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Představení akčního plánu  
 
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 sociálních a návazných služeb a zástupců zadavatele – zástupců 
Městské části Praha 10. 
 
Do procesu byla zapojena široká veřejnost, včetně uživatelů sociálních služeb, osob jim 
blízkých, poskytovatelů sociálních služeb, organizací věnujících se dalším souvisejícím 
službám a v neposlední řadě zástupců Městské části. 

 

Zastupitelstvo městské části Praha 10 svým usnesením č. 17/51/2009 ze dne 10.12.2009 
schválilo Plán rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území  městské části 
Praha 10 na období 2010 – 2011. 

 

Za projekt Plán rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části 
Praha 10 na období 2010 – 2011 získala v roce  2010 naše městská část 2. místo v soutěži     
„O lidech s lidmi“, a to za podporu místní demokracie a spolupráci s nestátními neziskovými 
organizacemi; v kategorii: Zapojování veřejnosti  do rozhodovacích procesů obcí a měst.  
 
Akční plán na rok 2012 vychází z monitoringu a vyhodnocení plnění komunitního plánu 
v letech 2010 – 2011. Smyslem tohoto strategického dokumentu je nastavení aktivit, které 
v roce 2012 přispějí k naplnění jednotlivých opatřeních, v rámci daných priorit. Akční plán na 
rok 2012 je součástí Plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území 
městské části Praha 10. 
 
Plán musí být úzce provázán ze všemi strategiemi Městské části Praha 10 např. 
Koncepce řešení důsledků jednostranného zvyšování nájemného z bytu, Koncepce 
sociální péče, Protikorupční strategie apod. 
 
Realizátoři a partneři budou konkretizováni v průběhu naplňování akčního plánu na rok 2012. 
 
Některá opatření jsou vzhledem k vývoji spojená v jedno. 
 
Plán rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 je 
k dispozici na www.praha10.cz → Městská část → Sociální oblast → Komunitní plánování. 
 
 
Stručné vyhodnocení aktivit, které jsou v souladu s principy a cíli komunitního plánování 
sociálních služeb jsou uvedeny na konci tohoto dokumentu. 
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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 jsou součástí Plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných 
služeb na území městské části Praha 10 na období 2010 – 2011. 
 
Jednotlivé priority jsou z praktických důvodů číslovány, to ovšem neznamená, že by toto 
označení určovalo jejich důležitost nebo pořadí. 
 

Priority MČ 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 
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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 
 
 

Na následujících stránkách jsou jednotlivé priority rozpracovány. U každé priority jsou 
uvedena opatření vedoucí k naplnění. Dále jsou opatření rozpracována na jednotlivé aktivity 
pro rok 2012. Součástí aktivit je časový harmonogram, realizátor a partneři odpovědní za 
plnění aktivit a možné zdroje financování. 
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Priorita I.- Řešení pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením a 
pečujících osob 

 

Opatření I. 1.  
Podpora rozvoje nabídky chráněných dílen pro osoby se zdravotním postižením 
Aktivity pro rok 
2012 

Časový 
harmonogram 

Realizátor a 
partneři 

Zdroj financování 

Zrealizovat setkání 
s pracovníky Úřadu 
práce za účelem 
hledání řešení dané 
problematiky 
 

Leden - červen 2012 
Odbor sociální v 
součinnosti s  
Úřadem práce 

V rámci pracovních 
činností pracovníků 
Městské části Praha 
10 

Zmapovat poptávku 
uživatelů po 
chráněných dílnách 
 

Červen - září 2012 

- Odbor sociální v 
součinnosti s  
Úřadem práce 
- Poskytovatelé 
sociálních služeb 

V rámci pracovních 
činností pracovníků 
Městské části Praha 
10 

Navrhnout postup 
zajištění pracovního 
uplatnění cílové 
skupiny 

Říjen - prosinec 2012 

- Odbor sociální v 
součinnosti s  
Úřadem práce 
- Poskytovatelé 
sociálních služeb 

V rámci pracovních 
činností pracovníků 
Městské části Praha 
10 

 
 
Opatření I. 2. 
Podpora zapojení osob se zdravotním postižením do běžného pracovního 
procesu 
Opatření I. 3.  
Zviditelnění problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
Aktivity pro rok 
2012 

Časový 
harmonogram 

Realizátor a 
partneři 

Zdroj financování 

Zrealizovat setkání 
s pracovníky Úřadu 
práce za účelem 
upřesnění možné 
formy spolupráce 
 

Leden - červen 2012 
Odbor sociální v 
součinnosti s  
Úřadem práce 

V rámci pracovních 
činností pracovníků 
Městské části Praha 
10 

Na základě zjištěných 
dat vhodně propojovat 
aktivity Městské části 
Praha 10 a Úřadu práce 

