Vyhodnocení plnění priorit
Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti
sociálních a návazných služeb
na území městské části Praha 10
na období 2014-2016
za rok 2015

Zpracoval: Odbor sociální Úřadu městské části Praha 10
kpss@praha10.cz
www.desitkapomaha.cz
březen 2016

Verze schválená Radou městské části Praha 10 dne 17. 5. 2016
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Představení dokumentu
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 (dále jen KPSS)
za účasti poskytovatelů, uživatelů a zástupců zadavatele.
Střednědobý plán rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části
Praha 10 na období 2014-2016 (dále jen Střednědobý plán) byl schválen Zastupitelstvem
městské části Praha 10 dne 16. 12. 2013.
K zabezpečení realizace stanovených priorit na období 2014-2016 zpracovává Odbor sociální
ÚMČ Praha 10 na každý rok prováděcí plán (akční plán), v němž jsou konkretizovány jednotlivé
aktivity v rámci stanovených opatření, včetně způsobu jejich realizace. Pro vyhodnocení plnění
priorit za rok 2015 vycházíme ze schváleného Akčního plánu městské části Praha 10 na rok
2015.
Cílem vyhodnocení plnění priorit je průběžné monitorování naplňování stanovených aktivit
pro dané období. Jedná se o jeden z kontrolních mechanismů fungování celého procesu KPSS.
Pro snadnější orientaci je dokument strukturován v tabulkách, které obsahují zejména
naplánované aktivity pro rok 2015 a aktivity realizované. Součástí tabulek jsou i realizátoři,
harmonogram, výstupy, vynaložené prostředky a informace o stavu naplňování opatření.
Realizace procesu KPSS je v kompetenci Odboru sociálního ÚMČ Praha 10, jehož pracovníci
se podílejí na naplňování většiny priorit. K zajištění efektivity procesu KPSS je také nezbytná
spolupráce s ostatními Odbory ÚMČ Praha 10, které mají ve své kompetenci naplňování
některých opatření, a to bez přímé účasti pracovníků Odboru sociálního ÚMČ Praha 10 (Odbor
kultury a projektů, Odbor majetkoprávní, Odbor školství, Odbor hospodářské správy).
V případě, že jsou v rámci procesu KPSS identifikovány potřeby, které nespadají do sociální
a návazné oblasti (nebo patří o kompetence jiného Odboru), předává informaci Odbor sociální
ÚMČ Praha 10 k přímému řešení kompetentnímu Odboru. V tomto dokumentu je
zaznamenáno, jakým způsobem se kompetentní Odbor opatřením zabýval.
Všechny dokumenty jsou k dispozici na www.desitkapomaha.cz v sekci komunitní plánování.
Městská část Praha 10 děkuje všem, kteří se na celém procesu podílejí. Bez jejich spolupráce
by se proces KPSS nemohl uskutečnit.

2

Priority a opatření Střednědobého plánu
Jednotlivé priority v sociální a návazné oblasti byly tvořeny na jednáních pracovních skupin,
a to za aktivní spolupráce uživatelů, spolupracujících poskytovatelů sociálních a návazných
služeb, zástupců MČ Praha 10 a občanů, kteří se o tuto oblast zajímají. Při nastavení priorit
jsme vycházeli z výstupů analýz (analýzy potřeb, analýzy služeb a SWOT analýz pracovních
skupin).
Nejdůležitějším podkladem pro tvorbu komunitního plánu na daném území je analýza potřeb.
Městská část Praha 10 si v srpnu 2013 nechala Centrem pro komunitní práci střední Čechy
zpracovat Analýzu potřeb občanů městské části Praha 10 - oblast související se zajištěním
potřeb občanů v nepříznivé sociální situaci (dále i analýza potřeb).
Dále si městská část Praha 10 nechala v červnu 2013 Centrem pro komunitní práci střední
Čechy zpracovat Analýzu sociálních a návazných služeb poskytovaných občanům Prahy 10
(dále i analýza služeb).
SWOT analýzy vypracovaly 4 pracovní skupiny na svých jednáních:
Osoby se zdravotním postižením dne 27. 3. 2013
Osoby ohrožené sociálním vyloučením dne 27. 3. 2013
Senioři dne 4. 4. 2013
Rodina, děti a mládež dne 8. 4. 2013
SWOT analýzy jsou součástí zápisů z jednáních pracovních skupin.
Priority KPSS byly schváleny Radou městské části Praha 10 dne 18. 9. 2013 (usnesení č. 1001)
a jsou spolu s opatřeními pro jejich realizaci základem Střednědobého plánu.
Jednotlivé priority a opatření jsou z praktických důvodů číslovány. Číselné označení neurčuje
jejich důležitost nebo pořadí, v jakém mají být řešeny.
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Priorita I. - Zajištění kvalitní a kontinuální informovanosti v oblasti sociálních
a návazných služeb
Priorita II. - Podpora rozvoje dobrovolnictví
Priorita III. - Podpora transparentního grantového systému v oblasti
poskytování sociálních a návazných služeb

Priorita IV. - Podpora poradenství
Priorita V. - Podpora bezbariérovosti
Priorita VI. - Podpora zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce
Priorita VII. - Podpora řešení problematiky bydlení osob v nepříznivé sociální
situaci
Priorita VIII. - Podpora péče o děti do nástupu povinné školní docházky
Priorita IX. - Podpora terénních služeb, terénních programů a preventivních
programů pro děti a mládež ohrožené rizikovými sociálními jevy
Priorita X. - Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením v setrvání
v domácím prostředí
Priorita XI. - Podpora aktivizačních služeb
Priorita XII. - Řešení problematiky pobytových služeb seniorů a osob se
zdravotním postižením
Priorita XIII. - Podpora terénních služeb a terénních programů pro dospělé
osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené
Priorita XIV. - Udržení procesu komunitního plánování sociálních služeb
Priorita XV. - Podpora sociální práce poskytované městskou částí Praha 10
prostřednictvím sociálních pracovnic a pracovníků Odboru sociálního
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Priorita I. - Zajištění kvalitní a kontinuální informovanosti v oblasti sociálních
a návazných služeb
Opatření
Opatření 1. 1.: Průběžně informovat občany různými formami

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Odbor sociální
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb
Externí dodavatel letáků
Dobrovolnické centrum Protěž
MČ Praha 10 – Tiskový mluvčí

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
• Pokračovat ve zpracovávání článků ze sociální oblasti do novin Prahy 10
• Pokračovat v informování veřejnosti o projektech MČ Praha 10 v sociální oblasti různými formami
• Pokračovat ve zpracování a tisku srozumitelného informativního letáku o činnostech odboru sociálního
občanům Prahy 10
• Pokračovat v předávání informativních letáků o činnostech odboru sociálního spolupracujícím
poskytovatelům sociálních a návazných služeb
• Pokračovat v distribuci letáků o činnosti spolupracujících poskytovatelů sociálních a návazných služeb na
akcích MČ Praha 10
• Aktualizovat informační dopis pro praktické lékaře a pediatry působící na území Prahy 10 o činnostech
odboru sociálního a nabídce sociálních a návazných služeb
• Distribuovat informační dopis praktickým lékařům a pediatrům působícím na území Prahy 10
• Hledat další možnosti předávání informací občanům Prahy 10
Realizace aktivit:
• Průběžně – zpracování námětů na články do tisku – náměty se týkaly činnosti a projektů Odboru sociálního
a problematiky sociálních a návazných služeb
• Průběžně – tvorba a tisk letáků k činnosti Odboru sociálního
• Průběžně – distribuce letáků k činnosti Odboru sociálního v rámci vybraných akcí MČ, v rámci aktivit KPSS
• Průběžně - distribuce letáků spolupracujících poskytovatelů sociálních a návazných služeb na akcích
MČ Praha 10
• Listopad – zpracování informativního dopisu pro praktické lékaře a pediatry
• Prosinec – distribuce informativního dopisu pro praktické lékaře a pediatry (prostřednictvím
Dobrovolnického centra Protěž)

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – 17 059 Kč (letáky k činnostem Odboru sociálního)
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• 15 námětů na články do novin
• 13 zveřejněných článků v novinách Prahy 10
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• 5 typů letáků k jednotlivým činnostem Odboru sociálního – celkem 10 tis. ks letáků (3 typy letáků
k činnostem oddělení sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou, leták k činnosti oddělení sociální
práce, leták k činnosti oddělení sociální prevence)
• leták k projektu poskytování finančních darů uživatelům tísňové péče
• aktualizace informační tiskoviny k problematice příspěvkových organizací CSOP v Praze 10 a LDN Vršovice
• 80 distribuovaných informativních dopisů pro praktické lékaře a pediatry působící na území Prahy 10
o činnostech Odboru sociálního a nabídce sociálních a návazných služeb
• V rámci 2 akcí MČ Praha 10 zajištěna distribuce letáků poskytovatelů

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření
Opatření 1. 2.: Podporovat pravidelné zveřejňování informací na webových stránkách Prahy 10

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Odbor sociální
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb
MČ Praha 10 – odbor kultury a projektů

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
• Pokračovat ve zpracovávání článků
• Pokračovat ve zveřejňování akcí spolupracujících poskytovatelů sociálních a návazných služeb v kalendáři
akcí
• Pokračovat v aktualizaci údajů vztahujících se k činnosti odboru sociálního
Realizace aktivit:
• Průběžně – na hlavním webu publikovány články k sociální problematice
• Průběžně – zveřejňování akcí spolupracujících poskytovatelů sociálních a návazných služeb v kalendáři akcí
• Průběžně – na hlavním webu probíhala aktualizace údajů k činnosti Odboru sociálního

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 (provoz webových stránek)
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• 8 článků na hlavním webu k sociální problematice
• 77 zveřejněných akcí

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka

7

Opatření
Opatření 1. 3.: Provozovat sociální a zdravotní portál

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Odbor sociální
MČ Praha 10 – Odbor kultury a projektů
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
•
•
•
•

Operativně aktualizovat text na sociálním a zdravotním portále
Průběžně vyřizovat portálovou poštu – e-mailová komunikace s občany
Provádět pravidelné kontroly aktuálnosti informací na sociálním a zdravotním portále
Pravidelně upozorňovat poskytovatele sociálních a návazných služeb, aby provedli kontrolu údajů o jejich
organizaci – prostřednictvím e-mailové výzvy
• Zveřejňovat informace od spolupracujících poskytovatelů sociálních a návazných služeb

Realizace aktivit:
• Průběžně – aktualizování textů na portálu, opakovaně prověřována funkčnost odkazů v jednotlivých
rubrikách
• Průběžně – doplňování nových informací (např. k projektům Odboru sociálního, k činnosti jednotlivých
oddělení Odboru sociálního a k činnosti příspěvkových organizací MČ Praha 10)
• Průběžně – doplňování nových textů do rubriky „Potřebuji řešit“
• Zřízení nové rubriky „Sociálně-právní ochrana dětí“
• Průběžně – vyřizování portálové pošty (szp@praha10.cz) – e-mailových dotazů a sdělení
• Květen – upozornění organizacím k provedení kontroly údajů
• Září – upozornění organizacím k provedení kontroly údajů
• Prosinec – upozornění organizacím k provedení kontroly údajů

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 (provoz webových stránek)
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
•
•
•
•
•

Aktualizované informace na sociálním a zdravotním portálu
Nové informace na portálu – vkládané aktuality, nově vytvořené stránky a odkazy
100 ks vyřízené korespondence v portálové poště
Pravidelné kontroly portálu pracovníky Odboru sociálního
3 upozornění ke kontrole portálu poskytovatelům sociálních a návazných služeb

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření
Opatření 1. 4.: Aktualizovat katalog sociálních a návazných služeb

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Odbor sociální
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb
Externí dodavatel

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
• Výběr dodavatele katalogu sociálních a návazných služeb
• Oslovení spolupracujících poskytovatelů sociálních a návazných služeb, aby aktualizovali své údaje či se
nově zařadili do katalogu
• Shromažďování podkladů
• Předání dodavateli ke grafickému zpracování a k tisku
• Zpracování a zveřejnění elektronické verze katalogu
• Distribuce katalogu sociálních a návazných služeb
Realizace aktivit:
•
•
•
•
•
•

Červen – předání informace o aktualizaci
Červen až srpen – sběr podkladů pro tvorbu katalogu (celkem 67 poskytovatelů)
Červen až srpen – aktualizace údajů MČ Praha 10
Září – předání podkladů k aktualizaci
Září – korektury katalogu
Říjen – zveřejnění „Katalogu sociálních a návazných služeb 2015/2016“ na webových stránkách
MČ Praha 10
• Říjen – předání „Katalogu sociálních a návazných služeb 2015/2016“v elektronické podobě spolupracujícím
poskytovatelům sociálních a návazných služeb
• Prosinec – dotisk „Katalogu sociálních a návazných služeb 2016/2016“
• Prosinec – předání „Katalogu sociálních a návazných služeb 2015/2016“praktickým lékařům a pediatrům
z Prahy 10

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – 98 386 Kč
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
•
•
•
•
•
•

2000 ks katalogu
Distribuce katalogu poskytovatelům sociálních a návazných služeb
Distribuce katalogu občanům MČ Praha 10
Zveřejnění katalogu na webu Prahy 10
Distribuce katalogu lékařům
750 ks dotisk katalogu

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření
Opatření 1. 5.: Realizovat veletrh sociálních a návazných služeb

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Odbor sociální
MČ Praha 10 – Odbor kultury a projektů
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb
Majetková, a. s.

