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Vážení,  
 
materiál, který se Vám dostává do rukou jako návrh Opatření MČ Praha 10 k naplňování priorit 
v oblasti sociálních a návazných služeb na období 2019 - 2020 (dále jen návrh opatření MČ P 
10), je součástí návrhu Akčního plánu městské části Praha 10 na období 2019-2020, který je 
prováděcím dokumentem ke Střednědobému plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních 
a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2017-2020. 

 
Střednědobý plán rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části 
Praha 10 na období 2017-2020 byl schválen Zastupitelstvem městské části Praha 10 dne 1. 12. 
2016.  
 
Návrh Opatření MČ P10 stanoví hlavní oblasti, kterým se budeme v letech 2019 a 2020 
v oblasti sociálních a návazných služeb věnovat a vznikl v rámci procesu komunitního 
plánování sociálních a návazných služeb, při němž spolupracují občané Prahy 10 – uživatelé 
sociálních a návazných služeb, poskytovatelé těchto služeb a představitelé městské části Praha 
10 (zadavatel služeb).  
 
Uvedený materiál – návrh Opatření MČ P10 předkládáme k připomínkování veřejnosti.  
 
Připomínkování probíhá od 10. 8. 2018 do 31. 8. 2018. 
 
V dalším textu najdete návod, jakou formou lze dokument připomínkovat. 
 
Jménem zpracovatelů Návrhu Opatření MČ P10 předem děkuji za Vaše připomínky a za Váš 
zájem o problematiku sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10.  
 
 
Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního ÚMČ Praha 10 
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Pravidla veřejného připomínkovacího řízení 
 
Připomínkované materiály 
Návrh Opatření MČ Praha 10 k naplňování priorit v oblasti sociálních a návazných služeb na 
období 2019 - 2020 

 
Připomínku může podat široká veřejnost 
Veřejnost bude o možnosti připomínkování uvedených dokumentů informována vyvěšením 
na webových stránkách www.desitkapomaha.cz a na stránkách Prahy 10 www.praha10.cz. 
 
Připomínkovací formulář i kompletní materiál určený k připomínkování je ke stažení  
na www.desitkapomaha.cz v sekci komunitní plánování (strategické dokumenty). 
 
Jak připomínkovat, aby Vaše připomínky byly zapracovány co nejlépe: 

 Připomínky je nutné zaznamenat do připomínkovacího formuláře. V případě vpisování 
připomínek do textu je jejich zpracování velmi náročné.  

 Připomínky mohou být obecné nebo ke konkrétním částem. Obecné řeší návrh jako 
celek, konkrétní jednotlivá ustanovení.  

 Je nutné přesně uvést, k jaké části se Vaše připomínka vztahuje. Pokud nebudete 
dostatečně přesní, může dojít k mylnému pochopení připomínky.  

 Připomínky formulujte jasně a stručně. Mají tak větší šanci na zapracování.  
 Zdůvodněná připomínka má vyšší šanci, že bude přijata.    
 V případě formulačních připomínek uveďte novou formulaci.  
 Je-li připomínka k nesrozumitelnosti textu, vysvětlete, čemu nerozumíte konkrétně 

(pouhý otazník či barevné označení pro nás nejsou srozumitelné a nevíme, co si přejete 
změnit).  

 Podávejte své připomínky včas, tj. v daném termínu.  
 Nepřipomínkujte anonymně. 

 
Způsob podání připomínky 
E-mailem na: kpss@praha10.cz 
Poštou na adresu:  
Úřad městské části Praha 10 
odbor sociální 
Vršovická 1429/68 
101 38 Praha 10 
Osobně na výše uvedenou adresu – kancelář č. 128, 1. patro budovy B 
 
Termín připomínkovacího řízení: 
10. 8. 2018 – 31. 8. 2018 (platí datum odeslání e-mailu nebo razítka podací pošty) 
 
Připomínka musí mít písemnou formu a musí být podána na formuláři k tomu určeném, 
tzv. připomínkovacím formuláři. 
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Konzultační místo -  slouží jako informační a současně i sběrné místo: 
 
Odbor sociální 
Úřad městské části Praha 10 
Vršovická 1429 /68, 101 38 Praha 10 
kancelář č. 128, 1. patro budovy B 
tel.: 267 093 226 
kontaktní osoba: Bc. Linda Zákorová 
 
Způsob projednání a lhůta pro řešení připomínky 
 
Všechny došlé připomínky budou evidovány ve vyhodnocovacím formuláři. Vypořádání 
připomínek bude zveřejněno. Lhůta pro vypořádání připomínek je 7 dnů, tj. do 7. 9. 2018. 
Rozhodnutí ohledně řešení připomínek sděluje odbor sociální formou zveřejnění na webových 
stránkách www.desitkapomaha.cz. 
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Návrh Opatření MČ Praha 10 k naplňování priorit v oblasti sociálních 
a návazných služeb na období 2019 - 2020 

1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci. 