Průběžně 
Odbor sociální v 
součinnosti s  
Úřadem práce 

V rámci pracovních 
činností pracovníků 
Městské části Praha 
10 

V součinnosti 
s Úřadem práce 
předávat informace o 
úspěšných formách 
zaměstnávání 
zaměstnavatelům a 
cílové skupině 

Průběžně 
Odbor sociální v 
součinnosti s  
Úřadem práce 

V rámci pracovních 
činností pracovníků 
Městské části Praha 
10 
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Předávat informace 
veřejnosti o 
projektech Městské 
části (E-šance, Do 
práce s desítkou) 

Průběžně 
Odbor sociální 
 

V rámci pracovních 
činností pracovníků 
Městské části Praha 
10 

Rozšíření služby 
dopravy Městské části 
Praha 10 zdravotně 
znevýhodněných osob 
do zaměstnání 

Průběžně 
Obor sociální 
 

Rozpočet Městské 
části Praha 10 

 
 
Opatření I. 4. 
Podpora zaměstnávání pečujících osob  
Aktivity pro rok 
2012 

Časový 
harmonogram 

Realizátor a 
partneři 

Zdroj financování 

Zajistit udržitelnost 
projektu „ Do práce 
s Desítkou“ i pro 
následující období; 
aktivity projektu: 
- anglický jazyk 
- rekvalifikační kurzy 
- PC kurzy 
- služba hlídání dětí 

 

Průběžně 
 
Odbor sociální 
 

 
Rozpočet Městské 
části Praha 10 
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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 
Aktivity pro rok 
2012 

Časový 
harmonogram 

Realizátor a 
partneři 

Zdroj financování 

Pokračovat v kontaktu 
s krajským 
koordinátorem procesu 
komunitního plánování 
sociálních služeb 

Průběžně Odbor sociální 

V rámci pracovních 
činností pracovníků 
Městské části Praha 
10 

Zapojení koordinátora 
komunitního plánování 
sociálních služeb 
Městské části Praha 10 
do nových struktur 
vznikajících na 
Magistrátu hl. m. Prahy 

Průběžně Odbor sociální 

V rámci pracovních 
činností pracovníků 
Městské části Praha 
10 

 
Opatření II. 2.  
Podpora současného stavu chráněného bydlení a podpora samostatného 
bydlení 
Aktivity pro rok 
2012 

Časový 
harmonogram 

Realizátor a 
partneři 

Zdroj financování 

Vyvolat jednání k dané 
problematice na 
Magistrátu hl. m. Prahy 

Leden - červen 2012 

Odbor sociální v 
součinnosti 
s Magistrátem hl. m. 
Prahy 

V rámci pracovních 
činností pracovníků 
Městské části Praha 
10 

Na základě výstupů 
z jednání na Magistrátu 
hl. m. Prahy navrhnout 
řešení dané 
problematiky 

Červenec - září 2012 

Odbor sociální 
v součinnosti 
s příslušnými odbory 
Úřadu městské části 
Praha 10  

V rámci pracovních 
činností pracovníků 
Městské části Praha 
10 

 
Opatření II. 3.  
Podpora aktivizačních služeb pro osoby s různými typy zdravotního postižení 
Aktivity pro rok 
2012 

Časový 
harmonogram 

Realizátor a 
partneři 

Zdroj financování 

Podporovat projekty 
poskytovatelů 
sociálních a návazných 
služeb, které jsou 
zaměřeny na 
aktivizační služby osob 
zdravotně 
znevýhodněných, a to 
v rámci grantového 
systému Městské části 
Praha 10 

Průběžně 
Městská část Praha10 
 

Rozpočet Městské 
části Praha 10  
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Priorita III.- Podpora rozvoje terénních služeb 

 
Opatření III. 1.  
Podpora stávajících terénních služeb 
Aktivity pro rok 
2012 

Časový 
harmonogram 

Realizátor a 
partneři 

Zdroj financování 

Podporovat službu 
dopravy Městské části 
Praha 10 zdravotně 
znevýhodněných osob 
a seniorů 
 

Průběžně 
Odbor sociální 
 

- Rozpočet Městské 
části Praha 10 
- V rámci pracovních 
činností pracovníků 
Městské části Praha 
10 

Poskytovatele 
terénních sociálních 
služeb podporovat 
v rámci grantového 
systému Městské části 
Praha 10, a to dle 
prokázané potřeby 
občanů městské části 
 

Průběžně Městská část Praha10 
Rozpočet Městské 
části Praha 10 

 
Opatření III. 2..  
Podpora rozšíření nabídky terénních služeb 

Aktivity pro rok 
2012 

Časový 
harmonogram 

Realizátor a 
partneři 

Zdroj financování 

Rozšíření terénních 
služeb v oblasti 
protidrogové prevence, 
a to dle výsledků 
Analýzy trávení 
volného času 
neorganizovaných dětí 
a mládeže ve 
vybraných lokalitách 
Prahy 10 se zaměřením 
na potřebnost 
vhodných služeb pro 
tuto cílovou skupinu 