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
• Naplánování konání veletrhu na květen 2015
• Zjištění zájmu poskytovatelů sociálních a návazných služeb o účast na veletrhu
• Zpracování a předání ke zveřejnění informace o konání veletrhu pro občany MČ Praha 10 (webové stránky
Prahy 10, noviny Prahy 10, prostřednictvím spolupracujících poskytovatelů)
• Zajištění technického vybavení veletrhu
• Organizace veletrhu
Realizace aktivit:
• Leden – příprava veletrhu (rezervace termínu, zajištění stánků, rezervace prostoru, zajištění
doprovodného programu)
• Březen – oslovení spolupracujících poskytovatelů sociálních a návazných služeb
• Březen až duben – vedení evidence organizací
• Duben – zpracování letáku a plakátu o konání veletrhu
• 20. 5. 2014 – konání veletrhu před NC Eden
• Červen – zpracování informace o realizovaném veletrhu
• Červen – zveřejnění fotodokumentace na sociálním a zdravotním portálu

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – 9 800 Kč (doprava, montáž a demontáž stánků)
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• 37 zúčastněných poskytovatelů sociálních a návazných služeb
• cca 300 návštěvníků

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
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Priorita II. Podpora rozvoje dobrovolnictví
Opatření
Opatření 2. 1.: Podporovat organizace působící na území městské části Praha 10, které spolupracují
s dobrovolníky

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Volené orgány
MČ Praha 10 – Odbor sociální
MČ Praha 10 – Odbor kultury a projektů
Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomých, z. s.

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
Podporovat poskytovatele dobrovolnických služeb v rámci grantového systému MČ Praha 10 dle prokázané
potřeby občanů městské části
Realizace aktivit:
• Leden až únor – zpracování vyhodnocení souladu žádostí o dotaci (potřebnost projektu pro občany Prahy
10) se schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb
• Květen – pokračování v prezentaci organizací, které spolupracují s dobrovolníky na veletrhu sociálních
a návazných služeb
• 22. 6. 2015 – Zastupitelstvo MČ Praha 10 svým usnesením schválilo dotace z rozpočtu MČ Praha 10
• Červen – zveřejnění výsledků dotačního řízení MČ Praha 10
• Červen – podpora dobrovolnických služeb realizovaných Okamžikem – sdružením pro podporu nejen
nevidomých
• Září – realizace akce s názvem „Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti“ (vazba
na opatření 2.3.)
• Říjen – pokračování v prezentaci organizací, které spolupracují s dobrovolníky v Katalogu sociálních
a návazných služeb 2015/2016“ (vazba na opatření 1.4.)

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – 38 tis. Kč (podpora organizace s názvem Okamžik – sdružení pro podporu nejen
nevidomých v rámci dotačního řízení MČ Praha 10)
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• 14 organizací spolupracujících s dobrovolníky
• 1 podpořená organizace
• 82 dobrovolníků, jejichž činnost byla oceněna (vazba na opatření 2.3.)

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření
Opatření 2. 2.: Udržet dobrovolnickou činnost v rámci Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10,
p. o.

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Odbor sociální
MČ Praha 10 – Odbor kultury a projektů

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
• Podporovat poskytovatele dobrovolnických služeb v rámci grantového systému MČ Praha 10 dle prokázané
potřeby občanů městské části
• Nadále zapojovat dobrovolníky do péče o klienty (doplnění registrovaných sociálních služeb)
Realizace aktivit:
• Realizace filmových představení pro klienty Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o
• Pravidelné návštěvy dobrovolníků u seniorů v jejich domácnostech a v domovech pro seniory
• Průběžně – zapojování dobrovolníků do péče o klienty Centra sociální a ošetřovatelské pomoci
v Praze 10, p. o.

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• 8420 hodin dobrovolnické služby poskytnutých klientům Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10,
p. o
• 6 dobrovolnických akcí realizovaných pro klienty Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o
(filmová představení)
• 65 občanů Prahy 10, kteří se účastní dobrovolnických akcí v Centru sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze
10, p. o.

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření
Opatření 2. 3.: Oceňovat dobrovolnickou činnost

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Odbor sociální
MČ Praha 10 – Odbor kultury a projektů
Poskytovatelé dobrovolnických služeb
Dobrovolníci

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
• Prezentovat organizace působící na území MČ Praha 10, které spolupracují s dobrovolníky (veletrh,
katalog)
• Prezentovat dobrovolnictví na sociálním a zdravotním portále
• Vyhlásit čtvrtý ročník volby Dobrovolníka roku
• Uspořádat třetí ročník akce s názvem „Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti“
pro maximálně 200 dobrovolníků
Realizace aktivit:
• Duben – aktualizace informací o dobrovolnictví na sociálním a zdravotním portálu
• Květen – pokračování v prezentacích organizací, které spolupracují s dobrovolníky na veletrhu sociálních
a návazných služeb
• Příprava a realizace akce „Poděkování dobrovolníkům za činnost v sociální oblasti“:
Leden – rezervace sálu v KD Barikádníků
Duben – předání informace o realizaci akce poskytovatelům sociálních a návazných služeb
Červen – oslovení spolupracujících poskytovatelů
Vedení evidence počtu účastníků
Nakoupení dárků
Organizační zajištění
Prezentace akce
• 14. 9. 2015 – realizace akce s názvem „Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti“
• Příprava a realizace akce „Dobrovolník roku“:
Září – zveřejnění výzvy
Září – oslovení poskytovatelů sociálních a návazných služeb v rámci KPSS
10. 11. 2015 – ukončení příjmu přihlášek
Listopad – výběr dobrovolníků
Organizační zajištění
Prezentace akce
• Prosinec – slavnostní volba „Dobrovolníka roku“

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – 94 641 Kč (Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 100 tis. Kč (Dobrovolník roku)
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
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• 14. 9.2015 - Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti
Oslovení 85 organizací
Přihlášení 120 účastníků
Účast 82 účastníků
Ocenění 82 dobrovolníků
• 4. 12. 2015 – Dobrovolník roku Prahy 10
Celkem 9 nominovaných dobrovolníků
Ocenění 9 dobrovolníků

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
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Priorita III. – Podpora transparentního grantového systému v oblasti
poskytování sociálních a návazných služeb
Opatření
Opatření 3.1.: Podporovat transparentnost rozdělování finančních prostředků

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Volené orgány
MČ Praha 10 – Odbor sociální
MČ Praha 10 – Odbor kultury a projektů

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
• Podporovat současné i nově vzniklé služby – poskytovatele služeb na základě reálně doložené potřeby
ve vazbě ke schválenému Střednědobému plánu
• Udržení odborného hodnocení/doporučení pro rozdělování finančních prostředků ve vazbě ke schválené
strategii v oblasti sociálních a návazných služeb
• Pravidelně zveřejňovat výsledky dotačního řízení na webových stránkách Prahy 10
Realizace aktivit:
• Leden až únor – zpracování vyhodnocení souladu žádostí o dotaci (potřebnost projektu pro občany Prahy
10) se schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb (vazba na opatření 3.2.)
• Červen – podpora současných i nových služeb v rámci dotačního řízení MČ Praha 10, a to dle potřeb
občanů Prahy 10
• Červen – zveřejnění výsledků dotačního řízení na webových stránkách Prahy 10
• Průběžně – spolupráce s MHMP na aktualizaci sítě sociálních služeb na území hl. m. Prahy (zpracování
Výkazu financování, zapojení do připomínkování Akčního plánu hl. m. Prahy – kontrola a aktualizace sítě
poskytovatelů sociálních služeb na území hl. m. Prahy)

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – 2 622 tis. Kč (finanční prostředky na podporu sociálních a návazných služeb
v rámci dotačního řízení MČ Praha 10)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 150 tis. Kč (finanční prostředky na podporu protidrogové prevence a prevence
kriminality v rámci dotačního řízení MČ Praha 10)
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
•
•
•
•
•

51 vyhodnocených žádostí v sociální oblasti
11 vyhodnocených žádostí v rámci protidrogové prevence a prevence kriminality
64 celkem vyhodnocených služeb a projektů
Zveřejnění výsledků dotačního řízení MČ Praha 10
Zpracování Výkazu financování sociálních služeb za rok 2014 pro MHMP

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření
Opatření 3.2.: Rozdělovat finanční prostředky v návaznosti na schválené priority komunitního plánování
sociálních služeb

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Volené orgány
MČ Praha 10 – Odbor kultury a projektů
MČ Praha 10 – Odbor sociální

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
• Zpracovat vyhodnocení žádostí v souladu s prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb
• Předložit vyhodnocení příslušnému poradnímu orgánu RMČ či ZMČ
• Podporovat i nově vzniklé služby s ohledem na priority sociálních a návazných služeb
Realizace aktivit:
• Leden až únor – zpracování vyhodnocení souladu žádostí o dotaci (potřebnost projektu pro občany Prahy
10) se schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb
• Duben – předložení vyhodnocení žádostí o dotaci na jednání Komise pro granty a strukturální fondy
• Červen – účast zástupců Odboru sociálního na jednání Komise pro granty a strukturální fondy
• Červen – podpora současných i nových služeb v rámci grantového systému MČ Praha 10, a to dle potřeb
občanů Prahy 10

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• 51 vyhodnocených žádostí (vazba na opatření 3. 1.)
• 64 vyhodnocených služeb a projektů (vazba na opatření 3. 1.)

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
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Priorita IV. – Podpora poradenství
Opatření
Opatření 4. 1.: Podporovat Odborné sociální poradenství

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Volené orgány
MČ Praha 10 – Odbor sociální
MČ Praha 10 – Odbor kultury a projektů
Asociace pomáhající lidem s autismem, z. s.
Hospicové občanské sdružení Cesta domů
REMEDIUM Praha, o. p. s.
Společnost E/Czech Epilepsy Association, z. s.
Poskytovatelé sociálních služeb

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
• Podporovat poskytovatele služby odborného sociálního poradenství v rámci grantového systému
MČ Praha 10, a to dle prokázané potřeby občanů městské části
• Komunikovat s MHMP o podpoře poradenských služeb potřebných na území Prahy 10
• Prezentovat služby organizací (veletrh, katalog, sociální a zdravotní portál)
Realizace aktivit:
• Leden až únor – zpracování vyhodnocení souladu žádostí o dotaci (potřebnost projektu pro občany Prahy
10) se schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb
• Průběžně – přenášení potřeby zajištění služby na jednání koordinátorů KPSS a MHMP (zahrnutí
poskytovatelů do sítě služeb na území hl. m. Prahy)
• Květen – pokračování v prezentaci organizací na veletrhu sociálních a návazných služeb
• 22. 6. 2015 – Zastupitelstvo MČ Praha 10 svým usnesením schválilo dotace z rozpočtu MČ Praha 10
• Červen – zveřejnění výsledků dotačního řízení MČ Praha 10
• Červen – podpora sociální služby realizované Asociací pomáhající lidem s autismem
• Červen – podpora sociální služby realizované Hospicovým občanským sdružením Cesta domů
• Červen – podpora sociální služby realizované REMEDIEM Praha
• Červen – podpora sociální služby realizované Společností E/ Czech Epilepsy Association
• Říjen – pokračování v prezentaci organizací v Katalogu sociálních a návazných služeb 2015/2016“ (vazba na
opatření 1.4.)
• Průběžně – prezentace organizací na sociálním a zdravotním portálu (vazba na opatření 1.3.)

