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Usnesením Rady městské části Praha 10 č. 170 ze dne 5. 4. 2004 byl schválen záměr zapojení 

Městské části Praha 10 do procesu komunitního plánování sociálních služeb za účasti 

poskytovatelů, uživatelů a zástupců zadavatele. 

 

Městská část Praha 10 byla jedním z průkopníků metody komunitního plánování sociálních 

služeb  na území hlavního města Prahy. 

  

Později bylo plánování rozvoje sociálních služeb zakotveno v zákoně č. 108/2006 Sb.,                              

o sociálních službách – jedná se o § 94 a § 95  zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,   

ve znění pozdějších předpisů. 

 

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 s občany městské části a se spolupracujícími poskytovateli 

sociálních a návazných služeb. 

 

Akční plán rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části 

Praha 10 na rok 2012 byl schválen usnesením Zastupitelstva městské části Praha 10               

č. 8/69/2011 ze dne 12.12.2011. Uvedený dokument vycházel z monitoringu  a vyhodnocení 

plnění komunitního plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb v letech 2010 

– 2011. Dokument je k dispozici na www.praha10.cz →městská část →sociální oblast 

→komunitní plánování (http://www.praha10.cz/mestska-cast/socialni-oblast/komunitni-

planovani.aspx). 

 
Zastupitelstvo městské části Praha 10 svým usnesením č. 15/24/2013 ze dne 4. 2. 2013 

schválilo Akční plán rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské 

části Praha 10 na rok 2013. Dokument je k dispozici na www.praha10.cz →městská část 

→sociální oblast →komunitní plánování. 
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Priority 
Jednotlivé priority v sociální oblasti byly tvořeny za aktivní spolupráce s uživateli                                      

a poskytovateli sociálních a návazných služeb. Priority byly schváleny Radou městské části 

Praha 10 dne 25. 2. 2009 a byly součástí  Plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných 

služeb na území městské části Praha 10 na období 2010 – 2011 a Akčního plánu rozvoje          

a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na rok 2012. 

 

Jednotlivé priority jsou z praktických důvodů číslovány, to ovšem neznamená, že by toto 

označení určovalo jejich důležitost nebo pořadí. 

 
Priority M Č Praha 10 v oblasti sociálních a návazných služeb 

 

Priorita I. 
Řešení pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením a pečujících osob 
Priorita II.  
Hledání řešení komplexní nabídky „bydlení“ a aktivizačních služeb pro osoby s různými 
typy zdravotního postižení 
Priorita III. 
Podpora rozvoje terénních služeb 
Priorita IV. 
Podpora informovanosti, poradenství a spolupráce v oblasti poskytování sociálních 
služeb 
Priorita V. 
Podpora grantového systému v oblasti poskytování sociálních služeb odrážející 
potřebnost daných služeb 
Priorita VI. 
Podpora všestranné bezbariérovosti 
Priorita VII. 
Podpora rozvoje dobrovolnictví 
Priorita VIII. 
Podpora spolupráce při využívání prostor pro realizaci volnočasových aktivit 
a sociálních služeb 
Priorita IX. 
Zajištění udržitelnosti metody komunitního plánování rozvoje sociálních služeb 
Priorita X. 
Podpora pobytových služeb a pobytových služeb se zvláštním režimem  
Priorita XI. 
Podpora odlehčovacích služeb 
Priorita XII. 
Podpora rozvoje bytové politiky městské části v souvislosti se sociální problematikou 
Priorita XIII. 
Podpora aktivit pro děti ze sociálně slabých rodin 
Priorita XIV. 
Hledání řešení problematiky sociálního vyloučení osob se specifickými potřebami 
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Seznam použitých zkratek: 
 
CSOP v Praze 10, p.o. – Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p.o. 

KPSS – komunitní plánování sociálních a návazných služeb 

MČ Praha 10 – Městská část Praha 10 

MHMP – Magistrát hl. m. Prahy 

MP Praha – Městská policie hl. m. Prahy 

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí 

OMP – odbor majetkoprávní 

OSO – odbor sociální  

OŽD – odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje 

TSK hl. m. Prahy – Technická správa komunikací hl. m. Prahy 

ÚMČ Praha 10 – Úřad městské části Praha 10 

ÚP ČR – Úřad  práce České republiky 
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Priorita č. I.   
Řešení pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením a pečujících 
osob 
 
 
Opatření I.1.  

Podpora rozvoje nabídky chráněných dílen pro osoby se zdravotním postižením 

Realizátoři opatření/partneři 

• MČ Praha 10 - OSO ÚMČ Praha 10 

• ÚP ČR 

Realizace aktivit v rámci opatření 

• Problematiku projednala pracovní skupina osob se zdravotním postižením 

• Zjišťovali jsme podklady pro vytvoření databáze chráněných dílen 

• 13.6.2012  se  konalo jednání na Generálním ředitelství ÚP ČR 

Vynaložené prostředky/finanční zdroje 

• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10 

Výstupy 

• Navázali jsme spolupráci s ÚP ČR  

• Záměr - v roce 2013 zpracujeme manuál zaměstnávání zdravotně postižených osob  

se zaměřením na možnost finanční podpory od ÚP ČR 

Naplnění opatření 

• Opatření jsme z důvodu změny legislativy nemohli naplnit 

Poznámka 

• Vzhledem ke změně legislativy od 1.1.2012 (zánik chráněných dílen) jsme 

nevytvořili „P řehled chráněných dílen na území hlavního města Prahy“ 

• Aktivity z oblasti zaměstnávání zdravotně znevýhodněných osob považujeme            

za velmi potřebné, a proto v jejich realizaci budeme pokračovat i v roce 2013 
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Opatření I.2.  

Opatření I.3. 

Podpora zapojení osob se zdravotním postižením do běžného pracovního procesu 

Zviditelnění problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

Realizátoři opatření/partneři 

• MČ Praha 10 - OSO ÚMČ Praha 10 

• ÚP ČR 

Realizace aktivit v rámci opatření 

• Problematiku projednala pracovní skupina osob se zdravotním postižením 

• 13.6.2012  se  konalo jednání na Generálním ředitelství ÚP ČR 

• Požádali jsme o seznam zaměstnavatelů evidovaných ÚP ČR, kteří zaměstnávají 

zdravotně postižené osoby s cílem svolat jednání a řešit danou problematiku 

Vynaložené prostředky/finanční zdroje 

• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10 

Výstupy 

• Navázali jsme spolupráci s ÚP ČR  

• Záměr - v roce 2013 zpracujeme manuál zaměstnávání zdravotně postižených osob   

se zaměřením na možnost finanční podpory od ÚP ČR 

Naplnění opatření 

• Opatření jsme zatím nenaplnili - seznam zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby 

zdravotně postižené nebyl v roce 2012 k dispozici; aplikace nového informačního 

systému MPSV na úseku zaměstnanosti  

Poznámka 

• Aktivity vedoucí k podpoře zaměstnávání zdravotně postižených osob budeme 

realizovat v roce 2013 
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Opatření I.4.  