Leden – březen 2012 

 
- Odbor sociální 
- Poskytovatelé 
sociálních služeb 

 
Rozpočet Městské 
části Praha 10 
 

Zavést terénní službu  
zaměřenou na 
neorganizovanou 
mládež a děti, a to dle 
výsledků Analýzy 
trávení volného času 
neorganizovaných dětí 
a mládeže ve 
vybraných lokalitách 
Prahy 10 se zaměřením 
na potřebnost 
vhodných služeb pro 
tuto cílovou skupinu 

Leden – březen 2012 

 
- Odbor sociální 
- Poskytovatelé 
sociálních služeb  

 
Rozpočet Městské 
části Praha 10 
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Opatření III. 3.  
Zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb 
Aktivity pro rok 
2012 

Časový 
harmonogram 

Realizátor a 
partneři 

Zdroj financování 

Zrealizovat dva 
vzdělávací workshopy 
pro poskytovatele 
terénních služeb, a to 
na základě jejich 
poptávky 
 

Leden – prosinec 
2012 

Odbor sociální 
Rozpočet Městské 
části Praha 10 

Provádět kontrolní 
činnost efektivnosti a 
kvality terénních 
programů 
zrealizovaných na 
základě Analýzy 
trávení volného času 
neorganizovaných dětí 
a mládeže ve 
vybraných lokalitách 
Prahy 10 se zaměřením 
na potřebnost 
vhodných služeb pro 
tuto cílovou skupinu 
 

Průběžně 
 
Odbor sociální 
 

V rámci pracovních 
činností pracovníků 
Městské části Praha 
10 
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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 

Aktivity pro rok 
2012 

Časový 
harmonogram 

Realizátor a 
partneři 

Zdroj financování 

Zaktualizovat Katalog 
sociálních a návazných 
služeb na období   
2012 – 2013 
 

Květen - září 2012 

 
- Odbor sociální 
- Poskytovatelé 
sociálních služeb  

Rozpočet Městské 
části Praha 10 

Zajistit distribuci 
Katalog sociálních a 
návazných služeb 
směrem k občanům 
MČ Praha 10 

Říjen – prosinec 
2012 

- Odbor sociální 
- Poskytovatelé 
sociálních služeb 

V rámci pracovních 
činností pracovníků 
Městské části Praha 
10 

 
 
Opatření IV. 2.  
Podpora rozvoje spolupráce lékařů a poskytovatelů sociálních služeb 

Aktivity pro rok 
2012 

Časový 
harmonogram 

Realizátor a 
partneři 

Financování 

Zpracovat informační 
leták pro zdravotnický 
personál o činnostech 
sociálního odboru a 
nabídce sociálních a 
návazných služeb 
 

Leden - září 2012 
 
Odbor sociální 
 

V rámci pracovních 
činností pracovníků 
Městské části Praha 
10 

Zajistit tisk a distribuci 
informačního letáku do 
zdravotnických 
zařízeních 

Říjen – prosinec 
2012 

Odbor sociální 
 

V rámci pracovních 
činností pracovníků 
Městské části Praha 
10 

 
 
Opatření IV. 3. 
 Rozvoj spolupráce poskytovatelů na území hlavního města Prahy 

Aktivity pro rok 
2012 

Časový 
harmonogram 

Realizátor a 
partneři 

Zdroj financování 

Pokračovat v realizaci 
setkávání  
poskytovatelů 
sociálních a návazných 
služeb s představiteli 
Městské části Praha 10 

Průběžně 
Odbor sociální 
 

Rozpočet Městské 
části Praha 10 

Zajistit vznik jednotné 
emailové adresy 
procesu komunitního 
plánování sociálních 
služeb 

Průběžně Odbor sociální 

V rámci pracovních 
činností pracovníků 
Městské části Praha 
10 
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Podporovat prezentaci 
poskytovatelů 
sociálních a návazných 
služeb na veřejných 
akcích Městské části 
Praha 10 
 

Průběžně 
- Odbor sociální 
- Poskytovatelé 
sociálních služeb 

V rámci pracovních 
činností pracovníků 
Městské části Praha 
10 

V rámci sociální práce 
monitorovat 
spokojenost občanů 
Městské části Praha 10 
s nabídkou sociálních a 
návazných služeb 
 

Průběžně Odbor sociální  

V rámci pracovních 
činností pracovníků 
Městské části Praha 
10 

Zjistit poptávku 
poskytovatelů 
sociálních a návazných 
služeb po pořádání 
vzdělávacích aktivit, 
vč. jejich tématického 
zaměření 

Leden – červen 2012 

- Odbor sociální 
- Poskytovatelé 
sociálních služeb  
- Centrum sociálních 
služeb Praha 

Rozpočet Městské 
části Praha 10 

 
 
Opatření IV. 4.  
Podpora spolupráce s médii 

Aktivity pro rok 
2012 

Časový 
harmonogram 

Realizátor a 
partneři 

Zdroj financování 

Zajistit udržitelnost 
stávajícího způsobu 
informování – noviny 
Praha 10, webové 
stránky Městské části 
Praha 10.  
 