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – 18 tis. Kč (podpora organizace s názvem Asociace pomáhající lidem s autismem,
z. s. v rámci dotačního řízení MČ Praha 10)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 50 tis. Kč (podpora organizace s názvem Hospicové občanské sdružení Cesta
domů v rámci dotačního řízení MČ Praha 10)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 24 tis. Kč (podpora organizace s názvem REMEDUM Praha, o. p. s. v rámci
dotačního řízení MČ Praha 10)
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• Rozpočet MČ Praha 10 – 24 tis. Kč (podpora organizace s názvem Společností E/ Czech Epilepsy
Association, z. s. v rámci dotačního řízení MČ Praha 10)
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
•
•
•
•

4 podpořené organizace
4 podpořené služby
Spolupráce s MHMP
Prezentace služeb

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření
Opatření 4. 2.: Podporovat psychologické poradenství

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Volené orgány
MČ Praha 10 – Odbor sociální
MČ Praha 10 – Odbor kultury a projektů
Gaudia proti rakovině, z. s.
Mamma HELP – sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
• Podporovat poskytovatele psychologického poradenství v rámci grantového systému MČ Praha 10
• Hledat možnosti zajištění dostupnosti služby na jednáních pracovních skupin
Realizace aktivit:
• Leden až únor – zpracování vyhodnocení souladu žádostí o dotaci (potřebnost projektu pro občany Prahy
10) se schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb
• 22. 6. 2015 – Zastupitelstvo MČ Praha 10 svým usnesením schválilo dotace z rozpočtu MČ Praha 10
• Červen – zveřejnění výsledků dotačního řízení MČ Praha 10
• Červen – podpora psychosociální péče pro onkologicky a chronicky nemocné a jejich blízké realizované
Gaudií proti rakovině
• Červen – podpora Provozu Mamma HELP Centra – 2015
• Průběžně – řešení problematiky na jednáních pracovních skupin KPSS

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – 36 tis. Kč (podpora organizace s názvem Gaudia proti rakovině, z. s. v rámci
dotačního řízení MČ Praha 10)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 40 tis. Kč (podpora organizace s názvem Mamma HELP – sdružení pacientek
s nádorovým onemocněním prsu v rámci dotačního řízení MČ Praha 10)
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• 2 podpořené organizace
• 2 podpořené projekty

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření
Opatření 4. 3.: Podporovat finanční poradenství

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Odbor sociální
MČ Praha 10 – Odbor kultury a projektů
Externí dodavatel poradenství – Mgr. Lukáš Fiala, advokát
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
• Podporovat poskytovatele finančního poradenství v rámci grantového systému MČ Praha 10
• Pokračovat v zajištění bezplatného právního poradenství (finanční problematika) pro klienty odboru
sociálního
Realizace aktivit:
• Leden až únor – zpracování vyhodnocení souladu žádostí o dotaci (potřebnost projektu pro občany Prahy
10) se schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb
• Duben až listopad – realizace projektu s názvem „Zajištění poradenských služeb pro klienty Odboru
sociálního“ (vazba na opatření 4.4.)
• Prosinec – závěrečná zpráva

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – zajištění Odborného (právního) poradenství pro klienty Odboru sociálního –
92 664 Kč (vazba na opatření 4.4.)
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• 109 podpořených klientů (vazba na opatření 4.4.)
• 198 hodin konzultací (vazba na opatření 4.4.)

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
Žádná organizace nepožádala o dotaci na uvedenou službu/projekt.
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Opatření
Opatření 4. 4.: Podporovat právní poradenství osob v nepříznivé sociální situaci

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Odbor sociální
MČ Praha 10 – Odbor kultury a projektů
Externí dodavatel poradenství – Mgr. Lukáš Fiala, advokát
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
• Podporovat poskytovatele právního poradenství v rámci grantového systému MČ Praha 10
• Pokračovat v zajištění bezplatného právního poradenství pro klienty odboru sociálního
Realizace aktivit:
• Leden až únor – zpracování vyhodnocení souladu žádostí o dotaci (potřebnost projektu pro občany Prahy
10) se schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb
• Duben až listopad – realizace projektu s názvem „Pokračování v zajištění poradenských služeb pro klienty
Odboru sociálního“
• Prosinec – závěrečná zpráva

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – zajištění Odborného (právního) poradenství pro klienty Odboru sociálního –
92 664 Kč
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• 109 podpořených klientů
• 198 hodin konzultací

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
Žádná organizace nepožádala o dotaci na uvedenou službu/projekt.
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Opatření
Opatření 4. 5.: Podporovat vznik komunitního centra (centra sociálních a návazných služeb) na adrese
U Vršovického nádraží 30/30, Praha 10

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Volené orgány
MČ Praha 10 – Odbor majetkoprávní
Externí dodavatel projektové dokumentace
MČ Praha 10 – Odbor sociální
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
• Pokračovat v realizaci záměru zřídit komunitní centrum (pracovat na projektové dokumentaci, případně
zahájit rekonstrukci)
• Zpracovat informace o realizaci
• Zveřejnit informace o realizaci na webových stránkách Prahy 10
Realizace aktivit:
• Byla zpracována dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení
• Průběžně – spolupráce Odboru sociálního s Odborem majetkoprávním
• Informace o připravovaném projektu zveřejněna na sociálním portálu MČ Praha 10

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – náklady na projektovou dokumentaci
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• Byla zpracována dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení
• Průběžně – spolupráce Odboru sociálního s Odborem majetkoprávním
• Informace o připravovaném projektu zveřejněna na sociálním portálu MČ Praha 10

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka

22

Priorita V. – Podpora bezbariérovosti
Opatření
Opatření 5. 1.: Zapojovat občany do vyhledávání bariér

Realizátoři opatření/partneři
Občané MČ Praha 10 – hlášení bariér
MČ Praha 10 – Odbor sociální
MČ Praha 10 – Odbor kultury a projektů
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
• Zpracovat výzvu pro občany Prahy 10 a zveřejnit ji v mediích
• Zapojit spolupracující poskytovatele sociálních a návazných služeb do zjišťování bariérových míst na území
Prahy 10
• Řešit danou problematiku na pracovních skupinách
• Předložit přehled bariérových míst odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje MČ Praha 10 (vazba
na opatření 5.2.)
Realizace aktivit:
•
•
•
•
•

Říjen – zpracování výzvy
5. 11. 2015 – zveřejnění výzvy na webových stránkách Prahy 10
18. 11. 2015 – zveřejnění výzvy v novinách Prahy 10
Průběžně – zapojení poskytovatelů sociálních a návazných služeb na jednáních pracovních skupin KPSS
Průběžně – předávání bariérových míst Odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje (vazba na opatření
5.2)

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• 3 nahlášené bariéry
• 3 zapojení občané Prahy 10

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření
Opatření 5. 2.: Komunikovat s Odborem životního prostředí, dopravy a rozvoje ve vazbě k odstraňování
bariér

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Odbor sociální
MČ Praha 10 – Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje
Další kompetentní instituce

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
• Předávat podněty odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje MČ Praha 10
• Spolupracovat na zpětné vazbě směrem k občanům
Realizace aktivit:
• Průběžně – předávání zjištěných bariér Odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje
• Průběžně – předávání zjištěných bariér dalším institucím
• Průběžně – informování občanů o řešení zjištěných bariér

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – náklady na odstranění bariér
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• 3 předané podněty Odboru životního prostředí a dopravy
• 3 vyřízené podněty
• Zpětná vazba občanům

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření
Opatření 5. 3.: Podporovat odstraňování smyslových bariér

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Volené orgány
MČ Praha 10 – Odbor sociální
MČ Praha 10 – Odbor kultury a projektů
Hlavní město Praha
Česká unie neslyšících, oblastní organizace Praha
Pražská organizace vozíčkářů
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
• Pokračovat v mapování problémů cílové skupiny
• Pokračovat v hledání možností podpory odstraňování smyslových bariér, a to na jednání pracovní skupiny
KPSS (Osoby se zdravotním postižením)
• Hledat možnosti osvěty či seminářů směrem k cílové skupině
Realizace aktivit:
• Leden až únor – zpracování vyhodnocení souladu žádostí o dotaci (potřebnost projektu pro občany Prahy
10) se schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb
• 22. 6. 2015 – Zastupitelstvo MČ Praha 10 svým usnesením schválilo dotace z rozpočtu MČ Praha 10
• Červen – podpora tlumočnických služeb pro osoby se sluchovým postižením, které zajišťuje Česká unie
neslyšících, oblastní organizace Praha
• Červen – zveřejnění výsledků dotačního řízení MČ Praha 10
• 26. 6. 2015 – podána Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na projekty
vycházející ze spolupráce městských částí Praha 1-57 a hl. m. Prahy pro rok 2015 v oblasti podpory
projektů směřujících k vytvoření mapy přístupnosti a bezbariérovosti
• Červenec – navázání spolupráce s Pražskou organizací vozíčkářů
• 10. 8. 2015 – zahájení mapování přístupnosti a bezbariérovosti objektů na území MČ Praha 10
• Průběžně – na jednání pracovní skupiny KPSS řešeno odstraňování smyslových bariér

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – 700 Kč (tlumočnické služby v rámci jednání pracovní skupiny KPSS)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 20 tis. Kč (podpora organizace s názvem Česká unie neslyšících, oblastní
organizace Praha v rámci dotačního řízení MČ Praha 10)
• Rozpočet hl. m. Prahy – dotace ve výši 50 tis. Kč (mapování přístupnosti a bezbariérovosti objektů)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 19 575 Kč (mapování přístupnosti a bezbariérovosti objektů)
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• 1 podpořená organizace
• Specifikace problematik
• 17 zmapovaných objektů (3 budovy ÚMČ Praha 10, 1 budova Pražské správy sociálního zabezpečení,
3 budovy Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, 2 budovy DS Malešice a 2 budovy DS
Zahradní Město, 6 poboček České pošty)

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
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Priorita VI. - Podpora zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce
Opatření
Opatření 6.1.: Podporovat subjekty zajišťující chráněná pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Odbor sociální
MČ Praha 10 – Odbor kultury a projektů
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
• Podporovat subjekty, které vytvářejí či udržují chráněná pracovní místa, v rámci grantového systému
MČ Praha 10, a to dle prokázané potřeby občanů městské části
• Podporovat subjekty, které vytvářejí či udržují chráněná pracovní místa, formou zvýhodněného nájmu
• Zviditelnit důležitost rozvoje chráněných pracovních míst prostřednictvím sociálního a zdravotního
portálu, článků apod.
• Hledat další možnosti podpory subjektů na jednáních pracovní skupiny KPSS (např. zveřejňování nabídek
zaměstnání na sociálním a zdravotním portále)
Realizace aktivit:
• Leden až únor – zpracování vyhodnocení souladu žádostí o dotaci (potřebnost projektu pro občany Prahy
10) se schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb
• Duben – řešení problematiky na pracovní skupině KPSS (Osoby se zdravotním postižením) – doporučení
ověřených organizací, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením
• Červenec – zveřejnění odkazů na subjekty zaměstnávající osoby se zdravotním postižením (sociální
a zdravotní portál)
• Průběžně – zviditelňování problematiky – zveřejňování informací od poskytovatelů sociálních a návazných
služeb (sociální a zdravotní portál)
• Průběžně – poskytování zvýhodněného nájemného pro neziskové organizace

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• Informace na sociálním a zdravotním portálu
• 5 zveřejněných odkazů na ověření subjekty

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření
Opatření 6.2.: Podporovat podporované zaměstnávání