Podpora zaměstnávání pečujících osob 

Realizátoři opatření/partneři 

• MČ Praha 10 - Oddělení strategie ÚMČ Praha 10 

Realizace aktivit v rámci opatření 

Zajištění udržitelnosti projektu MČ Praha 10 s názvem „ Do práce s desítkou“ (vzdělávací 

kurzy pro rodiče na a krátce po rodičovské dovolené, kteří jsou registrováni na Úřadu práce) 

Realizovali jsme: 

• Dva běhy (jarní a podzimní) kurzu anglického jazyka vždy ve dvou znalostních 

úrovních (celkem 4 kurzy) 

• Tři běhy (2x jarní a 1x podzimní) počítačových kurzů (3x kurz MS Excel, 2x MS 

Word, 1x MS PowerPoint+internet. aplikace) 

• Rekvalifikační kurzy – bylo zprostředkováno sedm rekvalifikačních kurzů                       

dle individuálních potřeb matek na rodičovské dovolené (3x personalistika, 1x tvorba 

www stránek, 1x účetnictví s využitím PC, 1x kouč zdravého životního stylu,           

1x asistentka vedoucího pracovníka) 

• Doprovodnou službu hlídání dětí v dětské herně, která se nachází přímo v místě 

konání vzdělávacích aktivit 

Vynaložené prostředky/finanční zdroje 

• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10 

• Za dodávku vzdělávacích služeb a službu hlídání dětí celkem cca 400 tis. Kč  

Výstupy: 

• 58 osob absolvovalo  kurz anglického jazyka 

• 47 osob absolvovalo počítačové kurzy 

• 7 rekvalifikačních kurzů 

Naplnění opatření 

• Opatření jsme naplnili  

Poznámka 
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Priorita II.  
Hledání řešení komplexní nabídky „bydlení“ a aktivizačních služeb         
pro osoby s různými typy zdravotního postižení 
 

 

Opatření II.1.  

Navázat spolupráci s okolními MČ a MHMP 

Realizátoři opatření/partneři 

• MČ Praha 10 - OSO ÚMČ Praha 10 

• MČ Praha 10 – oddělení strategie ÚMČ Praha 10 

• MHMP 

Realizace aktivit v rámci opatření 

• Koordinátor KPSS se pravidelně měsíčně účastnil schůzek s krajským koordinátorem 

KPSS a ostatními městskými částmi 

• Koordinátor KPSS se zapojil do odborné pracovní skupiny KPSS - Osoby v krizi a 

oběti trestných činů na MHMP (s cílem pomoci osobám v krizi) 

Vynaložené prostředky/finanční zdroje 

• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10 

Výstupy 

• Pravidelné předávání informací z oblasti sociálních a návazných služeb mezi MHMP 

a městskými částmi 

• Dílčí podklad identifikace potřeb cílové skupiny   (Osoby v krizi a oběti trestných 

činů ) pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Praha                    

na období 2013 – 2015 

Naplnění opatření 

• Opatření jsme naplnili 

Poznámka 
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Opatření II.2.  

Podpora současného stavu chráněného bydlení a podpora samostatného bydlení 

Realizátoři opatření/partneři 

• MČ Praha 10 - OSO ÚMČ Praha 10 

• ÚP ČR 

• Poskytovatelé sociální služby – chráněné bydlení 

Realizace aktivit v rámci opatření 

• Vyhledali jsme registrované poskytovatele sociální služby – chráněné bydlení 

• Sestrojili jsme dotazník  

• Kontaktovali jsme poskytovatele uvedené služby a zaslali jim dotazník k vyplnění 

• Vyhodnotili jsme dotazník  

• Obrátili jsme se na ostatní MČ s dotazem, jak řeší danou problematiku 

Vynaložené prostředky/finanční zdroje 

• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10 

Výstupy 

• Dokument s názvem „Přehled chráněného bydlení na území hl. m. Prahy“ 

• Problematiku chráněného bydlení  bude řešit MHMP v rámci celé Prahy 

• Podporu služby chráněného bydlení MHMP zapracoval do Střednědobého plánu 

rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Praha na období 2013 – 2015 

Naplnění opatření 

• Opatření jsme naplnili 

Poznámka 
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Opatření II.3.  

Podpora aktivizačních služeb pro osoby s různými typy zdravotního postižení 

Realizátoři opatření/partneři 

• MČ Praha 10 - OSO ÚMČ Praha 10 

• Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 

Realizace aktivit v rámci opatření 

• Zpracovali jsme vyhodnocení žádostí o grant z rozpočtu MČ Praha 10 s ohledem na 

jejich soulad s prioritami Akčního plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a 

návazných služeb na území městské části Praha 10 na rok 2012 

Organizovali jsme: 

• 5x kurz pětidenních tréninků paměti (organizace, evidence, komunikace se zájemci) 

• 15x kurz Nordic Walkingu (organizace, evidence, komunikace se zájemci) 

• 2 obecné přednášky k tréninku paměti 

• 2 přednášky na téma „ Jaké starosti a problémy přináší seniorský věk“ 

• 1 přednášku na téma „ Jak se bránit nekalým obchodníkům“ 

Vynaložené prostředky/finanční zdroje 

• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10 

• Z rozpočtu MČ Praha 10 

- Nordic Walking celkem 15 300,- Kč  

- Pětidílné základní kurzy trénování paměti celkem 12 000,- Kč 

Výstupy 

• Přidělení finanční podpory v rámci grantového řízení MČ Praha 10 poskytovatelům 

sociálních a návazných služeb, kteří občanům Prahy 10 poskytují aktivizační služby 

• 100 účastníků - pětidílný kurz tréninku paměti 

• 376 účastníků - Nordic Walking 

• 204 účastníků – přednášky pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

Naplnění opatření 

• Opatření jsme naplnili 

Poznámka 

V rámci grantového řízení MČ Praha 10 celkem v sociální oblasti finančně podpořila 38 

projektů a přispěla celkovou částkou 811 000,- Kč ze svého rozpočtu 
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Priorita III. 
Podpora rozvoje terénních služeb 
 

Opatření III.1.  