Průběžně Odbor sociální 

V rámci pracovních 
činností pracovníků 
Městské části Praha 
10 
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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. 

Aktivity pro rok 
2012 

Časový 
harmonogram 

Realizátor a 
partneři 

Zdroj financování 

Zvýšení 
transparentnosti 
grantového systému 
formou bodového 
hodnocení jednotlivých 
žádostí a víceleté 
financování sociálních 
služeb. 
Zajištění hodnocení 
žádostí externími 
hodnotiteli, při 
hodnocení zohlednit 
výstupy procesu 
plánování sociálních 
služeb a obsah 
komunitního plánu. 
 

Průběžně 
 
Odbor sociální  
 

 
- Rozpočet Městské 
části Praha 10 
- V rámci pracovních 
činností pracovníků 
Městské části Praha 
10 

Pokračovat 
v provázanosti 
rozdělování finančních 
prostředků z rozpočtu 
Městské části Praha 10 
na jednotlivé priority 
komunitního plánu 
 

Průběžně 
 
Odbor sociální 
 

 
V rámci pracovních 
činností pracovníků 
Městské části Praha 
10 

Pokračovat v účasti 
zástupců sociálního 
odboru na jednání 
Komise pro granty a 
strukturální fondy 
 

Průběžně Odbor sociální 

 
V rámci pracovních 
činností pracovníků 
Městské části Praha 
10 
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Priorita VI. - Podpora všestranné bezbariérovosti 
 
Opatření VI. 1.  
Zmapování současné situace 

Aktivity pro rok 
2012 

Časový 
harmonogram 

Realizátor a 
partneři 

Zdroj financování 

Pokračovat ve sběru 
podnětů ze strany 
občanů Městské části 
Praha 10, a to 
prostřednictvím 
pracovních skupin 
procesu; aktivity 
provázat s projektem   
„ Společně měníme 
Prahu 10“ 
 

Průběžně 
 
Odbor sociální 
 

 
V rámci pracovních 
činností pracovníků 
Městské části Praha 
10 

 
 
Opatření VI. 2.  
Stavební úpravy 

Aktivity pro rok 
2012 

Časový 
harmonogram 

Realizátor a 
partneři 

Zdroj financování 

Pokračovat ve 
spolupráci s odborem 
životního prostředí, 
dopravy a rozvoje, a to 
formou předávání 
podnětů získaných 
v rámci procesu 
komunitního plánování 
sociálních služeb; 
aktivity provázat 
s projektem „ Společně 
měníme Prahu 10“ 
 

Průběžně 

Odbor sociální 
v součinnosti 
s příslušnými odbory 
Úřadu městské části 
Praha 10 

V rámci pracovních 
činností pracovníků 
Městské části Praha 
10 
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Priorita VII.  - Podpora rozvoje dobrovolnictví 
 
Opatření VII. 1.  
Udržení současného stavu poskytování dobrovolnictví 
Opatření VII. 2.  
Rozvoj dobrovolnictví v oblasti podpory rodiny 
Opatření VII. 3.  
Podpora dobrovolnictví pro seniory 

Aktivity pro rok 
2012 

Časový 
harmonogram 

Realizátor a 
partneři 

Zdroj financování 

Poskytovatele 
dobrovolnických 
služeb podporovat 
v rámci grantového 
systému Městské části 
Praha 10, a to dle 
prokázané potřeby 
občanů městské části 
/zohlednit všechny 
cílové skupiny 
uživatelů/ 
 

Průběžně 
- Odbor sociální 
- Poskytovatelé 
sociálních služeb 

Rozpočet Městské 
části Praha 10 

Pokračovat 
v prezentaci 
dobrovolnictví 
v Katalogu sociálních a 
návazných služeb 
 

Průběžně 
- Odbor sociální 
- Poskytovatelé 
sociálních služeb 

V rámci pracovních 
činností pracovníků 
Městské části Praha 
10 
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Priorita VIII. - Podpora spolupráce při využívání prostor pro realizaci 
volnočasových aktivit a sociálních služeb 
 
