:
• Cíl řešen v rámci KPSS (priorita: Podpora aktivit pro děti ze sociálně slabých rodin)
• Cíl trvá v roce 2014
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CÍL 15: ZMAPOVAT PODMÍNKY A ZAHÁJIT PROCES VZNIKU
NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Realizátoři cíle:
MČ Praha 10 (OSO, příslušné odbory), poskytovatelé sociálních služeb
Realizace aktivit v rámci plnění cíle:
• Vytipování vhodných prostor pro činnost nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
(bývalá MŠ park u Botiče v Petrohradské ul.)
• Září-říjen – zpracování informací o nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež pro
další jednání
• Průběžně – konzultace problematiky s pracovníky terénního programu pro děti a
mládež ve Vršovicích a nejbližším okolí
Vynaložené prostředky/finanční zdroje:
MČ Praha 10
Výstupy:
• Informace o nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež
Splnění cíle:
Plněn.
Poznámka:
• Cíl řešen v rámci KPSS (priorita: Podpora aktivit pro děti ze sociálně slabých rodin)
• Cíl trvá v roce 2014

16

CÍL 16: SPOLUPRÁCE S KATEDROU SOCIÁLNÍ PRÁCE FILOZOFICKÉ
FAKULTY UK

Realizátoři cíle:
MČ Praha 10 (KT oddělení strategie, OSO), Filozofická fakulta UK
Realizace aktivit v rámci plnění cíle:
• Nebyly realizovány
Vynaložené prostředky/finanční zdroje:
MČ Praha 10
Výstupy:
• Nejsou

Splnění cíle:
V roce 2013 nerealizován. Filozofická fakulta nabídla případné odborné konzultace
a provedení šetření. V roce 2013 nebylo možnosti využito.
Poznámka:
• Možnost plnění cíle trvá v roce 2014
• Cíl byl stanoven s ohledem na možná odborná šetření či konzultace v období
realizace Koncepce.
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CÍL 17: DOPLNIT KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA
OBDOBÍ 2012/2013 O SUBJEKTY SPOLUPRACUJÍCÍ V DANÉ
PROBLEMATICE

Realizátoři cíle:
MČ Praha 10 (OSO), poskytovatelé sociálních a návazných služeb
Realizace aktivit v rámci plnění cíle:
• Květen – červenec – aktualizace podkladů pro katalog 2013/2014
• Aktualizace a doplnění projektů MČ Praha 10
• Srpen – září – korektury katalogu
• Zveřejnění katalogu na webových stránkách MČ Praha 10
• Distribuce tištěné verze občanům a organizacím
Vynaložené prostředky/finanční zdroje:
MČ Praha 10 – 101 500,-Kč
Výstupy:
• 3 000 kusů Katalogu sociálních a návazných služeb 2013/2014
• Distribuce katalogu občanům a poskytovatelům sociálních a návazných služeb
• Uveřejnění Katalogu sociálních a návazných služeb na webových stránkách MČ
Praha 10
Splnění cíle:
Splněn
Poznámka:
• Cíl řešen v rámci KPSS (priorita: Podpora informovanosti, poradenství a spolupráce
v oblasti poskytování sociálních služeb)
• Cíl trvá v roce 2014
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18. ZAJISTIT ZPROVOZNĚNÍ DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ NA ZAHRADNÍM MĚSTĚ

Realizátoři cíle:
MČ Praha 10 (KT oddělení strategie, OMP, OŽD, OKP),MHMP
Realizace aktivit v rámci plnění cíle:
• V průběhu roku 2013 nebyly realizovány žádné aktivity
Vynaložené prostředky/finanční zdroje:
MČ Praha 10
Výstupy:
• Zjištění – pozemky parcel č. 2078/166, 2078/167, 2078/168, 2078/198, 2078/229,
2078/394 a 2078/229 a budova č.p. 2800 na některých z nich stojících jsou
vlastnictvím České republiky; příslušnost s nimi hospodařit má Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových
Splnění cíle:
Nesplněn
Poznámka:
• Cíl trvá v roce 2014
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