Podpora stávajících terénních služeb 

Realizátoři opatření/partneři 

• MČ Praha 10 - OSO ÚMČ Praha 10 

• Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 

• Oddělení strategie ÚMČ Praha 10 

Realizace aktivit v rámci opatření 

• Koordinovali jsme bezplatné služby dopravy zdravotně znevýhodněných osob 

• Zpracovali jsme vyhodnocení žádostí o grant z rozpočtu MČ Praha 10 s ohledem                

na jejich soulad s prioritami Akčního plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a 

návazných služeb na území městské části Praha 10 na rok 2012 

Vynaložené prostředky/finanční zdroje 

• Z rozpočtu MČ Praha 10 

- Nákup třetího automobilu 718 tis. Kč (doprava zdravotně znevýhodněných osob) 

• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10 

Výstupy 

• Uskutečněno 8 137 jízd (doprava zdravotně znevýhodněných osob) 

• Přepraveno 5353 osob (doprava zdravotně znevýhodněných osob) 

• Ujeto 39 722 kilometrů (doprava zdravotně znevýhodněných osob) 

• Přidělení finanční podpory v rámci grantového řízení MČ Praha 10 poskytovatelům 

sociálních a návazných služeb, kteří občanům Prahy 10 poskytují terénní služby 

Naplnění opatření 

• Opatření jsme naplnili 

Poznámka 

V rámci grantového řízení MČ Praha 10 celkem v sociální oblasti finančně podpořila                

38 projektů a přispěla celkovou částkou 811 000,- Kč ze svého rozpočtu 
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Opatření III.2. 

Podpora rozšíření nabídky terénních služeb 

Realizátoři  opatření/partneři 

• MČ Praha 10 - OSO ÚMČ Praha 10 

• MČ Praha 10 – OMP ÚMČ Praha 10 

• Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop In     

• Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita 

Realizace aktivit v rámci opatření 

• Leden - duben – získali jsme informace o terénních programech pro děti a mládež 

• Květen, červen – zpracovali jsme poptávkové řízení na výběr dodavatele terénního 

programu pro uživatele návykových látek 

• Květen, červen – připravili jsme poptávkového řízení na dodavatele terénního 

programu pro děti a mládež ve Vršovicích a nejbližším okolí 

• Červen, červenec – jednali jsme s vybraným dodavatelem a vystavili jsme 

objednávku (terénní programu pro uživatele návykových látek) 

• Červenec – realizovali jsme poptávkového řízení na dodavatele terénního programu 

pro děti a mládež ve Vršovicích a nejbližším okolí  

• 2.7.2012 zahájili jsme činnosti terénního programu pro uživatele návykových látek 

• Září, říjen - pracovníci OSO se účastnili výkonu terénního programu pro uživatele 

návykových látek 

• Říjen – uzavřeli jsme smlouvu o spolupráci  mezi MČ Praha 10 a vybraným 

dodavatelem terénního programu pro děti a mládež ve Vršovicích a nejbližším okolí  

Domem dětí a mládeže Praha 3 – Ulita (od 1.11.2012 do 31.10.2013) 

• Říjen – jednali jsme s Domem dětí a mládeže Praha 3 – Ulita 

• 1.11.2012 zahájili jsme činnosti terénního programu pro děti a mládež ve Vršovicích  

            a nejbližším okolí 

• Říjen - prosinec – organizovali jsme pravidelné měsíční informační schůzky                       

OSO a Domu dětí a mládeže Praha 3 - Ulita o průběhu terénního programu pro děti    

a mládež ve Vršovicích a nejbližším okolí   

Vynaložené prostředky/finanční zdroje 

• Z rozpočtu MČ Praha 10  

- 57 595,-Kč (z toho 7 000,-Kč dotace MHMP) – terénní program pro uživatele 

návykových látek 



  

 - 13 - 

- 44 000,-Kč – terénní program pro děti a mládež 

Výstupy 

• Od 2.7.2012 do 31.12.2012 výkon terénního programu pro uživatele návykových 

látek 

• Písemné měsíční zprávy a závěrečná zpráva Střediska pro prevenci a léčbu drogových 

závislostí Drop  In   

• Od 1.11.2012 výkon terénního programu pro děti a mládež ve Vršovicích a 

nejbližším okolí 

• Písemné měsíční zprávy Domu dětí a mládeže  Praha 3 – Ulita o průběhu terénního 

programu pro děti a mládež ve Vršovicích a nejbližším okolí 

Naplnění opatření 

• Opatření jsme naplnili 

Poznámka 
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Opatření III.3.  

Zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb 

Realizátoři opatření/partneři 

• MČ Praha 10 - OSO ÚMČ Praha 10 

Realizace aktivit v rámci opatření 

• Jednali jsme s realizátorem terénního programu pro uživatele návykových látek 

•  Říjen - prosinec – organizovali jsme pravidelné měsíční informační schůzky mezi 

pracovníky OSO ÚMČ Praha 10 a zástupci Domu dětí a mládeže Praha 3 – Ulita               

o průběhu terénního programu pro děti a mládež ve Vršovicích a nejbližším okolí   

• Zpracovali jsme dotazník spokojenosti s nabídkou a kvalitou sociálních a návazných 

služeb 

• Pracovní skupiny řešily problematiku terénních služeb 

Vynaložené prostředky/finanční zdroje 

• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10 

Výstupy 

• Září, říjen – uskutečnili jsme kontroly terénního programu pro uživatele návykových 

látek 

• 106 vyplněných dotazníků spokojenosti s nabídkou a kvalitou sociálních a návazných 

služeb 

Naplnění opatření 

• Opatření jsme naplnili 

Poznámka 

Vyhodnocení dotazníků spokojenosti s nabídkou a kvalitou sociálních a návazných 

služeb proběhne v roce 2013 
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Priorita IV. 
Podpora informovanosti, poradenství a spolupráce v oblasti poskytování 
sociálních služeb 
 

Opatření IV.1.  

Podpora vzniku adresáře sociálních a návazných služeb 

Realizátoři opatření/partneři 

• MČ Praha - OSO ÚMČ Praha 10  

• Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 

Realizace aktivit v rámci opatření 

• 26.4.2012 setkání poskytovatelů – předání informací  

• Rozšířili jsme v katalogu cílové skupiny o skupinu  děti a mládež s rizikovým 

chováním 

• Květen – červenec 2012 sběr podkladů pro tvorbu katalogu (celkem 62 

poskytovatelů) 

• Aktualizovali jsme katalog a doplnili rubriku projekty MČ Praha 10 

• Srpen – září 2012 korektury katalogu 

• Zveřejnili jsme katalog na webových stránkách MČ Praha 10 

• 4.10.2012 předali jsme katalog v elektronické podobě spolupracujícím 

poskytovatelům sociálních a návazných služeb 

Vynaložené prostředky/finanční zdroje 

• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10 

• Z rozpočtu MČ Praha 10  

      - výroba 2000 ks katalogu 115 tis. Kč 

Výstupy 

• 2.10.2012 vydání druhé aktualizace Katalogu sociálních a návazných služeb  

• Distribuce katalogu poskytovatelům sociálních a návazných služeb 

• Distribuce katalogu občanům MČ Praha 10 

Naplnění opatření 

• Opatření jsme naplnili 

Poznámka 
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Opatření IV.2.  