Opatření VIII. 1.  
Vytipování prostor 

Aktivity pro rok 
2012 

Časový 
harmonogram 

Realizátor a 
partneři 

Zdroj financování 

Na základě potřeby 
poskytovatelů 
sociálních a návazných 
služeb či cílových 
skupin definovat 
potřebný prostor 
k zajištění sociálních a 
návazných služeb 
 

Průběžně 

- Odbor sociální 
v součinnosti 
s příslušnými odbory 
Úřadu městské části 
Praha 10 
- Poskytovatelé 
sociálních služeb 

V rámci pracovních 
činností pracovníků 
Městské části Praha 
10 

 
 
Opatření VIII. 2.  
Vzájemné sdílení prostor 

Aktivity pro rok 
2012 

Časový 
harmonogram 

Realizátor a 
partneři 

Zdroj financování 

Zpracovat písemné 
informace pro 
zveřejnění na 
webových stránkách 
Městské části Praha 10 
s cílem využívání 
prostorů 
 

Průběžně 
 
Odbor sociální 
 

V rámci pracovních 
činností pracovníků 
Městské části Praha 
10 
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Priorita IX. - Zajištění udržitelnosti metody komunitního plánování rozvoje 
sociálních služeb 
 
Opatření IX. 1.  
Podpora pozice koordinátora KPSS 

Aktivity pro rok 
2012 

Časový 
harmonogram 

Realizátor a 
partneři 

Zdroj financování 

Personální posílení 
pozice koordinátora 
komunitního plánování 
sociálních služeb 
(pracovní  úvazek) 
 

Průběžně Městská část Praha10 
Rozpočet Městské 
části Praha 10 

Podporovat vzdělávání 
koordinátora procesu 
komunitního plánování 
sociálních služeb 
 

Průběžně 
Městská část Praha10 
 

Rozpočet Městské 
části Praha 10 

Nadále finančně 
podporovat činnosti 
v rámci procesu 
komunitního plánování 
sociálních služeb na 
území Městské části 
Praha 10 
 

Průběžně 
Městská část Praha10 
 

Rozpočet Městské 
části Praha 10 

 
 
Opatření IX. 2.  
Zajištění PR aktivit procesu 

Aktivity pro rok 
2012 

Časový 
harmonogram 

Realizátor a 
partneři 

Zdroj financování 

Udržet bezplatnou 
prezentaci 
poskytovatelů na 
webových stránkách 
Městské části Praha 10 
 

Průběžně Odbor sociální 

V rámci pracovních 
činností pracovníků 
Městské části Praha 
10 

Zrealizovat  „Veletrh 
sociálních služeb“ 
v Městské části Praha 
10 
 

Září – říjen 2012 
- Odbor sociální 
- Poskytovatelé 
sociálních služeb 

V rámci pracovních 
činností pracovníků 
Městské části Praha 
10 

Informačně propojit 
pracovníky sociálního 
odboru s dalšími 
odbory ÚMČ Praha 10 
a institucemi, a to 
vzhledem k jejich 
znalosti potřeb občanů  
a tyto potřeby 
monitorovat 

Průběžně 
 
Odbor sociální  
 

V rámci pracovních 
činností pracovníků 
Městské části Praha 
10 
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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 

Aktivity pro rok 
2012 

Časový 
harmonogram 

Realizátor a 
partneři 

Zdroj financování 

Poskytovatele 
pobytových služeb 
podporovat v rámci 
grantového systému 
Městské části Praha 10, 
a to dle prokázané 
potřeby občanů  
 

Průběžně 

 
-Městská část 
Praha10 
- Poskytovatelé 
sociálních služeb 
 

Rozpočet Městské 
části Praha 10  

Udržet současný stav 
vyčleněných lůžek pro 
osoby trpící 
Alzheimerovou 
chorobou a jinými typy 
demencí v Domově se 
zvláštním určením ve 
Zvonkové ul. 
 

Průběžně 

- Městská část 
Praha10 
- Centrum SOP 
v Praze 10, p.o. 

 
Rozpočet Městské 
části Praha 10 
 

I nadále podporovat 
provoz Azylového 
domu pro matky 
s dětmi 

Průběžně 

 
-Městská část 
Praha10 
- CKP P10, o.p.s. 
 