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Volené orgány
MČ Praha 10 – Odbor sociální
MČ Praha 10 – Odbor kultury a projektů
FOSA, o. p. s.
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
• Podporovat subjekty, které zajišťují podporované zaměstnávání, v rámci grantového systému MČ Praha 10,
a to dle prokázané potřeby občanů městské části
• Hledat další možnosti podpory na jednáních pracovní skupiny KPSS (Osoby se zdravotním postižením)
Realizace aktivit:
• Leden až únor – zpracování vyhodnocení souladu žádostí o dotaci (potřebnost projektu pro občany Prahy
10) se schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb
• 22. 6. 2015 – Zastupitelstvo MČ Praha 10 svým usnesením schválilo dotace z rozpočtu MČ Praha 10
• Červen – podpora Podporovaného zaměstnávání FORMIKA pro občany Prahy 10, které realizovala FOSA
• Červen – zveřejnění výsledků dotačního řízení
• Průběžně – problematika řešena na jednáních pracovní skupiny KPSS (Osoby se zdravotním postižením)

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – 40 tis. Kč (podpora organizace s názvem FOSA, o. p. s. podpora organizace
s názvem
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• 1 podpořená organizace

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření
Opatření 6.3.: Podporovat zaměstnávání pečujících osob

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Volené orgány
MČ Praha 10 – Odbor sociální
MČ Praha 10 – Odbor kultury a projektů
DESETSIL, z. s.
Občanské sdružení SEPPIA, z. s.
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
• Pokračovat v hledání možností podpory na jednáních pracovních skupin KPSS (Osoby se zdravotním
postižením a Rodina, děti a mládež)
• Zviditelnění tématu prostřednictvím sociálního a zdravotního portálu, článků apod.
• Zmapovat možnosti nabídky flexibilních a podobných úvazků na MČ Praha 10 a v organizacích zřizovaných
MČ Praha 10
• Udržet příspěvek na osobní asistenci dětem z městské části Praha 10 (vazba na opatření 10.1.)
• Spolupracovat s Poradnou práce (Desetsil)
Realizace aktivit:
• Leden až únor – zpracování vyhodnocení souladu žádostí o dotaci (potřebnost projektu pro občany Prahy
10) se schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb
• 22. 6. 2015 – Zastupitelstvo MČ Praha 10 svým usnesením schválilo dotace z rozpočtu MČ Praha 10
• Červen – podpora komplexních služeb pro osoby znevýhodněné na trhu práce na Praze 10, které
poskytovalo DESETSIL
• Červen – podpora Online zdravotně-sociálních přednášek pro veřejnost, které realizovalo Občanské
sdružení SEPPIA
• Červen – zveřejnění výsledků dotačního řízení
• Průběžně – problematika řešena na jednáních pracovních skupin KPSS (Rodina, děti a mládež a Osoby
se zdravotním postižením)
• Průběžně – pokračování v realizaci projektů MČ Praha 10 (vazba na opatření 6. 8. a 6. 9.)
• Průběžně – spolupráce s poradnou práce DESETSIL pro znevýhodněné osoby
• Průběžně – mapování možnosti zavedení sdílených úvazků nebo jiné formy podpory
• Průběžně – podporování rodičů na rodičovské dovolené formou dohody o pracovní činnosti

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – 82 tis. Kč (podpora organizace s názvem DESETSIL, z. s. v rámci dotačního řízení
MČ Praha 10)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 24 tis. Kč (podpora organizace s názvem Občanské sdružení SEPPIA, z. s. v rámci
dotačního řízení MČ Praha 10)
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• 2 podpořené organizace
• 2 podpořené projekty
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• 2 uzavřené dohody o pracovní činnosti se zaměstnanci na rodičovské dovolené
• Jednání pracovních skupin
• Realizace 2 projektů (vazba na opatření 6. 8. a 6. 9.)

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
Na problematiku pečujících osob bude mj. zaměřena i II. fáze analýzy potřeb v roce 2016.
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Opatření
Opatření 6. 4.: Podporovat zaměstnávání osob bez domova

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Odbor sociální
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
• Hledat možnosti podpory na jednáních pracovní skupiny KPSS (Osoby ohrožené sociálním vyloučením)
• Navrhnout postup dostupného řešení
Realizace aktivit:
• Průběžně – hledání řešení problematiky na jednáních pracovní skupiny KPSS (Osoby ohrožené sociálním
vyloučením)
• Průběžně – řešení v rámci poskytování základního sociálního poradenství konkrétním klientům
• Srpen – hledání řešení opatření v rámci připravované výzvy ESF

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• Diskuze o problematice na jednáních pracovní skupiny

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
Aktivity k plnění opatření budou pokračovat
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Opatření
Opatření 6. 5.: Udržet projekt „Studentský dům Záběhlická“

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Odbor sociální
Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.
Vyšší odborné a vysoké školy, které mají své sídlo nebo pobočku na území hlavního města Prahy

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
•
•
•
•
•
•

Oslovit písemně dětské domovy a náhradní rodiny
Rozhodnout o zapojení studentů do projektu
Podporovat studenty v setrvání v projektu
Zpracovat informaci o studijních výsledcích pro RMČ Praha 10
Udržet a podporovat studenty zapojené do projektu v minulých letech
Zhodnotit možnosti rozšíření projektu na studenty jiných vysokých škol než VŠFS

Realizace aktivit 2015:
• 1. čtvrtletí – informace a nabídka k zapojení do Projektu zaslány:
dětským domovům v rámci České republiky
náhradním rodinám v rámci městské části Praha 10
oddělením sociálně právní ochrany dětí v rámci České republiky, které mají v kompetenci agendu
náhradní rodinné péče
• Květen až prosinec – inovace projektu Studentský dům Záběhlická, revize Zásad pro poskytování stipendia
MČ Praha 10
• 8. 9. 2015 – Rada MČ Praha 10 svým usnesením č. 816 ze dne 8. 9. 2015 souhlasila s uzavřením smluv se
studenty zařazenými do projektu Studentský dům Záběhlická o poskytování stipendia
• 21. 9. 2015 – Zastupitelstvo MČ Praha 10 svým usnesením č. 5/34/2015 ze dne 21. 9. 2015 schválilo uzavření
smluv se studenty zařazenými do projektu Studentský dům Záběhlická
• 1. 10. 2015 – přijetí studentů do akademického roku 2015/2016
• 1. 12. 2015 – Rada MČ Praha 10 svým usnesením č. 1064 ze dne 1. 12. 2015 schválila nové znění Zásad pro
poskytování stipendia MČ Praha 10 pro studenty zařazené do programu podpory studia dětí odcházejících
z dětských domovů či obdobného zařízení nebo děti, které prošly náhradní rodinnou péčí a jsou absolventy
středních škol s maturitou
• Průběžně – podporování studentů v setrvání v projektu, předložení informace o studijních výsledcích
studentů Radě MČ Praha 10

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• V rámci provozního příspěvku Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. –
5 951 tis. Kč
• Rozpočet MČ Praha 10 – 531 tis. Kč (ubytování, školné a školní pomůcky)
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
•
•
•
•

175 oslovených dětských domovů
45 oslovených náhradních rodin
2 nově přijatí studenti
4 studenti celkem
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Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření
Opatření 6.6.: Podporovat spolupráci s úřadem práce

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Odbor sociální
ÚP ČR – kontaktní pracoviště pro Prahu 10

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
• Pokračovat ve spolupráci s Úřadem práce ČR – pobočka pro Prahu 10
• Předávat aktuální informace z Úřadu práce ČR na setkání poskytovatelů
Realizace aktivit:
• Průběžně – schůzky s ředitelkou ÚP ČR – kontaktního pracoviště pro Prahu 10
• Průběžně – v rámci jednáních pracovních skupin předávány informace z ÚP ČR
• 19. 11. 2015 – účast ředitelky ÚP ČR – kontaktního pracoviště pro Prahu 10 na společném jednání
pracovních skupin

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• 2 zrealizované schůzky
• Zápis ze společného jednání pracovních skupin
• Zpracovaná informace ke společensky účelným pracovním místům a veřejně prospěšným pracím

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření
Opatření 6.7.: Podporovat sociální podnikání

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Odbor sociální
Sociální podniky
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
• Pokračovat ve spolupráci se sociálními podniky v rámci KPSS
• Hledat možnosti podpory sociálního podnikání na jednání pracovní skupiny KPSS (Osoby se zdravotním
postižením)
• Oslovit odbor majetkoprávní ve věci zohlednění sociální problematiky při zadávání veřejných zakázek
• Vznik pracovní skupiny zaměstnávajících subjektů
Realizace aktivit:
• Průběžně – hledání možností řešení na pracovních skupinách
• 1. čtvrtletí – vznik samostatné úkolové pracovní skupiny složené ze zástupců sociálních podniků
• 26. 5. 2015 – jednání úkolové pracovní skupiny k problematice zaměstnávání znevýhodněných skupin
v prostorách sociálního podniku Envira
• Průběžně – spolupráce se sociálními podniky zapojenými v KPPS
• Průběžně – hledat možnosti podpory sociálních podniků

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• Zápis z úkolové pracovní skupiny

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření
Opatření 6. 8.: Projekt Městské části Praha 10 „Práce a rodina - jde to! II.“

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Odbor kultury a projektů

Realizace aktivit v rámci opatření
Projekt byl realizován v období od 1. 1. 2015 do 31. 10. 2015.
Realizace aktivit:
• Byly realizovány aktivity v 6 provázaných oblastech:
−
Individuální psychologická podpora
−
Pracovně - právní poradenství
−
Trénink kompetencí pro soulad rodinného a pracovního života
−
Jazyková výuka
−
Výuka IT dovedností
−
Individuální Odborné rekvalifikace
Naplánované aktivity pro rok 2016:
• Pokračovat v udržitelnosti projektu do 30. 6. 2016 (spolupráce při výuce Anglického jazyka)
• Informovat o úspěšnosti projektu

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Dotace OPPA - náklady projektu 1 760 822,39 Kč

Výstupy
•
•
•
•
•
•

86 podpořených osob v projektu
62 úspěšně podpořených osob v projektu
12 úspěšných absolventů rekvalifikačních kurzů
30 úspěšných absolventů IT kurzů
45 úspěšných absolventů Anglického jazyka
65 úspěšných absolventů tréninků Kompetencí pro podporu souladu rodinného a pracovního života
(sociální dovednosti)
• 1 pracovně – právní seminář
• 941 – využití služby hlídání dětí

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření byly naplněny

Poznámka
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Opatření
Opatření 6.9.: Projekt Městské části Praha 10 „Podpora nezaměstnaných osob 50+ při začleňování na trh
práce v oblasti sociálních služeb“

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Odbor sociální
Poskytovatelé sociálních služeb
Externí dodavatelé kurzů
ÚP ČR

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
•
•
•
•
•

Spolupracovat s účastníky projektu
Pokračovat v realizaci tréninkových pracovních míst
Poskytovat poradenské služby účastníkům projektu
Podporovat klienty při vstupu na trh práce
Zpracovat příručku dobré praxe

Realizace aktivit:
•
•
•
•
•
•
•

Březen – zpracování příručky dobré praxe
Průběžně – spolupráce s poskytovateli sociálních služeb
Průběžně – spolupráce s účastníky projektu
Průběžně – pokračování v realizaci tréninkových pracovních míst u spolupracujících poskytovatelů
Průběžně – podpora účastníků projektu při vstupu na trh práce
Únor – kontrola řídícího orgánu (Magistrát hl. m. Prahy)
Březen – úspěšné ukončení projektu

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
Grant OPPA – náklady projektu 4 088 154,25 Kč

Výstupy
•
•
•
•
•
•

75 absolventů projektu
73 absolventů kvalifikačního kurzu
178 absolventů specializovaných kurzů
31 osob na tréninkových pracovních místech
Příručka dobré praxe
Zápis z kontroly (bez zjištění)

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
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Priorita VII. – Podpora řešení problematiky bydlení osob v nepříznivé sociální
situaci
Opatření
Opatření 7.1.: Spolupracovat s Magistrátem hl. m. Prahy ve věci bytů pro osoby se zdravotním postižením