Podpora rozvoje spolupráce lékařů a poskytovatelů sociálních služeb 

Realizátoři opatření/partneři 

• MČ Praha 10 - OSO ÚMČ Praha 10 

• Dobrovolnické centrum Protěž 

Realizace aktivit v rámci opatření 

• 26.4.2012 setkání poskytovatelů – předání informací  

• Září 2012 zpracovali jsme informativního dopis pro praktické lékaře a pediatry 

• Listopad 2012 – připravili jsme seznam praktických lékařů a pediatrů, kteří působí  

na území MČ Praha 10 

• 26.11.2012 jednali jsme s koordinátorkou Dobrovolnického centra Protěž 

• 3.12.2012 zkompletovali jsme dopis a katalog 

• 21.12.2012 ukončili jsme distribuci dopisu lékařům 

• 21.12.2012 zorganizovali jsme poděkování dobrovolníkům 

Vynaložené prostředky/finanční zdroje 

• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10 

• MČ Praha 10 - poděkování dobrovolníkům  

Výstupy 

• 80x informativní dopis  

• Distribuce dopisů a katalogů 80 lékařům z Prahy 10 

Naplnění opatření 

• Opatření jsme naplnili 

Poznámka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 - 17 - 

 

 

Opatření IV.3.  

Rozvoj spolupráce poskytovatelů na území  hl. m. Prahy 

Realizátoři opatření/partneři 

• MČ Praha 10  - OSO ÚMČ Praha 10 

• Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 

Realizace aktivit v rámci opatření 

• Připravili jsme 1. setkání poskytovatelů v roce 2012;  zaslali jsme poskytovatelům 

pozvánky  

• Zpracovali jsme zápis z 1. setkání poskytovatelů v roce 2012; rozeslali jsme               

a zveřejnili zápis 

• Připravili jsme 2. setkání poskytovatelů v roce 2012; zaslali jsme poskytovatelům 

pozvánky 

• Zpracovali jsme zápis z 2. setkání poskytovatelů v roce 2012; rozeslali jsme                    

a zveřejnili zápis 

• Jednali jsme se správcem webových stránek za účelem vytvoření jednotné e-mailové 

adresy KPSS 

• Prezentovali jsme poskytovatele sociálních a návazných služeb na akcích               

MČ Praha 10 

• Zpracovali jsme dotazník spokojenosti s nabídkou a kvalitou sociálních a návazných 

služeb 

Vynaložené prostředky/finanční zdroje 

• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10 

Výstupy 

• 26.4.2012 – 1. setkání poskytovatelů v roce 2012  

• Zápis ze setkání poskytovatelů ze dne 26.4.2012 

• 6.9.2012 – 2. setkání poskytovatelů v roce 2012 

• Zápis ze setkání poskytovatelů ze dne 6.9.2012 

• Vznik jednotné e-mailové adresy KPSS – kpss@praha10.cz 

• Prodej výrobků poskytovatelů na vánočních trzích 

• 106 vrácených vyplněných dotazníků spokojenosti s nabídkou a kvalitou sociálních    

a návazných služeb 
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Naplnění opatření 

• Opatření jsme naplnili 

Poznámka 
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Opatření IV.4.  

Podpora spolupráce s médii 

Realizátoři opatření/partneři 

• MČ Praha 10 - OSO ÚMČ Praha 10 

Realizace aktivit v rámci opatření 

• Prezentovali jsme KPSS na webových stránkách MČ Praha 10  

• Zveřejňovali jsme zápisy a strategické dokumenty KPSS na webových stránkách MČ 

Praha 10 

• Zpracovali jsme články do novin a na webové stránky MČ Praha 10 

Vynaložené prostředky/finanční zdroje 

• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10 

Výstupy 

• Informace o KPSS – zveřejněno na webových stránkách MČ Praha 10  

• Články o konání tréninků paměti, lekcí Nordic Walking, přednášek, terénním 

programu pro uživatele návykových látek a o příspěvku na osobní asistenci pro děti 

z Prahy 10 s těžkým zdravotním postižením - zveřejněny v novinách Prahy 10,                  

na webových stránkách MČ Praha 10 a v rámci reportáží TV Metropol 

• Výzva k bariérám na území Prahy 10 - zveřejněno v novinách Prahy 10                           

a na webových stránkách MČ Praha 10 

Naplnění opatření 

• Opatření jsme naplnili 

Poznámka 
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Priorita V. 
Podpora grantového systému v oblasti poskytování sociálních služeb 
odrážející potřebnost daných služeb 
 

Opatření V.1.  

Zajištění transparentnosti rozdělování finančních prostředků 

Realizátoři opatření/partneři 

• MČ Praha 10 - OSO ÚMČ Praha 10 

Realizace aktivit v rámci opatření 

• Zpracovali jsme vyhodnocení žádostí o grant z rozpočtu MČ Praha 10 s ohledem                

na jejich soulad s prioritami Akčního plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních                      

a návazných služeb na území městské části Praha 10 na rok 2012 

• Předali jsme vyhodnocení žádostí o grant z rozpočtu MČ Praha 10 s ohledem                     

na jejich soulad s Akčním plánem rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných 

služeb na území městské části Praha 10 na rok 2012 Komisi pro granty a strukturální 

fondy 

Vynaložené prostředky/finanční zdroje 

• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10 

Výstupy 

• Vyhodnocení souladu projektů poskytovatelů sociálních a návazných služeb 

s prioritami Akčního plánu a rozvoje sociálních a návazných služeb na území městské 

části Praha 10 na rok 2012 

• Přidělení finanční podpory v rámci grantového řízení MČ Praha 10 poskytovatelům 

sociálních a návazných služeb 

Podařilo se naplnit opatření 

• Opatření jsme naplnili částečně – v dalším období se budeme i nadále této 

problematice věnovat 

Poznámka 

V rámci grantového řízení MČ Praha 10 celkem v sociální oblasti finančně podpořila              

38 projektů a přispěla celkovou částkou 811 000,- Kč ze svého rozpočtu 
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Priorita VI. 
Podpora všestranné bezbariérovosti 
 
Opatření VI.1.  

Zmapování současné situace 

Realizátoři opatření/partneři 

• MČ Praha 10 - OSO ÚMČ Praha 10 

Realizace aktivit v rámci opatření 

• Na jednáních pracovních skupin jsme předali informaci o možnosti zapojení občanů 

do vyhledávání bariér  

• 26.3.2012 jsme OŽD předali informaci o vyhlášeném grantovém řízení MHMP 

v oblasti podpory odstraňování bariér ve veřejném prostoru 

• Zpracovali jsme výzvu k bariérám na území Prahy 10 - zveřejněno v novinách Prahy 

10  a na webových stránkách MČ Praha 10 

Vynaložené prostředky/finanční zdroje 

• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10 

Výstupy 

• 17.7.2012 zveřejněna výzva v novinách Prahy 10 

• Na základě výzvy kontaktovalo celkem 8 osob OSO ÚMČ Praha 10, aby oznámilo a 

označilo bariéry ve svém okolí 

Naplnění opatření 

• Opatření jsme naplnili  

Poznámka 
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Opatření VI.2.  