 
Rozpočet Městské 
části Praha 10 
 

 
 
Opatření X. 2.  
Zvýšení kapacity pobytových služeb pro seniory 

Aktivity pro rok 
2012 

Časový 
harmonogram 

Realizátor a 
partneři 

Zdroj financování 

Poskytovatele 
pobytových služeb pro 
seniory podporovat 
v rámci grantového 
systému Městské části 
Praha 10, a to dle 
prokázané potřeby 
občanů  

Průběžně 

 
-Městská část 
Praha10 
- Poskytovatelé 
sociálních služeb 
 

Rozpočet Městské 
části Praha 10  

Podporovat 
rekonstrukce a úpravy 
budov Centra SOP 
v Praze 10, p.o. 
(Sámova, Zvonková)  

Průběžně 
 
Městská část Praha10 
 

 
Rozpočet Městské 
části Praha 10 
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Priorita XI. - Podpora odlehčovacích služeb 

 
Opatření XI. 1. 
Zmapování současného stavu  

Aktivity pro rok 
2012 

Časový 
harmonogram 

Realizátor a 
partneři 

Zdroj financování 

Formou sociální práce 
zmapovat potřebu 
odlehčovacích služeb 
na území Městské části 
Praha 10 

Leden - prosinec 
2012 

 
- Odbor sociální 
- Poskytovatelé 
sociálních služeb 
 

V rámci pracovních 
činností pracovníků 
Městské části Praha 
10 

 
 
Opatření XI. 2.  
Podpora rodin pečujících o osobu blízkou formou odlehčovacích služeb 

Aktivity pro rok 
2012 

Časový 
harmonogram 

Realizátor a 
partneři 

Zdroj financování 

Pokračovat 
v poskytování 
příspěvku na osobní 
asistenci dětem 
s těžkým zdravotním 
postižením 
 

Průběžně 
- Městská část 
Praha10 
- Odbor sociální 

- Rozpočet Městské 
části Praha 10 
- V rámci pracovních 
činností pracovníků 
Městské části Praha 
10 

Pokračovat 
v zajišťování služby 
dopravy Městské části 
Praha 10 zdravotně 
znevýhodněných osob 
a seniorů 
 

Průběžně 

- Městská část 
Praha10 
- Odbor sociální 
 

 
- Rozpočet městské 
části Praha 10 
- V rámci pracovních 
činností pracovníků 
Městské části Praha 
10  
 

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

Leden - prosinec 
2012 

Městská část Praha10 
Rozpočet Městská 
část Praha 10 

Udržet současný stav 
vyčleněných lůžek pro 
osoby trpící 
Alzheimerovou 
chorobou a jinými typy 
demencí v Domově se 
zvláštním určením ve 
Zvonkové ul. 
 

Průběžně 

- Městská část 
Praha10 
- Centrum SOP 
v Praze 10, p.o. 

Rozpočet Městské 
části Praha 10 
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Priorita XII.  - Podpora rozvoje bytové politiky městské části v souvislosti se 
sociální problematikou 

 
Opatření XII. 1.  
Podpora rozvoje tréninkového bydlení 

Aktivity pro rok 
2012 

Časový 
harmonogram 

Realizátor a 
partneři 

Zdroj financování 

Pokračovat v programu 
prostupného bydlení Průběžně 

- Městská část 
Praha10 
- CKP P10, o.p.s. 

Rozpočet Městské 
části Praha 10 

 
Opatření XII. 2.  
Podpora chráněného / podporovaného bydlení 
Aktivity pro rok 
2012 

Časový 
harmonogram 

Realizátor a 
partneři 

Zdroj financování 

Vyvolat jednání k dané 
problematice na 
Magistrátu hl. m. Prahy 

Leden - červen 2012 

Odbor sociální 
v součinnosti 
s Magistrátem hl. m. 
Prahy 

V rámci pracovních 
činností pracovníků 
Městské části Praha 
10 

Na základě výstupů 
z jednání na Magistrátu 
hl. m. Prahy navrhnout 
řešení dané 
problematiky 

Červenec - září 2012 

Odbor sociální 
v součinnosti 
s příslušnými odbory 
Úřadu městské části 
Praha 10 

V rámci pracovních 
činností pracovníků 
Městské části Praha 
10 

 
Opatření XII. 3.  
Podpora tzv. sociálních / startovacích bytů (sociálně dostupných, 
malometrážních) se smlouvami na dobu určitou 

Aktivity pro rok 
2012 

Časový 
harmonogram 

Realizátor a 
partneři 

Zdroj financování 

Pokračovat v 
„losování“ bytů pro 
osoby v různých 
sociálních/životních 
situací 

Průběžně 
 
Městská část Praha10 
 

Rozpočet Městské 
části Praha 10 

Pokračovat v realizaci 
Koncepce řešení 
důsledků 
jednostranného 
zvyšování nájemného 
z bytu (poskytování 
menších bytů výměnou 
za stávající byt, slevy 
na nájemném, přímá 
adresná finanční 
podpora) 

Průběžně 
 
Městská část Praha10 
 

Rozpočet Městské 
části Praha 10 

 
 



 
 

20 

Opatření XII. 4.  
Podpora vzniku bezbariérových bytů  nerozpracováno 

Aktivity pro rok 
2012 

Časový 
harmonogram 

Realizátor a 
partneři 

Zdroj financování 

Zrealizovat jednání 
tématické pracovní 
skupiny 
 

Leden – červen 2012 Odbor sociální 

V rámci pracovních 
činností pracovníků 
Městské části Praha 
10 

Na základě výstupů 
pracovní skupiny 
navrhnout ve 
spolupráci s odborem 
majetkoprávním řešení 
dané problematiky 
 