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Odbor sociální
Magistrát hlavního města Prahy
Městské části

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
• Spolupracovat s MHMP při tvorbě celopražských strategií
Realizace aktivit:
• Průběžně – účast koordinátora KPSS na jednáních koordinátorů MČ a MHMP
• Průběžně – koordinátor průběžně informuje na jednání koordinátorů MČ a MHMP o aktuálních
problémech a o činnostech v rámci KPSS
• Průběžně – předávání podkladů pro tvorbu strategií

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Udržení spolupráce s MHMP
• 7 schůzek koordinátorů KPSS městských částí

Výstupy
• Zápisy z jednání koordinátorů

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření
Opatření 7.2.: Podporovat chráněné bydlení

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Volené orgány
MČ Praha 10 – Odbor sociální
MČ Praha 10 – Odbor kultury a projektů
POHODA – společnost pro normální život lidí s postižením
Společnost DUHA, z. ú.
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb
Magistrát hlavního města Prahy

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
• Podporovat poskytovatele chráněného bydlení v rámci grantového systému MČ Praha 10, a to dle
prokázané potřeby občanů městské části
• Přenášet problematiku na jednání koordinátorů KPSS s Magistrátem hl. m. Prahy
Realizace aktivit:
• Leden až únor – zpracování vyhodnocení souladu žádostí o dotaci (potřebnost projektu pro občany Prahy
10) se schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb
• 22. 6. 2015 – Zastupitelstvo MČ Praha 10 svým usnesením schválilo dotace z rozpočtu MČ Praha 10
• Červen – podpora chráněného bydlení, které zajišťovala POHODA – společnost pro normální život lidí
s postižením
• Červen – podpora chráněného bydlení, které zajišťovala Společnost DUHA
• Červen – zveřejnění výsledků dotačního řízení
• Průběžně – problematika řešena na jednáních pracovních skupin KPSS (Senioři a 0soby se zdravotním
postižením)
• Průběžně – účast koordinátora na setkávání koordinátorů MČ a MHMP – přenášení problematiky

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – 26 tis. Kč (podpora organizace s názvem POHODY – společnost pro normální život
lidí s postižením v rámci dotačního řízení MČ Praha 10)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 24 tis. Kč (podpora organizace s názvem Společnost DUHA, z. ú. v rámci
dotačního řízení MČ Praha 10)
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• 2 podpořené organizace
• Zapracování možností řešení problematiky do střednědobého krajského plánu

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
38

Opatření
Opatření 7. 3.: Program prostupného bydlení pro matky s dětmi

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Odbor sociální
Centrum sociálních služeb Praha, p. o.
Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze, p. o.

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
•
•
•
•

Udržet stávající systém prostupného bydlení
Monitoring a vyhodnocení funkčnosti prostupného bydlení
Implementace závěrů vyhodnocení
Popsat pravidla programu

Realizace aktivit:
•
•
•
•

Průběžně – udržení stávajícího systému prostupného bydlení
Průběžně – spolupráce s rodinami zapojených do programu
Průběžně – poskytování sociálního poradenství
Průběžně – řešení problematiky na jednáních pracovní skupiny KPSS (Rodina, děti a mládež)

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10
• V rámci pracovních činností pracovníků Centra sociálních služeb Praha, p. o.
• V rámci pracovních činností pracovníků Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.

Výstupy
•
•
•
•

3 uzavřené smlouvy s rodinami s dětmi
4 dospělé osoby v programu
8 dětí v programu
1 přidělený byt

Naplnění opatření
Plánovanou aktivitu v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření
Opatření 7. 4.: Podporovat služby azylového domu

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Volené orgány
MČ Praha 10 – Odbor sociální
MČ Praha 10 – Odbor kultury a projektů
Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
Podporovat poskytovatele sociální služby v rámci grantového systému MČ Praha 10, a to dle prokázané
potřeby občanů městské části
Realizace aktivit:
• Leden až únor – zpracování vyhodnocení souladu žádostí o dotaci (potřebnost projektu pro občany Prahy
10) se schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb
• 22. 6. 2015 – Zastupitelstvo MČ Praha 10 svým usnesením schválilo dotace z rozpočtu MČ Praha 10
• Červen – podpora Azylového domu Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice
• Červen – zveřejnění výsledků dotačního řízení MČ Praha 10

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – 22 tis. Kč (podpora organizace s názvem Středisko křesťanské pomoci Horní
Počernice v rámci dotačního řízení MČ Praha 10)
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• 1 podpořená organizace

Naplnění opatření
Plánovanou aktivitu v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření
Opatření 7. 5.: Penzion Malešice – podporovat tzv. sociálně dostupné, malometrážní byty, ústupové byty
pro seniory a bezbariérové byty

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Odbor majetkoprávní
Česká asociace paraplegiků

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
Dokončit rekonstrukci objektu
Realizace aktivit:
• 31. 7. 2015 – vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby spis. Zn.: OST 056735/2015/Ni,
č. j. P10-080124/2015
• 13. 10. 2015 – Rada MČ Praha 10 usnesením č. 905 vyhlásila veřejnou výzvu k podání přihlášek
na pronájem 99 bytových jednotek v Bytovém domě Malešice v kategoriích startovacího a ústupového
bydlení pro seniory nad 65 let
• 18. 11. 2015 – Rada MČ Praha 10 usnesením č. 1032 schválila pronájem části nemovité věci v Bytovém domě
Malešice společnosti CZEPA, Česká asociace paraplegiků, jedná se o poskytnutí pěti bezbariérových bytů pro
realizaci projektu tréninkového bydlení

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – náklady na rekonstrukci

Výstupy
• 125 startovacích, ústupových bytů
• 58 ubytovacích jednotek
• 12 malometrážních bytů (bytů zvláštního určení)

Naplnění opatření
Plánovaná aktivita v rámci opatření byla naplněna

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

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Odbor majetkoprávní
MČ Praha 10 – Odbor sociální

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
Pokračovat v realizaci programu
Realizace aktivit:
• Průběžně – poskytování sociálního poradenství sociálními pracovníky (předávání letáků)
• 23. 9. 2015 – Městská část Praha 10 a Program bydlení, a. s. uzavřely Dohodu o ukončení realizace
podpůrného sociálního programu bydlení
• 30. 9. 2015 – ukončeno trvání Smlouvy o nájmu „Areálu Sedmidomky“ dohodou stran

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• 100 předaných letáků o činnosti Odboru sociálního
• 13 poradenských konzultací

Naplnění opatření
Plánovanou aktivitu v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka

42

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

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

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
• Udržet 140 bytů zvláštního určení
• Pokračovat v rekonstrukci bytů a tím přispívat k jejich zkvalitňování
Realizace aktivit:
• Udržení 140 bytů zvláštního určení
• Pokračování v rekonstrukci bytů v domě s byty zvláštního určení
• Renovace již zrekonstruovaných bytů po jejich uvolnění např. po úmrtí, odstěhování do pobytové služby,
k rodině, apod.)

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. – 4 861 673,40 Kč

Výstupy
•
•
•
•

140 bytů celkem
15 zrekonstruovaných bytových jednotek
7 rekonstrukcí započatých v r. 2015 bude dokončeno v r. 2016
RMČ bylo odsouhlaseno přidělení 29 bytových jednotek z toho bylo k 31. 12. 2015 uzavřeno 22 nájemních
smluv (žadatelé byt buď odmítli, nebo uzavřou nájemní smlouvu až v r. 2016)

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření byly naplněny

Poznámka
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Opatření
Opatření 7. 8.: Podporovat poskytování bytů svěřených městské části Praha 10 ze sociálních důvodů

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Odbor majetkoprávní

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
Pokračovat v poskytování bytů ze sociálních důvodů
Realizace aktivit:
• 14. 7. 2015 – Rada MČ Praha 10 svým usnesením číslo 638 schválila vyhlášení výzvy k podání přihlášek
do veřejného losování na pronájem 40 bytových jednotek
• Zpracování výzvy k pronájmu bytů svěřených MČ Praha 10
• Zveřejnění výzvy na webových stránkách a v novinách MČ Praha 10
• Evidence žádostí o pronájem bytů svěřených MČ Praha 10
• Kontrola úplnosti a vyhodnocení žádostí o pronájem bytů svěřených MČ Praha 10
• Zpracování smlouvy o pronájmu bytů svěřených MČ Praha 10
• Přijetí a evidence žádostí o výměnu bytu (větší za menší)
• Kontrola a vyhodnocení podaných žádostí

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
•
•
•
•
•
•
•

13 přidělených bytových jednotek
19 žádostí o výměnu většího bytu za menší
13 uskutečněných výměn většího bytu za menší
1 podaná žádost o přímou adresnou finanční podporu
1 občan, který obdržel přímou adresnou finanční podporu za I. a II. Q 2015 (před zrušením ZMČ)
80 žádostí přijatých do losování
40 bytových jednotek vylosováno a uzavřeny nájemní smlouvy

Naplnění opatření
Plánovaná aktivita v rámci opatření byla naplněna

Poznámka
Usnesením Zastupitelstva městské části Praha 10 číslo 5/9/2015 ze dne 21. 9. 2015 bylo schváleno ukončení
realizace Koncepce městské části Praha 10 pro řešení důsledků jednostranného zvýšení nájemného z bytu po
1. 1. 2010, jejíž součástí bylo poskytování přímé adresné finanční podpory.
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Opatření
Opatření 7.9.: Podporovat krizové bydlení na území Prahy 10

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Odbor sociální
MČ Praha 10 – Odbor majetkoprávní
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
Projednat danou problematiku na pracovních skupinách KPSS
Realizace aktivit:
• Průběžně – hledány možnosti řešení na pracovních skupinách KPSS
• Průběžně – řešena možnost krizového bydlení pro klienty Odboru sociálního ÚMČ Praha 10 v Bytovém
domě Malešice

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• Zápisy z jednáních pracovních skupin
• Zápisy z jednání ve věci Bytového domu Malešice

Naplnění opatření
Plánovanou aktivitu v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
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Priorita VIII. - Podpora péče o děti do nástupu povinné školní docházky
Opatření
Opatření 8.1.: Podporovat navýšení kapacit jeslí

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Odbor sociální
MČ Praha 10 – Odbor školství
MČ Praha 10 – Odbor kultury a projektů
Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.
Klub K2, o. p. s.
Dětské jesle Skalka
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
Řešit možnosti navýšení kapacit jeslí na pracovní skupině KPSS (Rodina, děti a mládež)
Realizace aktivit:
• Leden až únor – zpracování vyhodnocení souladu žádostí o dotaci (potřebnost projektu pro občany Prahy
10) se schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb
• 22. 6. 2015 – Zastupitelstvo MČ Praha 10 svým usnesením schválilo dotace z rozpočtu MČ Praha 10
• Červen – podpora Dětských jeslí Skalka
• Červen – zveřejnění výsledků dotačního řízení
• Průběžně – hledání možností řešení na pracovní skupině KPSS (Rodina, děti a mládež)
• Průběžně – pravidelná účast zástupce Odboru školství na jednáních pracovní skupiny KPSS (Rodina, děti
a mládež)
• Průběžně – udržení spolupráce Odboru školství s organizacemi, které zajišťují péči o děti mladší 3 let
• Průběžně – udržení provozování školky Klubu K2

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – 24 tis. Kč (podpora Dětských jeslí Skalka v rámci dotačního řízení MČ Praha 10)
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• Zápisy z jednání pracovní skupiny
• 1 podpořená organizace

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření
Opatření 8.2.: Podporovat vznik dětských skupin

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Odbor sociální
MČ Praha 10 – Odbor kultury a projektů
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb
Klub K2, o. p. s.