Stavební úpravy 

Realizátoři opatření/partneři 

• MČ Praha 10 - OSO ÚMČ Praha 10 

• MČ Praha 10 - OŽD ÚMČ Praha 10 

Realizace aktivit v rámci opatření 

• Průběžně jsme OŽD ÚMČ Praha 10 předávali podněty občanů Prahy 10 

• Konzultovali jsme s OŽD ÚMČ Praha 10 možnosti bezbariérových úprav 

• Zajišťovali jsme zpětné vazby k občanům Prahy 10 

Vynaložené prostředky/finanční zdroje 

• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10 

Výstupy 

• Odstraněné bariéry 

- 25 bezbariérových přechodů 

- 7 míst pro přecházení  v rámci chodníkového programu 

• Předali jsme podněty oprávněným institucím (např. TSK hl. m. Prahy) 

• TSK hl. m. Prahy vybudovala 14 bezbariérových přechodů pro chodce 

Podařilo se naplnit opatření 

• Opatření jsme naplnili  

Poznámka 

V rámci naplňování opatření pracovníci OSO ÚMČ Praha 10 úzce spolupracovali 

s pracovníky OŽD ÚMČ Praha 10; spolupráci lze hodnotit jako výbornou a efektivní 
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Priorita VII. 
Podpora rozvoje dobrovolnictví 
 

Opatření VII.1.  

Opatření VII.2. 

Opatření VII.3. 

Udržení současného stavu poskytování dobrovolnictví 

Rozvoj dobrovolnictví v oblasti podpory rodiny 

Podpora dobrovolnictví pro seniory 

Realizátoři opatření/partneři 

• MČ Praha 10 - OSO ÚMČ Praha 10 

• MČ Praha 10 - Oddělení strategie ÚMČ Praha 10 

• Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 

Realizace aktivit v rámci opatření 

• Zpracovali jsme vyhodnocení žádostí o grant z rozpočtu MČ Praha 10 s ohledem                 

na jejich soulad s prioritami Akčního plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních                       

a návazných služeb na území městské části Praha 10 na rok 2012 

Vynaložené prostředky/finanční zdroje 

• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10 

• MČ Praha 10 

Výstupy 

• Přidělení finanční podpory v rámci grantového řízení MČ Praha 10 poskytovatelům 

sociálních a návazných služeb, kteří občanům Prahy 10 poskytují dobrovolnické 

služby 

• 9 dobrovolníků oceněno v první volbě dobrovolníka roku 

Naplnění opatření 

• Opatření jsme naplnili  

Poznámka 

V rámci grantového řízení MČ Praha 10 celkem v sociální oblasti finančně podpořila               

38 projektů a přispěla celkovou částkou 811 000,- Kč ze svého rozpočtu 
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Priorita VIII. 
Podpora spolupráce při využívání prostor pro realizaci volnočasových 
aktivit a sociálních služeb 
 

Opatření VIII.1.  

Vytipování prostor 

Realizátoři opatření/partneři 

• OSO ÚMČ Praha 10 

• Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 

Realizace aktivit v rámci opatření 

• Předali jsme informaci poskytovatelům sociálních a návazných služeb na setkání 

poskytovatelů dne 26.4.2012 

• Vyhledávali jsme vhodné prostory pro Středisko výchovné péče  

Vynaložené prostředky/finanční zdroje 

• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10 

Výstupy 

• Prostory jsme nenalezli 

Naplnění opatření 

• Opatření jsme nenaplnili  

Poznámka 
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Opatření VIII.2.  

Vzájemné sdílení prostor 

Realizátoři opatření/partneři  

• MČ Praha 10 – OSO ÚMČ Praha 10 

Realizace aktivit v rámci opatření  

• Informovali jsme poskytovatele sociálních a návazných služeb o možnosti zveřejnění 

požadavků na prostory na webových stránkách MČ Praha 10 

Vynaložené prostředky/finanční zdroje 

• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10 

Výstupy 

• Nebyly 

Podařilo se naplnit opatření 

• Ze strany poskytovatelů sociálních a návazných služeb nevznikla potřeba  zveřejnit 

požadavek 

Poznámka 
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Priorita IX. 
Podpora zajištění udržitelnosti metody komunitního plánování rozvoje 
sociálních služeb 
 

 

Opatření IX.1.  

Podpora pozice koordinátora KPSS 

Realizátoři opatření/partneři 

• MČ Praha 10 - OSO ÚMČ Praha 10 

• MHMP 

Realizace aktivit v rámci opatření 

• Koordinátor KPSS se účastnil pravidelných měsíčních setkání s ostatními 

koordinátory městských částí hl. m. Prahy a MHMP 

• Koordinátor KPSS se průběžně vzdělával 

• Vznik pracovní pozice vedoucí referátu sociální práce 

Vynaložené prostředky/finanční zdroje 

• MČ Praha 10 

Výstupy 

• 1.1.2012 – zapojení vedoucího referátu sociální práce do činností v rámci KPSS 

• 16.5.2012 - osvědčení o absolvování semináře s názvem „KPSS, kritéria kvality 

plánování jako prostředek sebehodnocení“ 

Naplnění opatření 

• Opatření jsme naplnili  

Poznámka 
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Opatření IX.2  

Zajištění PR aktivit procesu 

Realizátoři opatření/partneři 

• MČ Praha 10 - OSO ÚMČ Praha 10 

• MČ Praha 10 - OMP ÚMČ Praha 10 

• MČ Praha 10 - OŽD ÚMČ Praha 10 

• MČ Praha 10 – Kancelář starosty  

• MČ Praha 10 - Oddělení strategie ÚMČ Praha 10 

• Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 

Realizace aktivit v rámci opatření 

• Zajistili jsme bezplatnou prezentaci poskytovatelů na webových stránkách                   

MČ Praha 10 

• Vyzvali jsme poskytovatele k aktualizaci údajů na webových stránkách 

• Předali jsme informaci poskytovatelům sociálních a návazných služeb o chystaném 

veletrhu sociálních a návazných služeb na setkání dne 6.9.2012 

• Rozeslali jsme pozvánku poskytovatelům sociálních a návazných služeb na veletrh 

sociálních a návazných služeb 

• Vedli jsme evidenci a seznam požadavků poskytovatelů, kteří se zúčastní veletrhu 

sociálních a návazných služeb 

• Spolupracovali jsme s odbory ÚMČ Praha 10 při realizaci priorit KPSS  

Vynaložené prostředky/finanční zdroje 

• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10 

Výstupy 

• Aktualizované webové stránky MČ Praha 10 

• Uskutečnění veletrhu sociálních a návazných služeb 

• Účast 25 poskytovatelů sociálních a návazných služeb na veletrhu 

• Spolupráce s OMP ÚMČ Praha 10 

• Spolupráce s OŽD ÚMČ Praha 10 

• Spolupráce s Kanceláří starosty 

• Spolupráce s oddělením strategie ÚMČ Praha 10 

Naplnění opatření 

• Opatření jsme naplnili  

Poznámka 
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Priorita X. 
Podpora pobytových služeb a pobytových služeb se zvláštním režimem 
 

 

Opatření X.1.  