Červenec – prosinec 
2012 

Odbor sociální 
v součinnosti 
s příslušnými odbory 
Úřadu městské části 
Praha 10 

V rámci pracovních 
činností pracovníků 
Městské části Praha 
10 
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Priorita XIII. - Podpora aktivit pro děti ze sociálně slabých rodin 

 
Opatření XIII. 1.  
Zmapování současného stavu 

Aktivity pro rok 
2012 

Časový 
harmonogram 

Realizátor a 
partneři 

Zdroj financování 

Pokračovat v Analýze 
trávení volného času 
neorganizovaných dětí 
a mládeže ve 
vybraných lokalitách 
Prahy 10 se zaměřením 
na potřebnost 
vhodných služeb pro 
tuto cílovou skupinu – 
další lokality 
 

Leden – listopad 
2012 

 
- Odbor sociální 
- Poskytovatelé 
sociálních služeb 
 

Rozpočet Městské 
části Praha 10 

Na základě celkových 
výsledků Analýzy 
trávení volného času 
neorganizovaných dětí 
a mládeže ve 
vybraných lokalitách 
Prahy 10 se zaměřením 
na potřebnost 
vhodných služeb pro 
tuto cílovou skupinu 
navrhnout další postup 
řešení 

Prosinec 2012 
 
Odbor sociální 
 

V rámci pracovních 
činností pracovníků 
Městské části Praha 
10 

 
 
 
Opatření XIII. 2.  
Podpora nízkoprahových zařízení pro děti a mládež  

Aktivity pro rok 
2012 

Časový 
harmonogram 

Realizátor a 
partneři 

Zdroj financování 

Rozšířit grantové řízení 
Městské části Praha10 
pro sociální oblast o 
oblast nízkoprahových 
služeb pro děti a 
mládež 
 

Leden – září 2012 

- Volení zástupci 
Městské části  Praha 
10 
- Odbor sociální 
v součinnosti 
s příslušnými odbory 
Úřadu městské části 
Praha 10 

Rozpočet Městské 
části Praha 10 

Zmapovat podmínky a 
zahájit proces vzniku 
nízkoprahového 
zařízení 
 

Průběžně 

- Odbor sociální 
v součinnosti 
s příslušnými odbory 
Úřadu městské části 
Praha 10 
- Poskytovatelé 
sociálních služeb 

V rámci pracovních 
činností pracovníků 
Městské části Praha 
10 
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Opatření XIII. 3.  
Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež   

Aktivity pro rok 
2012 

Časový 
harmonogram 

Realizátor a 
partneři 

Zdroj financování 

Podporovat zájmové 
organizace pracující 
s dětmi a mládeží 
(finančně, materiálně) 
 

Průběžně 

- Městská část 
Praha10 
- Poskytovatelé 
sociálních služeb 

Rozpočet Městské 
části Praha 10 

Zrealizovat 
resocializační pobyt 
pro děti a mládež ze 
sociálně 
znevýhodněného 
prostředí 
 

Průběžně 
 
Odbor sociální 
 

Rozpočet Městské 
části Praha 10  

Zrealizovat aktivity 
uvedené v Koncepci 
prevence 
nežádoucích 
sociálních jevů u dětí 
a mládeže na území 
MČ Praha 10 na 
období 2011 - 2014 

Průběžně 

 
- Odbor sociální 
- Spolupracující 
subjekty 
 

V rámci pracovních 
činností pracovníků 
Městské části Praha 
10 
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Priorita XIV. - Hledání řešení problematiky sociálního vyloučení osob se 
specifickými potřebami 
 
Opatření XIV. 1.  
Zmapování současného stavu 

Aktivity pro rok 
2012 

Časový 
harmonogram 

Realizátor a 
partneři 

Zdroj financování 

Iniciovat vznik 
pracovní skupiny 
zabývající se 
problematikou osob 
ohrožených sociálním 
vyloučením 
 

Leden – březen 2012 

 
- Odbor sociální  
- Poskytovatelé 
sociálních služeb 
 

 
V rámci pracovních 
činností pracovníků 
Městské části Praha 
10 

Iniciovat vznik 
pracovní skupiny 
zabývající se 
problematikou 
prevence nežádoucích 
jevů u dětí a mládeže 

Leden – březen 2012 

 
- Odbor sociální 
- Poskytovatelé 
sociálních služeb 

V rámci pracovních 
činností pracovníků 
Městské části Praha 
10 

Na základě výstupů 
z obou výše uvedených 
pracovních skupin 
implementovat do 
praxe navržená řešení 