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
Podporovat provozovatele dětských skupin v rámci grantového systému MČ Praha 10, a to dle prokázané
potřeby občanů městské části a kvality služby
Realizace aktivit:
• Leden až únor – zpracování vyhodnocení souladu žádostí o dotaci (potřebnost projektu pro občany Prahy
10) se schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb
• 15. 9. 2015 – realizace semináře k problematice a provozu dětské skupiny, který v prostorách
ÚMČ Praha 10 realizoval Klub K2
• Průběžně – hledání možností řešení na pracovní skupině KPSS (Rodina, děti a mládež)

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• 0 podpořených organizací (žádná organizace nepodala žádost o dotaci z rozpočtu MČ Praha 10)

Naplnění opatření
Plánovanou aktivitu v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření
Opatření 8.3.: Podporovat rodinná a komunitní centra

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Volené orgány
MČ Praha 10 – Odbor sociální
MČ Praha 10 – Odbor kultury a projektů
Klub K2, o. p. s.
Mateřské a otcovské centrum pohody
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
Rodinná a komunitní centra podporovat v rámci grantového systému MČ Praha 10, a to dle prokázané
potřeby občanů městské části
Realizace aktivit:
• Leden až únor – zpracování vyhodnocení souladu žádostí o dotaci (potřebnost projektu pro občany Prahy
10) se schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb
• 22. 6. 2015 – Zastupitelstvo MČ Praha 10 svým usnesením schválilo dotace z rozpočtu MČ Praha 10
• Červen – podpora Komunitní práce s rodinou, kterou zajišťoval Klub K2
• Červen – podpora aktivního života rodin s malými dětmi v Praze 10, kterou zajišťovalo Mateřské
a otcovské centrum pohody
• Červen – zveřejnění výsledků dotačního řízení
• Průběžně – problematika řešena na jednání pracovní skupiny KPSS (Rodina, děti a mládež)

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – 82 tis. Kč (podpora organizace s názvem Klub K2, o. p. s. v rámci dotačního řízení
MČ Praha 10)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 48 tis. Kč (podpora organizace s názvem Mateřské a otcovské centrum pohody
v rámci dotačního řízení MČ Praha 10)
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• 2 podpořené organizace

Naplnění opatření
Plánovanou aktivitu v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření
Opatření 8. 4.: Podporovat kapacity mateřských škol, které odpovídají poptávce

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Odbor školství
MČ Praha 10 – Odbor majetkoprávní

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
•
•
•
•

Udržet stávající počet míst 2784
Zmapovat počet neuspokojených žádostí
Na pracovní skupině hledat možností navýšení kapacit, a to dle prokázané potřeby
Zpracovat přehled předpokládaného vývoje naplnění stávajících kapacit

Realizace aktivit:
• Průběžně – probíhající rekonstrukce druhého pavilonu MŠ Na Sychrově pro 56 dětí, předpoklad uvedení
do provozu je 1. 9. 2016
• Průběžně - příprava výstavby nové mateřské školy v ulici Bajkalská pro 168 dětí., předpoklad uvedení
do provozu je rok 2019
• Průběžně – účast zástupce Odboru školství na jednáních pracovní skupiny KPSS (Rodina, děti a mládež)

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• 2 882 míst v mateřských školách celkem
• 194 neuspokojených žadatelů (děti nedosáhly tří let věku)

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření byly naplněny

Poznámka
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Opatření
Opatření 8. 5.: Podporovat navýšení kapacit v družinách při ZŠ

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Odbor školství
Základní školy zřizované MČ Praha 10
Školské rady

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
• Průběžně mapovat kapacity v jednotlivých ZŠ
• Řešit možnosti navýšení kapacit v družinách ZŠ na pracovní skupině KPSS (Rodina, děti a mládež),
a to na základě výstupů z mapování v ZŠ
Realizace aktivit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zmapování počtu míst ve školních družinách
Na základě výsledků zmapování požádáno o navýšení míst ve školních družinách
ZŠ Jakutská + 35 míst
ZŠ Karla Čapka + 15 míst
ZŠ Nad Vodovodem + 40 míst
ZŠ U Roháčových kasáren + 50 míst
ZŠ V Rybníčkách + 30 míst
Průběžně – předávání informací na jednání pracovní skupiny KPSS (Rodina, děti a mládež)
Zapojení školských rad do problematiky nedostatku kapacit v družinách

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Vybavení a provoz nových družin – 140 tis. Kč
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• Výsledek mapování - v základních školách, kde to bylo možné a bylo povoleno Hygienickou stanicí hlavního
města Prahy, byly kapacity školních družin navýšeny. V současné době postačují. Podle výsledků mapování
se bude počet dětí v ZŠ nadále zvyšovat a je možné, že kapacita nebude dostačující. V tom případě bude
nutno žádat o další navýšení. Potom bude pravděpodobně nutno přikročit k tomu, že školní družiny budou
umístěny v kmenových třídách.
• Zápisy z pracovní skupiny KPSS
• 170 nově vytvořených míst
• Kapacita celkem 2688 (od 1. 9. 2016 bude celkem 2828 míst):
ZŠ Brigádníků – 200 míst
ZŠ Břečťanová – 170 míst (od 1. 9. 2016 210 míst)
ZŠ Gutova – 240 míst
ZŠ Hostýnská – 243 míst
ZŠ Jakutská – 210 míst
ZŠ Kodaňská – 240 míst
ZŠ Nad Vodovodem – 225 míst
ZŠ Olešská – 150 míst
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-

-

ZŠ Švehlova – 225 míst
ZŠ U Roháčových kasáren – 250 míst
ZŠ U Vršovického nádraží – 125 míst
ZŠ V Rybníčkách – 210 míst
ZŠ Vladivostocká – 200 míst (od 1.9.2016 300 míst)

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření byly naplněny

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

Opatření
Opatření 9. 1.: Hledat prostory pro Středisko výchovné péče

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Odbor sociální

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
• Udržet služby Střediska výchovné péče Klíčov na území Prahy 10
• Hledat další možnosti podpor
Realizace aktivit:
•
•
•
•

Leden – MČ Praha 10 poskytla pronájem prostor SVP Klíčov na adrese Ostružinová 7, Praha 10
Březen – zahájení provozu SVP, navázání spolupráce
23. 4. 2015 – den otevřených dveří pro občany Prahy 10 a odbornou veřejnost
Březen až prosinec – aktivní spolupráce kurátorů pro mládež s pracovníky SVP na řešení konkrétních
klientů

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• Poskytované ambulantní preventivní výchovné služby pro děti a mládež s výchovnými problémy a jejich
rodiny
• Počet klientů, kterým byly poskytnuty služby

Naplnění opatření
Plánovanou aktivitu v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření
Opatření 9. 2.: Podporovat realizaci workshopů pro metodiky prevence na základních školách a středních
školách

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Odbor sociální
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
•
•
•
•
•

Spolupracovat s odborem sociálním MČ Praha 10
Pořádat pravidelná setkání - workshopy
Předávat aktuální informace
Předávat školním metodikům Adresář služeb pro děti a mládež
Propojovat školní metodiky a poskytovatele sociálních a návazných služeb

Realizace aktivit:
• 1. 4. 2015 – prezentace terénního programu pro děti a mládeže
• 10. 11. 2015 – seminář Praha on line bezpečně (spoluorganizace seminářů společně s Národním centrem
bezpečnějšího internetu)
• 19. 11. 2015) – seminář Praha on line bezpečně (spoluorganizace seminářů společně s Národním centrem
bezpečnějšího internetu)
• 26. 11. 2015 – seminář Návykové látky

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10
• Rozpočet MČ Praha 10 – 8 tis. Kč (seminář Návykové látky)

Výstupy
• 2 konané semináře
• V průměru na každém workshopu 5 osob – zúčastněných metodiků
• 1 konaná prezentace

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření byly naplněny formou realizací seminářů

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

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Volené orgány
MČ Praha 10 – Odbor kultury a projektů
Poskytovatelé volnočasových aktivit

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
• Poskytovatele volnočasových aktivit podporovat v rámci grantového systému MČ Praha 10, a to dle
prokázaných potřeb dětí a dospívající mládeže MČ Praha 10
• Poskytovatele volnočasových aktivit i nadále podporovat pronájmem kluboven a podobných prostor
za zvýhodněné nájemné
• Hledat další možnosti na jednání pracovní skupiny KPSS (Rodina děti a mládež)
Realizace aktivit:
• Leden až únor – zpracování vyhodnocení souladu žádostí o dotaci (potřebnost projektu pro občany Prahy
10) se schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb
• 22. 6. 2015 – Zastupitelstvo MČ Praha 10 svým usnesením schválilo dotace z rozpočtu MČ Praha 10
• Červen – podpora volnočasových aktivit v rámci dotačního řízení MČ Praha 10 (kultura a umění; sport,
tělovýchova a volný čas)
• Červen – zveřejnění výsledků dotačního řízení

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – 773 tis. Kč (volnočasové aktivity pro děti a mládež z programu sport, tělovýchova
a volný čas)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 85 tis. Kč (volnočasové aktivity pro děti a mládež z programu kultura a umění)
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• 4 podpořené organizace (kultura a umění)
• 31 podpořených organizací (sport, tělovýchova a volný čas)
• 35 podpořených projektů (sport, tělovýchova a volný čas)

Naplnění opatření
Plánovaná aktivita v rámci opatření byla naplněna

Poznámka
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Opatření
Opatření 9. 4.: Terénní program pro děti a mládež a jeho případné rozšíření

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Odbor sociální
Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
•
•
•
•
•
•
•
•

Pokračovat v realizaci terénního programu
Hledat možnosti rozšíření i na další lokality Prahy 10
Prezentovat službu v novinách
Prezentovat službu na webu Prahy 10
Informovat o realizaci a výsledcích služby členy pracovní skupiny KPSS (Rodina, děti a mládež)
Informovat o službě ředitele a metodiky prevence ZŠ
Informovat o službě pedagogicko-psychologickou poradnu
Pravidelně monitorovat efektivitu programu

Realizace aktivit:
• 1. 1. 2015 až 31. 12. 2015 – realizace programu – pondělí, středa, čtvrtek a pátek (vždy od 14 do 19 hod.)
• Průběžně – pokračování v účasti terénních pracovníků na jednáních pracovních skupin KPSS (Rodina, děti
a mládež a Osoby ohrožené sociálním vyloučením), včetně prezentace činnosti
• 21. 5. 2014 – účast Domu dětí a mládeže Praha 3 – Ulita na Veletrhu sociálních a návazných služeb,
propagace terénního programu, informování veřejnosti
• Pravidelné konzultace Odboru sociálního s terénními pracovníky programu
• 16. 4. 2016 – prezentace programu
• Průběžně – mapování situace cílové skupiny v lokalitě Strašnice
• Průběžně – zveřejnění informace o realizaci programu v médiích Prahy 10
• Prosinec – zpracování souhrnné zprávy a zhodnocení průběhu programu

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – 633 750 Kč
• Dotace MHMP – 42 tis. Kč
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
•
•
•
•

2 922 kontaktů
38 nových klientů
1 prezentace
Finanční vyhodnocení projektu prevence kriminality terénní program pro děti a mládež Vršovice za rok
2014 – MHMP
• Žádost o poskytnutí dotace na projekt prevence kriminality terénní program pro děti a mládež Vršovice na
rok 2016 - MHMP

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

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

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Odbor sociální
MČ Praha 10 – Odbor majetkoprávní
Poskytovatelé sociální služby

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
• Hledat vhodné prostory pro práci nízkoprahového zařízení
• Hledat alternativní řešení prostor pro práci nízkoprahového zařízení
• Podporovat poskytovatele sociální služby v rámci grantového systému MČ Praha 10, a to dle prokázané
potřeby dětí a mládeže městské části
Realizace aktivit:
• Leden až únor – zpracování vyhodnocení souladu žádostí o dotaci (potřebnost projektu pro občany Prahy
10) se schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb
• Duben – schválení záměru umožnit provozování nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a zadání
zpracování studie možné rekonstrukce budovy v ulici K Botiči (Rada MČ Praha 10) pro účely činnosti
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
• Červen – schválení zajištění projektové dokumentace rekonstrukce budovy K Botiči (Rada MČ Praha 10)
pro účely činnosti nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
• Září – seznámení Zastupitelstva MČ Praha 10 s aktuální situací řešení činnosti nízkoprahového zařízení pro
děti a mládež
• Říjen – prohlídka objektu s projektanty a pracovníky nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Beztíže
(Praha 3)
• Průběžně – konzultace s pracovníky nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Beztíže (Praha 3)
k připravovanému projektu