Řešit problematiku pobytových služeb se zvláštním režimem 

Realizátoři opatření/partneři 

• MČ Praha 10 

• Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 

• CSOP v Praze 10, p.o. 

Realizace aktivit v rámci opatření 

• Zpracovali jsme vyhodnocení žádostí o grant z rozpočtu MČ Praha 10 s ohledem              

na jejich soulad s prioritami Akčního plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních                       

a návazných služeb na území městské části Praha 10 na rok 2012 

• CSOP v Praze 10, p.o. realizovalo službu domova se zvláštním režimem 

• CSOP v Praze 10, p.o. realizovalo službu azylového domu 

Vynaložené prostředky/finanční zdroje 

• Z rozpočtu MČ Praha 10  

- Azylový dům pro matky s dětmi v Jasmínové ulici celkem 4 650 tis. Kč 

- Domov se zvláštním režimem Zvonková 1 531 tis. Kč 

Výstupy 

• Přidělení finanční podpory v rámci grantového řízení MČ Praha 10 poskytovatelům 

sociálních a návazných služeb, kteří občanům Prahy 10 poskytují pobytové služby se 

zvláštním režimem 

• Udržení 18 lůžek pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí 

• Poskytnutí podpory Azylovému domu pro matky s dětmi 

Naplnění opatření 

• Opatření jsme naplnili  

Poznámka 

V rámci grantového řízení MČ Praha 10 celkem v sociální oblasti finančně podpořila              

38 projektů a přispěla celkovou částkou 811 000,- Kč ze svého rozpočtu 
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Opatření X.2  

Zvýšení kapacity pobytových služeb pro seniory 

Realizátoři opatření/partneři 

• MČ Praha 10 

• CSOP v Praze 10, p.o. 

• Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 

Realizace aktivit v rámci opatření 

• Zpracovali jsme vyhodnocení žádostí o grant z rozpočtu MČ Praha 10 s ohledem               

na jejich soulad s prioritami Akčního plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních                       

a návazných služeb na území městské části Praha 10 na rok 2012 

• Dokončovali jsme práce před otevřením nového DS U Vršovického nádraží 

• Spolupracovali jsme při zajištění vybavení DS U Vršovického nádraží 

• Spolupracovali jsme při tvorbě pravidel pro umisťování klientů do DS U Vršovického 

nádraží 

• 1.4.2012 – otevřen nový DS U Vršovického nádraží 

Vynaložené prostředky/finanční zdroje 

• Rozpočet MČ Praha 10  

Výstupy 

• Přidělení finanční podpory v rámci grantového řízení MČ Praha 10 poskytovatelům 

sociálních a návazných služeb, kteří občanům Prahy 10 poskytují pobytové služby 

• 40 lůžek - navýšení počtu lůžek v režimu domova pro seniory 

Naplnění opatření 

• Opatření jsme naplnili  

Poznámka 

V rámci grantového řízení MČ Praha 10 celkem v sociální oblasti finančně podpořila               

38 projektů a přispěla celkovou částkou 811 000,- Kč ze svého rozpočtu 
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Priorita XI. 
Podpora odlehčovacích služeb 
 

Opatření XI.1.  

Zmapování současného stavu 

Realizátoři opatření/partneři 

• MČ Praha 10 - OSO ÚMČ Praha 10  

• Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 

Realizace aktivit v rámci opatření 

• Nebyla  

Vynaložené prostředky/finanční zdroje 

• Nebyly 

Výstupy 

• Nebyly 

Naplnění opatření 

• Opatření jsme nenaplnili  

Poznámka 

Zmapování potřeby odlehčovacích služeb provedeme v roce 2013 
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Opatření XI.2  

Podpora rodin pečujících o osobu blízkou formou odlehčovacích služeb 

Realizátoři opatření/partneři 

• MČ Praha 10 

• MČ Praha 10 - OSO ÚMČ Praha 10 

• MČ Praha 10 – oddělení strategie ÚMČ Praha 10 

• CSOP v Praze 10, p.o. 

Realizace aktivit v rámci opatření 

• Leden a srpen – oslovili jsme rodiny za účelem poskytnutí příspěvku na osobní 

asistenci 

• Únor a září – přijímali jsme žádosti o příspěvek na osobní asistenci 

• Únor a září – kontrolovali jsme plnění podmínek u příjemců příspěvku na osobní 

asistenci 

• Březen, duben, říjen a listopad – zpracovali jsme smlouvy 

• 1.4.2012 – otevřeli jsme nový DS U Vršovického nádraží, jehož součástí je             

i poskytování pobytových odlehčovacích služeb 

• Koordinovali jsme bezplatné služby dopravy zdravotně znevýhodněných osob 

• Podpořili jsme rozšíření služby pojízdného úřadu 

• CSOP v Praze 10, p.o. realizovalo odlehčovací službu 

Vynaložené prostředky/finanční zdroje 

• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10 

• Z rozpočtu MČ Praha 10 

- Příspěvek na osobní asistenci 846 tis. Kč  

- Nákup třetího automobilu 718 tis. Kč (doprava zdravotně znevýhodněných osob) 

- Domov se zvláštním režimem Zvonková 1 531 tis. Kč 

Výstupy 

• 61 uzavřených darovacích smluv s příjemci příspěvku na osobní a asistenci 

• 61 výplat příspěvku na osobní asistenci 

• Uskutečněno 8 137 jízd (doprava zdravotně znevýhodněných osob) 

• Přepraveno 5353 osob (doprav adravotně znevýhodněných osob) 

• Ujeto 39 722 kilometrů (doprava zdravotně znevýhodněných osob) 

• Rozšíření služby „Pojízdného úřadu“ pro seniory nad 75 let 

• Udržení 2 odlehčovacích lůžek v DS Zvonková 
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• Zřízení 6 odlehčovacích lůžek v DS U Vršovického nádraží 

Naplnění opatření 

• Opatření jsme naplnili  

Poznámka 
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Priorita XII. 
Podpora rozvoje bytové politiky městské části v souvislosti se sociální 
problematikou 
 
Opatření XII.1.  

Podpora rozvoje tréninkového bydlení 

Realizátoři opatření/partneři 

• MČ Praha 10 

• CSOP v Praze 10, p.o. 