Duben - prosinec 
2012 

- Odbor sociální  
- Poskytovatelé 
sociálních služeb 

- V rámci pracovních 
činností pracovníků 
Městské části Praha 
10 
- Rozpočet Městské 
části Praha 10 
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Vliv procesu komunitního plánování sociálních služeb na rozvoj a 
udržitelnost sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 
 
V souladu s principy a cíli procesu komunitního plánování sociálních služeb se na území 
městské části Praha 10 podařilo zejména: 
 

• zaktualizovat Sociálně demografickou analýzu 

• realizovat Projekt JPD 3 z ESF „Integrace občanů s těžkým zdravotním postižením        

a jejich rodin z Prahy 10 na trh práce“ 

• pokračovat v zajištění rozvozu zdravotně znevýhodněných osob z Prahy 10  

• zpracovat Koncepci sociální péče na území městské části Praha 10 

• zpracovat Přehled poskytovatelů sociálních a návazných služeb na území městské 

části Praha 10 

• zrealizovat dotazníkové šetření „Tvoje Desítka“ 

• vytipovat ve spolupráci s veřejností bariery na území městské části Praha 10 

• realizovat dotazníkové šetření - Analýza potřeb obyvatelů domů v Rektorské ulici 

• provázat rozdělování finančních prostředků z rozpočtu Městské části Praha 10 

s prioritami Plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území 

městské části Praha 10 na období 2010 – 2011 

• zajistit účast zástupců sociálního odboru při rozdělování finančních prostředků v rámci 

grantového řízení Městské části Praha 10 

• pokračovat v podpoře provozu Azylového domu pro matky s dětmi (za tento projekt 

získala Městská část Praha 10 Cenu ministra práce a sociálních věcí za kreativní 

přístup k transformaci sociálních služeb za rok 2005) 

• pokračovat v poskytování Příspěvku na osobní asistenci dětem se zdravotním 

postižením    (za tento projekt získala Městská část Praha 10 cenu „Mosty 2004“, a to 

v kategorii pro instituci veřejné správy  ve prospěch občanů se zdravotním 

postižením)  

• pokračovat v podpoře provozu Studentského domu (za tento projekt se Městská část 

Praha 10 umístila na  II. místě a získala Cenu ministra práce a sociálních věcí a 

časopisu Sociální práce za kreativní přístup k transformaci sociálních služeb za 

rok 2008  a cenu ministra vnitra „Cena za inovaci ve veřejné správě“  za rok 2009 

• prezentovat služby poskytovatelů sociálních a návazných služeb v rámci akcí 

Městské části Praha 10 pro veřejnost  

• umožnit prezentaci poskytovatelů sociálních a návazných služeb na webových 
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stránkách Městské části Praha 10  

• zajišťovat schůzky poskytovatelů sociálních a návazných služeb s představiteli 

Městské části Praha 10 

• zpracovat a realizovat Plán rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb 

na území městské části Praha 10 na období 2010 – 2011 (za tento projekt se 

Městská část Praha 10 v roce 2010 umístila na II. místě v soutěži „O lidech s lidmi“ 

za podporu místní demokracie a spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi,     

a to v kategorii: Zapojování veřejnosti  do rozhodovacích procesů obcí a měst)  

• vytvořit informační DVD o aktivitách Městské části Praha 10 v sociální oblasti  

• zajistit cenově zvýhodněný pobyt pro seniory v Hotelu Černá hora 

• zpracovat a zrealizovat projekt z ESF „Do práce po rodičovské dovolené 

s Desítkou“ 

• zrealizovat cenově zvýhodněný pobyt pro sociálně znevýhodněné matky s dětmi 

v Hotelu Černá hora 

• zavést službu Tísňové péče pro seniory prostřednictvím mobilních telefonů 

• zahájit monitoring neorganizovaných dětí a mládeže na území Městské části Praha 

10 

• zpracovat a distribuovat Katalog sociálních a návazných služeb, a to již druhým 

rokem 

• vyčlenit v rámci provozu Centra SOP v Praze 10, p.o. lůžka pro osoby trpící 

Alzheimerovou chorobou 

• zrealizovat program Prostupného bydlení pro klientky Azylového domu pro matky 

s dětmi 

• připravit resocializační pobyt pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného 

prostředí 

• sladit proces komunitního plánování s prevencí kriminality a protidrogovou prevencí 

• realizovat projekty prevence kriminality pro občany Městské části Praha 10 (Stáří bez 

obav,  Život bez rizik, Bezpečný domov, Bezpečný senior, Na Desítce v bezpečí, 

Senior akademie, Aby doma nebolelo, Život bez dluhů aneb jak chytře                   

a zodpovědně hospodařit a pracovní workshop pro školní metodiky prevence) 
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