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• Schválení záměru rekonstruovat vhodný prostor pro činnost nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
v ulici K Botiči
• Zpracovaná informace pro Zastupitelstvo MČ Praha 10
• 2 Usnesení Rady MČ Praha 10
• 1 Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 10
• Projektová dokumentace

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření
Opatření 9. 6.: Podporovat streetové akce pro děti a mládež

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Odbor sociální
Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita
Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop In

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
• Podporovat poskytovatele streetových akcí v rámci grantového systému MČ Praha 10, a to dle prokázané
potřeby dětí a mládeže městské části
• Zapojit realizátora terénního programu pro děti a mládež (vazba na opatření 9.4.)
• Hledat možnosti pořádání streetových programů v Gutovce
Realizace aktivit:
• Leden až únor – zpracování vyhodnocení souladu žádostí o dotaci (potřebnost projektu pro občany Prahy
10) se schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb
• Leden – vyúčtování dotace projektů prevence kriminality MHMP – street akce za rok 2015
• Leden – zapojení realizátora terénního programu pro děti a mládež
• Červenec – realizace akce s názvem „Graffiti jam“
• Říjen – realizace akce s názvem „Hudební řádění III“
• Listopad – zpracování žádosti o dotaci projektů prevence kriminality MHMP – street akce na rok 2016
• Prosinec – akce Terén vypráví (zaměřena na prevenci užívání návykových látek)
• Prosinec – akce Filmový klub

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – 25 tis. Kč
• Dotace MHMP – 14 tis. Kč
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• 4 realizované akce
• Počet účastníků akce Hudební řádění III – cca 90 osob
• Zápis z jednání pracovní skupiny

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření
Opatření 9.7.: Podporovat prevenci umísťování dětí do ústavní výchovy, podporovat náhradní rodinnou
péči

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Odbor sociální
Komise SPOD
Barevný svět dětí
Středisko výchovné péče Klíčov
Triadis, o. p. s.
HoSt Home-Start Česká republika
Prostor, o.p.s.

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
•
•
•
•

Pokračovat v poskytování darů dětem v pěstounské péči
Pokračovat v poskytování darů Komise SPOD
Prezentace pěstounské péče – články, letáky
Výběr vhodných osob stát se pěstounem

Realizace aktivit:
• Leden až únor – zpracování vyhodnocení souladu žádostí o dotaci (potřebnost projektu pro občany Prahy
10) se schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb
• Září – úprava pravidel pro poskytování darů Komise SPOD pomáhajícím organizacím
• Září – rozhodnutí o darech Komise SPOD
• Září – vyplacení darů Komisí SPOD
• Průběžně – přihlášení 5 žadatelů o pěstounskou péči
• Prosinec – setkání členů Komise SPOD s pěstouny a dětmi v pěstounské péči, poděkování a předání
knižních poukázek pro děti v pěstounské a v předpěstounské péči

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – 24 tis. Kč (dary pěstounským rodinám)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 200 tis. Kč (dary Komise SPOD)
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• 48 obdarovaných dětí v pěstounské péči a v pěstounské péči na přechodnou dobu
• 5 podpořených organizací (Komise SPOD)
• 2 žadatelé o výkon pěstounské péče

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření
Opatření 9.8.: Podporovat specifické služby pro ohrožené děti a rodiny

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Volené orgány
MČ Praha 10 – Odbor sociální
MČ Praha 10 – Odbor kultury a projektů
Asociace mediátorů – vybraný mediátor
Středisko výchovné péče Klíčov
Barevný svět dětí, z. s.
Triadis, o. p. s.
HoSt Home-Start Česká republika
Prostor, o.p.s.
Dětské krizové centrum, z. ú.
Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Praze
Dům tří přání, z. s.
Hestia, z. s.
Kateřina Mixová – dětské jesle Skalka
Klub K2, o.p.s.
Lačhe Čhave
Mateřské a otcovské centrum pohody, o. s.
Občanské sdružení Smíšek
Elio, z. s.
Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
• Podporovat poskytovatele specifických služeb pro děti a rodiny v rámci grantového systému MČ Praha 10,
a to dle prokázané potřeby
• Pokračovat v poskytování darů Komise sociálně – právní ochrany dětí
• Zmapovat síť psychologických služeb pro děti
• Pokračovat v zajištění bezplatné služby mediace pro klienty odboru sociálního

Realizace aktivit:
• Leden až únor – zpracování vyhodnocení souladu žádostí o dotaci (potřebnost projektu pro občany Prahy
10) se schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb
• 22. 6. 2015 – Zastupitelstvo MČ Praha 10 svým usnesením schválilo dotace z rozpočtu MČ Praha 10
• Červen – podpora krizové pomoci a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, které poskytovalo
Dětské krizové centrum
• Červen – podpora terénní sociální práce v rodinách, kterou poskytovala Diakonie ČCE – Středisko
křesťanské pomoci v Praze
• Červen – podpora sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, které poskytoval Dům tří přání
• Červen – podpora Programu 5P – SAS pro rodiny s dětmi, kterou poskytovala Hestia
• Červen – podpora služeb pro děti a rodiče, které realizovalo Elio
• Červen – podpora služeb, které realizovalo Lačhe Čhave
• Červen – podpora integrační školičky pro děti žijící na území Prahy 10, kterou provozuje Občanské sdružení
Smíšek
• Září – přijetí nových pravidel na poskytování darů organizacím pomáhajícím v SPOD
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• Září – projednání a schválení návrhu OSO na dary pomáhajícím organizacím v KSPOD (vazba na opatření
9.7.)
• Říjen – podepsání smluv o darech Komise SPOD (vazba na opatření 9.7.)
• Říjen – realizace smluv o darech KSPOD (vazba na opatření 9.7.)
• Prosinec – zmapování psychologických služeb pro děti
• Duben až prosinec – zajištění mediace pro klienty Odboru sociálního

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – 56 tis. Kč (podpora organizace s názvem Dětské krizové centrum, z. ú. v rámci
dotačního řízení MČ Praha 10)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 70 tis. Kč (podpora organizace s názvem Diakonie ČCE – Středisko křesťanské
pomoci v Praze v rámci dotačního řízení MČ Praha 10)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 48 tis. Kč (podpora organizace s názvem Dům tří přání, z. s. v rámci dotačního
řízení MČ Praha 10)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 28 tis. Kč (podpora organizace s názvem Hestia, z. s. v rámci dotačního řízení
MČ Praha 10)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 96 tis. Kč (podpora organizace s názvem Lačhe Čhave v rámci dotačního řízení
MČ Praha 10)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 16 tis. Kč (podpora organizace s názvem Občanské sdružení Smíšek v rámci
dotačního řízení MČ Praha 10)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 200 tis. Kč (dary Komise SPOD – vazba na opatření 9.7.)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 120 700 Kč (mediace)
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
•
•
•
•

7 podpořených organizací v rámci dotačního řízení MČ Praha 10
5 podpořených organizací Komisí SPOD (vazba na opatření 9.7.)
56 klientů absolvovalo celkem 46 mediačních setkání
69,5 hodin mediace

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření
Opatření 9. 9.: Podporovat užší mezioborovou spolupráci

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Odbor sociální
Školy
Lékaři
Složky policie
Soudy
Statni zastupitelství
Probačni a mediačni služba
Poskytovatele sociálních a návazných služeb

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
• Vytipovat vhodné subjekty
• Zjišťovat zájem všech subjektů o spolupráci a o možné aktivity v této oblasti
• Iniciovat jednání
Realizace aktivit:
• Průběžně – spolupráce se všemi subjekty v rámci řešení jednotlivých případů
• Průběžně – individuální jednání

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• 32 pořádaných případových konferencí

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
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Priorita X. - Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením v setrvání
v domácím prostředí
Opatření
Opatření 10. 1.: Příspěvek na osobní asistenci dětem z městské části Praha 10

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Odbor sociální

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
• Pokračovat v poskytování příspěvku
• Zpracovat informace do novin a na webové stránky Prahy 10
Realizace aktivit:
• Leden a srpen – oslovení rodin za účelem poskytnutí příspěvku na osobní asistenci
• Únor a září – přijímání žádostí o příspěvek na osobní asistenci
• Únor a září – kontrola plnění podmínek u příjemců příspěvku na osobní asistenci
• Březen, duben, říjen a listopad – zpracování darovacích smluv
• Duben a říjen – vyplacení příspěvků

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – 976 500 Kč (příspěvek na osobní asistenci, dar)
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• Počet podpořených dětí 2. pololetí 2014/2015 – 36 dětí
• Počet podpořených dětí 1. pololetí 2015/2016 – 35 dětí

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření
Opatření 10.2.: Podporovat odlehčovací služby pro rodiny s dětmi s těžkým zdravotním postižením

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Volené orgány
MČ Praha 10 – Odbor sociální
MČ Praha 10 – Odbor kultury a projektů
Hornomlýnská, o. p. s.
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
Podporovat poskytovatele odlehčovacích služeb v rámci grantového systému MČ Praha 10, a to dle
prokázané potřeby občanů městské části
Realizace aktivit:
• Leden až únor – zpracování vyhodnocení souladu žádostí o dotaci (potřebnost projektu pro občany Prahy
10) se schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb
• 22. 6. 2015 – Zastupitelstvo MČ Praha 10 svým usnesením schválilo dotace z rozpočtu MČ Praha 10
• Červen – podpora odlehčovacích služeb, které poskytuje Hornomlýnská
• Červen – zveřejnění výsledků dotačního řízení
• Průběžně – problematika řešena na jednání pracovní skupiny KPSS (Rodina, děti a mládež)

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – 14 tis. Kč (podpora organizace s názvem Hornomlýnská, o. p. s. v rámci dotačního
řízení MČ Praha 10)
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• 1 podpořená organizace

Naplnění opatření
Plánovanou aktivitu v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření
Opatření 10.3.: Podporovat terénní odlehčovací služby

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Volené orgány
MČ Praha 10 – Odbor sociální
MČ Praha 10 – Odbor kultury a projektů
POHODA – společnost pro normální život lidí s postižením
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
Podporovat poskytovatele terénních odlehčovacích služeb v rámci grantového systému MČ Praha 10, a to
dle prokázané potřeby občanů městské části
Realizace aktivit:
• Leden až únor – zpracování vyhodnocení souladu žádostí o dotaci (potřebnost projektu pro občany Prahy
10) se schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb
• 22. 6. 2015 – Zastupitelstvo MČ Praha 10 svým usnesením schválilo dotace z rozpočtu MČ Praha 10
• Červen – podpora terénních odlehčovacích služeb, které poskytuje POHODA – společnost pro normální
život lidí s postižením
• 22. 6. 2015 – Zastupitelstvo MČ Praha 10 svým usnesením schválilo dotace z rozpočtu MČ Praha 10
• Průběžně – problematika řešena na jednání pracovní skupiny KPSS (Osoby se zdravotním postižením

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – 14 tis. Kč (podpora organizace s názvem POHODA – společnost pro normální život
lidí s postižením v rámci dotačního řízení MČ Praha 10)
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• 1 podpořená organizace

Naplnění opatření
Plánovanou aktivitu v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření
Opatření 10. 4.: Podporovat rozšíření kapacit pečovatelské služby a průběžné zkvalitňování poskytovaných
služeb

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Volené orgány
MČ Praha 10 – Odbor sociální
MČ Praha 10 – Odbor kultury a projektů
Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.
Arcidiecézní charita Praha, c. p. o.
Život 90, o. s.