1.1. Podporovat psychologické poradenství. 
1.2. Podporovat finanční poradenství. 
1.3. Podporovat právní poradenství osob v nepříznivé sociální situaci. 
1.4. Podporovat služby mediace. 
1.5. Informovat o možnostech zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce.   
1.6. Podporovat zřízení Centra sociálních a návazných služeb v budově na adrese U Vršovického 

nádraží 30/30, Praha 10. 
 

2. Bydlení pro osoby v nepříznivé sociální situaci. 

2.1. Rozvíjet program prostupného bydlení pro rodiče s dětmi. 
2.2. Udržet a zkvalitňovat byty zvláštního určení v Centru sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 

10, p. o. 
2.3. Podporovat poskytování bytů ze sociálních důvodů. 
2.4. Podporovat krizové bydlení na území Prahy 10. 
2.5. Udržet kapacity domovů pro seniory provozované Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci 

v Praze 10, p. o. 
2.6. Podporovat pobytové služby se zvláštním režimem v rámci Centra sociální a ošetřovatelské 

pomoci v Praze 10, p. o. 
 

3. Komunitní aktivity podporující osoby v nepříznivé sociální situaci a osoby touto situací 
ohrožené. 

3.1. Podporovat rodinná a komunitní centra. 
3.2. Podporovat návazné aktivity pro děti a dospívající mládež. 
3.3. Podporovat streetové akce pro děti a mládež. 
3.4. Podporovat klubové aktivity a jednorázové akce pro seniory. 
3.5. Podporovat klubové aktivity pro osoby se zdravotním postižením. 

 

4. Služby podporující setrvání občanů v domácím prostředí. 

4.1. Poskytovat finanční dary dětem s těžkým zdravotním postižením z Prahy 10. 
4.2. Podporovat rozšíření kapacit pečovatelské služby a průběžné zkvalitňování poskytovaných 

služeb v rámci Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. 
4.3. Pokračovat v poskytování finančních darů uživatelům sociální služby tísňová péče. 
4.4. Podporovat individuální dopravu seniorů a osob se zdravotním postižením zajišťovanou  

MČ Praha 10. 
4.5. Podporovat pečující osoby. 
4.6. Podporovat odlehčovací služby v rámci Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10,  

p. o. 
4.7. Podporovat paliativní péči 
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5. Podpora registrovaných sociálních služeb prostřednictvím dotačního řízení MČ Praha 10    

5.1. Podporovat sociální služby registrované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,  
ve znění pozdějších předpisů. 
 
 

6. Rozvoj a zkvalitňování procesu plánování sociální pomoci a zvýšení informovanosti  
a spolupráce. 

6.1. Zajišťovat informování občanů různými formami.  
6.2. Podporovat zviditelňování dobrovolnictví a jeho rozvoj. 
6.3. Podporovat spolupráci se subjekty/institucemi působícími v sociální a návazné oblasti. 
6.4. Rozvíjet a zkvalitňovat proces komunitního plánování sociálních a návazných služeb.  
6.5. Průběžně mapovat potřeby na území MČ.  
6.6. Podporovat transparentnost rozdělování finančních prostředků. 
6.7. Vyhodnocovat soulad žádostí o dotace v návaznosti na schválené priority KPSS. 
6.8. Zapojovat občany do vyhledávání stavebních, smyslových, jazykových, kulturních a dalších 

bariér. 
 

7. Služby a programy pro rodiny, děti a mládež ohrožené rizikovými sociálními jevy. 

7.1. Podporovat legislativně vymezené alternativní formy péče o děti předškolního věku. 
7.2. Podporovat terénní programy pro děti a mládež. 
7.3. Podporovat zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. 
7.4. Podporovat specifické služby pro ohrožené děti, rodiče a rodiny.  
7.5. Udržet současnou kapacitu dětských skupin provozovaných Centrem sociální  

a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. 
7.6. Udržet projekt „Program podpory studia“. 

 
 

8. Služby pro dospělé osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené. 

8.1. Podporovat realizaci terénních programů pro osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním 
vyloučením. 

8.2. Podporovat mobilní týmy pro osoby s duševním onemocněním. 
8.3. Podporovat specializované zdravotní terénní programy. 
8.4. Podporovat služby pomoci při základním zdravotním ošetření. 
8.5. Podporovat nízkoprahovou práci. 
8.6. Podporovat vznik nízkoprahového centra pro osoby sociálně vyloučené. 
8.7. Podporovat dostupnost komplexní ambulantní léčby závislosti (včetně mladistvých).  

 
 
 
 
 
 