• Poskytovatelé sociálních služeb 

Realizace aktivit v rámci opatření 

• CSOP v Praze 10, p.o. rozšířilo kapacitu programu prostupného bydlení 

• CSOP v Praze 10, p.o  provedlo činnosti související s přijetím 2 žadatelek a 4 dětí 

• CSOP v Praze 10, p.o spolupracovalo s rodinami v programu 

• CSOP v Praze 10, p.o  zajišťovalo pravidelné hrazení poplatků spojených 

s ubytováním 

• CSOP v Praze 10, p.o poskytovalo sociální poradenství 

• CSOP v Praze 10, p.o zpracovalo zhodnocení celého pobytového období pro účely 

posouzení žádosti o byt MČ Praha 10 

Vynaložené prostředky/finanční zdroje 

• MČ Praha 10 v rámci finanční podpory Azylového domu pro matky s dětmi                

(1 fáze projektu) 

Výstupy 

• Program nadále pokračuje 

• Přijetí 2 žadatelek (4 děti) v rámci rozšíření programu 

• 5 rodin (6 dospělých a 9 dětí) již ubytováno v Sedmidomkách (3 fáze projektu) 

• 1 rodina splnila podmínky celého projektu 

• 1 rodina podala žádost o byt na MČ Praha 10 

Naplnění opatření 

• Opatření jsme naplnili  

Poznámka 
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Opatření XII.2.  

Podpora chráněného/podporovaného bydlení 

Realizátoři opatření/partneři 

• MČ Praha 10 - OSO ÚMČ Praha 10 

• ÚP ČR 

• Poskytovatelé sociální služby – chráněné bydlení 

Realizace aktivit v rámci opatření 

• Vyhledali jsme registrované poskytovatele sociální služby – chráněné bydlení 

• Sestavili jsme dotazník 

• Kontaktovali jsme poskytovatele uvedené služby a zaslali jim dotazník k vyplnění 

• Vyhodnotili jsme dotazník 

• Zpracovali jsme oslovující dopis pro ostatní MČ, jak řeší danou problematiku 

Vynaložené prostředky/finanční zdroje 

• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10 

Výstupy 

• Dokument s názvem „Přehled chráněného bydlení na území hl. m. Prahy“ 

• Problematiku chráněného bydlení  bude řešit MHMP v rámci celé Prahy 

• Podporu služby chráněného bydlení MHMP zapracoval do Střednědobého plánu 

rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Praha na období 2013 – 2015 

Naplnění opatření 

• Opatření jsme naplnili 

Poznámka 
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Opatření XII.3.  

Podpora tzv. sociálních/startovacích bytů (sociálně dostupných, malometrážních)                           

se smlouvami na dobu určitou 

Realizátoři opatření/partneři 

• MČ Praha 10 - OMP ÚMČ Praha 10 

Realizace aktivit v rámci opatření 

• Zpracovali jsme výzvu k pronájmu bytů svěřených MČ Praha 10 

• Zveřejnili jsme výzvu na webové stránky a v novinách MČ Praha 10 

• Evidovali jsme žádosti o pronájem bytů svěřených MČ Praha 10 

• Kontrolovali jsme úplnost a vyhodnocovali žádosti o pronájem bytů svěřených                

MČ Praha 10 

• Zpracovali jsme smlouvy o pronájem bytů svěřených MČ Praha 10 

• Přijali jsme a evidovali žádosti o výměnu bytu (větší za menší) 

• Kontrolovali jsme a vyhodnocovali podané žádosti  

• Přijímali jsme a evidovali žádosti o přímou adresnou podporu 

• Kontrolovali jsme žádosti o přímou adresnou podporu 

Vynaložené prostředky/finanční zdroje 

• MČ Praha 10 

- Přímá adresná podpora vyplacená občanům v roce 2012 celkem 50 613,- Kč 

Výstupy 

• 113 přijatých žádostí o pronájem bytů svěřených MČ Praha 10 

• 83 žádostí přijato do losování 

• 30 bytových jednotek vylosováno a uzavření nájemních smluv 

• 21 žádostí o výměnu většího bytu za menší 

• 26 bytů poskytnuto občanům v rámci Koncepce MČ Praha 10 pro řešení důsledků 

jednostranného zvýšení nájemného z bytu po 1.1.2010 

• 23 občanům poskytnuta přímá adresná podpora 

Naplnění opatření 

• Opatření jsme naplnili 

Poznámka 
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Opatření XII.4.  

Podpora vzniku bezbariérových bytů - nerozpracováno 

Realizátoři opatření/partneři 

• MČ Praha 10 - OSO ÚMČ Praha 10 

Realizace aktivit v rámci opatření 

• Řešili jsme problematiku bezbariérových bytů na jednání pracovní skupiny osob                  

se zdravotním postižením 

• 26.4.2012 – představili jsme plánovanou rekonstrukci Penzionu Malešice na setkání 

s poskytovateli 

• Navázali jsme spolupráci s poskytovateli sociálních a návazných služeb k plánované 

rekonstrukci Penzionu Malešice – řešení bariér pro nevidomé a neslyšící 

• Účastnili jsme se jednání k rekonstrukci Penzionu Malešice 

• Problematiku jsme konzultovali s MHMP v rámci KPSS 

Vynaložené prostředky/finanční zdroje 

• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10 

Výstupy 

• Nastavení počtu bezbariérových jednotek v Penzionu Malešice 

• Prezentace plánované rekonstrukce Penzionu Malešice 

• Zápis ze setkání poskytovatelů sociálních a návazných služeb ze dne 26.4.2012 

Naplnění opatření 

• Opatření jsme naplnili 

Poznámka 
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Priorita XIII. 
Podpora aktivit pro děti ze sociálně slabých rodin 
 

Opatření XIII.1.  

Zmapování současného stavu 

Realizátoři opatření/partneři 

• MČ Praha 10 - OSO ÚMČ Praha 10 

• Proxima sociale a.s. 

Realizace aktivit v rámci opatření 

• Duben - červen – jednali jsme s organizací Proxima sociale, o.s. o pokračování 

zpracování Analýzy trávení volného času dětí a mládeže v lokalitách Bohdalec, 

Záběhlice a Zahradní Město 

• Navázali jsme spolupráci mezi Proximou Sociale, o.s. a kurátorkami pro děti          

a mládež ÚMČ Praha 10 

• Srpen, září – Proxima Sociale, o.s. mapovala situaci v daných lokalitách                              

ve spolupráci s kurátorkami pro děti a mládež 

• Říjen, listopad – Proxima Sociale, o.s. zjišťovala podklady pro zpracování analýzy 

Vynaložené prostředky/finanční zdroje 

• MČ Praha 10 

• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10 

Výstupy 

• Analýza trávení volného času neorganizovaných dětí a mládeže ve vybraných 

lokalitách Prahy 10 se zaměřením na potřebnost vhodných služeb pro tuto cílovou 

skupinu – Bohdalec, Záběhlice, Zahradní Město 

• Realizace Koncepce prevence nežádoucích sociálních jevů u dětí a mládeže na území 

městské části Praha 10 na období 2011 - 2014 

Naplnění opatření 

• Opatření jsme naplnili 

Poznámka 
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Opatření XIII.2.  

Podpora nízkoprahových zařízení pro děti a mládež 

Realizátoři opatření/partneři 

• MČ Praha 10 - OSO ÚMČ Praha 10 

• MČ Praha 10 - Oddělení strategie ÚMČ Praha 10 

• Poskytovatelé sociálních služeb 

Realizace aktivit v rámci opatření 

• Zpracovali jsme návrh na rozšíření grantového řízení o oblast prevence kriminality 

(nízkoprahové služby pro děti a mládež) 

• Leden -  březen – teoreticky jsme se seznamovali s problematikou nízkoprahových 

zařízení pro děti a mládež 

• Červen - srpen -  vyhledávali jsme vhodné prostory pro činnost nízkoprahového 

zařízení pro děti a mládež 

• Září -  uskutečnili jsme prohlídku prostoru  (bývalá MŠ park u Botiče                

v Petrohradské ul.)   

• Říjen – zpracovali jsme informaci o nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež     

pro další jednání   

• Listopad – navštívili jsme nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  Dům dětí                       

a mládeže Praha 3 – Ulita, klub Beztíže 

• Listopad, prosinec – konzultovali jsme problematiku s pracovníky terénního 

programu pro děti a mládež ve Vršovicích a nejbližším okolí 

Vynaložené prostředky/finanční zdroje 

• MČ Praha 10 

• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10 

Výstupy 

• Rozšířené grantové řízení o oblast prevence kriminality 

• Informace o nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež 

Naplnění  opatření 

• Opatření jsme naplnili 

Poznámka 
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Opatření XIII.3.  

Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež 

Realizátoři opatření/partneři 

• MČ Praha 10 - OSO ÚMČ Praha 10 

• MČ Praha 10 - Oddělení strategie ÚMČ Praha 10 

• Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 

• Spolupracující subjekty 

• Proxima sociale, o.s. 

Realizace aktivit v rámci opatření 

• Zpracovali jsme připomínky k architektonickým návrhům lokalit pro setkávání 

starších dětí 

• 20.4.2012 a 26.4.2012 –  zorganizovali jsme 1. workshop pro školní metodiky 

prevence kriminality 

• 14.6.2012 – zorganizovali jsme 2. workshop pro školní metodiky prevence 

kriminality 

• Červen - říjen – motivovali jsme děti k účasti na resocializačním pobytu 

• Červenec, srpen – jednali jsme s poskytovatelem sociálních služeb Proximou Sociale 

o.s.   o zajištění resocializačního pobytu pro mládež 

• Srpen, září – zorganizovali jsme společné porady OSO a Proximy Sociale o.s.   

• Září, říjen – zorganizovali jsme  4 setkání účastníků resocializačního pobytu       

pro mládež s pracovníky Proximy Sociale o.s. 

• Říjen -  uskutečnil se resocializační pobyt, 1 denní účast 2 kurátorů mládeže                        

na resocializačním pobytu pro děti a mládež 

• 23.11.2012 a 29.11.2012 – zorganizovali jsme 3. workshop pro školní metodiky 

prevence kriminality 

• Listopad -  zorganizovali jsme setkání účastníků resocializačního pobytu pro mládež 

s pracovníky Proximy Sociale o.s. 

• Zpracovali jsme koncept záměru dofinancování grantových žádostí podaných 

zřizovanými ZŠ 

• Zpracovali jsme materiály do grantového řízení z rozpočtu MČ Praha 10 
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Vynaložené prostředky/finanční zdroje 

• Z rozpočtu MČ Praha 10 

- Resocializační pobyt celkem 63 700,-Kč 

• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10 

Výstupy 

• Vybrané lokality pro setkávání starších dětí 

• Předané informace z workshopů pro školní metodiky prevence kriminality 

• Koncept záměru dofinancování grantových žádostí podaných zřizovanými ZŠ 

• Finanční podpora z rozpočtu MČ Praha 10 zájmovým organizacím, které pracují 

s dětmi  a mládeží 

• Účast 10 dětí na 5 denním resocializačním pobytu pro mládež 

• Zpráva o průběhu resocializačního pobytu pro mládež od Proximy Sociale o.s. 

Naplnění  opatření 

• Opatření jsme naplnili 

Poznámka 
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Priorita XIV. 
Hledání řešení problematiky sociálního vyloučení osob se specifickými 
potřebami 
 

Opatření XIV.1 

Zmapování současného stavu 

Realizátoři opatření/partneři 

• MČ Praha 10 - OSO ÚMČ Praha 10 

• Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 

• MP Praha 

Realizace aktivit v rámci opatření 

• Připravili jsme 1. jednání pracovní skupiny;  zaslali jsme pozvánky poskytovatelům 

• Zpracovali jsme zápis z 1. jednání pracovní skupiny v roce 2012; rozeslali jsme zápis 

poskytovatelům a zveřejnili ho  

• Připravili jsme 2. jednání pracovní skupiny; rozeslali jsme pozvánku poskytovatelům 

• Zpracovali jsme zápis z 2. jednání pracovní skupiny; rozeslali jsme poskytovatelům                

a zveřejnili ho 

• Navázali jsme spolupráci sociálních kurátorů pro dospělé ÚMČ Praha 10 a terénních 

pracovníků poskytovatelů sociálních a návazných služeb 

• Vyhledávali jsme a mapovali pohyb osob bez přístřeší i ve spolupráci s terénními 

pracovníky poskytovatelů sociálních služeb 

• Do spolupráce jsme zapojili MP Praha 

Vynaložené prostředky/finanční zdroje 

• MČ Praha 10 

• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10 

Výstupy 

• 28.3.2012 – 1. jednání pracovní skupiny 

• Zápis z jednání pracovní skupiny ze dne 28.3.2012 

• 27.6.2012 – 2. jednání pracovní skupiny 

• Zápis z jednání pracovní skupiny ze dne 27.6.2012 

• 10.10.2012 – 3. jednání pracovní skupiny 

• Zápis z jednání pracovní skupiny ze dne 10.10.2012 
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• Červen 2012 - dokument s názvem „Přehled pohybu osob bez přístřeší na území 

městské části Praha 10 

Naplnění opatření 

• Opatření jsme naplnili 

Poznámka 

 

 

 

Závěrem dokumentu Městská část Praha 10 děkuje všem, kteří se na celém procesu podílí. 

Bez jejich práce by se proces  komunitního plánování sociálních služeb nemohl uskutečnit. 

 