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
• Pokračovat v rozšiřování nabídky služeb Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. dle
prokázané potřeby občanů Prahy 10
• Podporovat poskytovatele pečovatelské služby v rámci grantového systému MČ Praha 10, a to dle
prokázané potřeby občanů Prahy 10
Realizace aktivit:
• Leden až únor – zpracování vyhodnocení souladu žádostí o dotaci (potřebnost projektu pro občany Prahy
10) se schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb
• 22. 6. 2015 – Zastupitelstvo MČ Praha 10 svým usnesením schválilo dotace z rozpočtu MČ Praha 10
• Červen – podpora pečovatelské služby, kterou poskytuje Arcidiecézní charita Praha
• Červen – podpora pečovatelské služby, kterou poskytuje Život 90
• Červen – zveřejnění výsledků dotačního řízení
• Průběžně – poskytování služeb Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. – na základě
prokazatelné potřeby občanům Prahy 10
• Průběžně – rozšíření služeb Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. – nově se organizace
zaměřila na individualizaci služby se zaměřením na zjišťování skutečných potřeb uživatelů pečovatelské
služby, na základě nového způsobu individuálního plánování, což vedlo k zajištění kvalitnější péče
vycházející z opravdových potřeb jednotlivých uživatelů
• Průběžně – realizace aktivit Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. zaměřených na
propagaci pečovatelských služeb pořádáním vlastních propagačních akcí určených pro veřejnost, tzv. „Dny
Centra sociální a ošetřovatelské pomoci“ a účastnit se akcí pořádaných MČ Praha 10
• Průběžně - Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., pečovatelská služba ve spolupráci
s Domem pro seniory u Vršovického nádraží umožnila obyvatelům a klientům z Domu spokojeného žití
účastnit se různých aktivizačních činností, včetně společenských aktivit jako je výlet parníkem, grilování
Masopust, Vítání jara, Čarodějnice, a další.
• Průběžně - Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. rozšířilo nabídku kompenzačních
pomůcek, které jsou k dispozici i klientům pečovatelské služby, včetně možnosti zapůjčení mechanického
zvedáku, který významným způsobem pomáhá pracovnicím v přímé péči při péči o imobilní klienty.

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Dotace MHMP na zajištění pečovatelské služby (grant) – 2 273 000 Kč
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10
• V rámci pracovních činností pracovníků Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.
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Výstupy
• 1304 osob využívajících službu Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.
• 2 podpořené organizace

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření
Opatření 10.5.: Podporovat asistenční služby

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Volené orgány
MČ Praha 10 – Odbor sociální
MČ Praha 10 – Odbor kultury a projektů
Asistence, o. p. s.
Fokus Praha, z. s.
FOSA, o. p. s.
HEWER, z. s.
Hornomlýnská, o. p. s.
POHODA – společnost pro normální život lidí s postižením
Tichý svět, o. p. s.
Tyfloservis, o. p. s.
Židovská obec v Praze
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
Podporovat poskytovatele asistenčních služeb v rámci grantového systému MČ Praha 10, a to dle prokázané
potřeby občanů městské části
Realizace aktivit:
• Leden až únor – zpracování vyhodnocení souladu žádostí o dotaci (potřebnost projektu pro občany Prahy
10) se schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb
• 22. 6. 2015 – Zastupitelstvo MČ Praha 10 svým usnesením schválilo dotace z rozpočtu MČ Praha 10
• Červen – podpora asistenčních služeb, které poskytuje Asistence
• Červen – podpora sociální rehabilitace osob s duševním onemocněním, kterou poskytuje Fokus Praha
• Červen – podpora asistenčních služeb, které poskytuje FOSA
• Červen – podpora osobní asistence, kterou poskytuje HEWER
• Červen – podpora osobní asistence, kterou poskytuje Hornomlýnská
• Červen – podpora asistence, kterou poskytuje POHODA – společnost pro normální život lidí s postižením
• Červen – podpora sociální rehabilitace, kterou poskytuje Tichý svět
• Červen – podpora sociální rehabilitace osob s těžkým zrakovým postižením, které poskytuje Tyfloservis
• červen – podpora komplexní domácí péče EZRA, kterou zajišťuje Židovská obec v Praze
• Červen – zveřejnění výsledků dotačního řízení

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – 34 tis. Kč (podpora organizace s názvem Asistence, o. p. s. v rámci dotačního
řízení MČ Praha 10)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 100 tis. Kč (podpora organizace s názvem Fokus Praha, z. s. v rámci dotačního
řízení MČ Praha 10)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 20 tis. Kč (podpora organizace s názvem FOSA, o. p. s. v rámci dotačního řízení
MČ Praha 10)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 90 tis. Kč (podpora organizace s názvem Hewer občanské sdružení v rámci
dotačního řízení MČ Praha 10)
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• Rozpočet MČ Praha 10 – 12 tis. Kč (podpora organizace s názvem Hornomlýnská, o. p. s. v rámci dotačního
řízení MČ Praha 10)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 14 tis. Kč (podpora organizace s názvem POHODA – společnost pro normální život
lidí s postižením v rámci dotačního řízení MČ Praha 10)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 70 tis. Kč (podpora organizace s názvem Tichý svět, o. p. s. v rámci dotačního
řízení MČ Praha 10)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 34 tis. Kč (podpora organizace s názvem Tyfloservis, o. p. s. v rámci dotačního
řízení MČ Praha 10)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 50 tis. Kč (podpora organizace s názvem Židovská obec v Praze, c. o. v rámci
dotačního řízení MČ Praha 10)
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• 9 podpořených organizací

Naplnění opatření
Plánovanou aktivitu v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření
Opatření: 10.6.: Podporovat službu tísňové péče

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Volené orgány
MČ Praha 10 – Odbor sociální
MČ Praha 10 – Odbor kultury a projektů
Anděl strážný, z. ú.
Život 90, z. s.

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
• Pokračovat v realizaci projektu - poskytování finančních příspěvků na službu tísňová péče a hledat další
možnosti podpory občanů MČ Praha 10, včetně revize zásad
• Zpracovat informaci do novin a prezentovat projekt na webových stránkách Prahy 10 a na sociálním a
zdravotním portále
• Podporovat poskytovatele tísňové péče v rámci grantového systému MČ Praha 10, a to dle prokázané
potřeby občanů městské části
Realizace aktivit:
• Leden až únor – zpracování vyhodnocení souladu žádostí o dotaci (potřebnost projektu pro občany Prahy
10) se schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb
• 22. 6. 2015 – Zastupitelstvo MČ Praha 10 svým usnesením schválilo dotace z rozpočtu MČ Praha 10
• Červen – podpora sociální služby realizované Životem 90
• Červen – zveřejnění výsledků dotačního řízení
• Březen až květen – revize Zásad pro poskytování finančního příspěvku na tísňovou péči
• 26. 5. 2015 – Rada MČ Praha 10 usnesením č. 473 schválila Zásady pro poskytování finančních darů
uživatelům sociální služby tísňová péče
• Květen až září – prezentace projektu s názvem „Poskytování finančních darů uživatelům sociální služby
tísňová péče“ na webových stránkách Prahy 10, na sociálním a zdravotním portálu, v novinách Prahy 10
• Květen až září – přijímání a evidence žádostí o finanční dar
• Září až říjen – vyhodnocení přijatých žádostí o finanční dar
• 20. 10. 2015 – Rada MČ Praha 10 usnesením č. 925 souhlasila s poskytnutím finančních darů uživatelům
tísňové péče
• Říjen až listopad – zpracování smluv, jejich uzavírání a vyplácení finančních darů

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – 60 tis. Kč (podpora organizace s názvem Život 90 v rámci dotačního řízení
MČ Praha 10)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 172 450 Kč (dary obyvatelstvu – tísňová péče)
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• 1 podpořená organizace
• 67 podpořených osob
• 67 uživatelů hradilo provoz sociální služby
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• 11 uživatelů pořídilo v roce 2015 zařízení tísňové péče

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření
Opatření 10. 7.: Podporovat individuální dopravu seniorů a osob se zdravotním postižením

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Odbor hospodářské správy

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
• Pokračovat v poskytování služby
• Informovat o poskytování služby v médiích Prahy 10
Realizace aktivit:
• Průběžně – koordinace bezplatné služby dopravy zdravotně znevýhodněných osob a seniorů
• Průběžně – udržení poskytování pomoci občanům Prahy 10 prostřednictvím služby Pojízdného úřadu

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Provozní náklady (údržba a pojištění vozů, pohonné hmoty, dálniční známky)
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• Uskutečněno 10 223 jízd
• Přepraveno 5 450 osob
• Ujeto 56 892 km

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření byly naplněny

Poznámka
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Opatření
Opatření 10. 8.: Vyhledávat osamocené seniory

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Odbor sociální
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb
Praktičtí lékaři
Městská policie
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
•
•
•
•
•
•
•

Řešit a popsat systém vyhledávání seniorů na pracovní skupině KPSS (Senioři)
Pokračovat ve spolupráci s Městskou policií
Oslovovat i nadále praktické lékaře
Spolupracovat s poskytovateli sociálních a návazných služeb
Spolupracovat i nadále se sociálními pracovnicemi FNKV
Prezentovat činnost sociálních pracovníků
Vykonávat depistáže pracovníky odboru sociálního

Realizace aktivit:
•
•
•
•
•

Průběžně – řešení možností vyhledávání seniorů na jednáních pracovní skupiny KPSS (Senioři)
Průběžně – pokračování ve spolupráci s poskytovateli sociálních a návazných služeb
Průběžně – pokračování ve spolupráci s Městskou policií
Listopad – pokračování ve zpracování informativního dopisu pro praktické lékaře (vazba na opatření 1.1.)
Prosinec – pokračování v distribuci informativního dopisu pro praktické lékaře, a to prostřednictvím
Dobrovolnického centra Protěž (vazba na opatření 1.1.)
• Distribuce letáků o činnostech Odboru sociálního (vazba na opatření 1.1.)
• Průběžně – zajišťovat provoz sociálního a zdravotního portálu (vazba na opatření 1.3.)

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• Spolupráce všech zainteresovaných institucí

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili částečně

Poznámka
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Opatření
Opatření 10.9.: Podporovat pečující osoby

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Volené orgány
MČ Praha 10 – Odbor sociální
MČ Praha 10 – Odbor kultury a projektů
Amelie, o. s.
Diakonie ČCE – středisko v Praze 5 Stodůlkách
Dobrovolnické centrum Protěž
Raná péče EDA, o. p. s.
Ruka pro život, o. p. s.
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
• Podporovat poskytovatele denních stacionářů pro děti v rámci grantového systému MČ Praha 10
• Podporovat poskytovatele denních stacionářů pro seniory v rámci grantového systému MČ Praha 10
• Podporovat poskytovatele služby raná péče v rámci grantového systému MČ Praha 10, a to na základě
doložené potřebnosti
Realizace aktivit:
• Leden až únor – zpracování vyhodnocení souladu žádostí o dotaci (potřebnost projektu pro občany Prahy
10) se schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb
• 22. 6. 2015 – Zastupitelstvo MČ Praha 10 svým usnesením schválilo dotace z rozpočtu MČ Praha 10
• Červen – podpora Centra Amelie Praha
• Červen – podpora rané péče pro rodiny z Prahy 10, kterou poskytovala Diakonie ČCE – středisko v Praze 5
Stodůlkách
• Červen – podpora Denního stacionáře pro seniory, který provozuje Dobrovolnické centrum Protěž
• Červen – podpora rané péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením žijící na území
Prahy 10, kterou poskytovala Raná péče EDA
• Červen – podpora Denního stacionáře Praha, který provozuje Ruka pro život
• Červen – zveřejnění výsledků dotačního řízení

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – 96 tis. Kč (podpora organizace s názvem Amelie, o. s. v rámci dotačního řízení
MČ Praha 10)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 12 tis. Kč (podpora organizace s názvem Diakonie ČCE – středisko v Praze 5
Stodůlkách v rámci dotačního řízení MČ Praha 10)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 92 tis. Kč (podpora organizace s Dobrovolnické centrum Protěž v rámci dotačního
řízení MČ Praha 10)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 26 tis. Kč (podpora organizace s názvem Raná péče EDA, o. p. s. v rámci dotačního
řízení MČ Praha 10)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 8 tis. Kč (podpora organizace s názvem Ruka pro život, o. p. s. v rámci dotačního
řízení MČ Praha 10)
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10
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Výstupy
• 5 podpořených organizací

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
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Priorita XI. - Podpora aktivizačních služeb
Opatření
Opatření 11.1.: Podporovat aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Volené orgány
MČ Praha 10 – Odbor sociální
MČ Praha 10 – Odbor kultury a projektů
Česká unie neslyšících
FOSA, o. p. s.
Point 50+, o. p. s.
Polovina nebe, o. p. s.
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
Územní organizace Svazu diabetiků ČR v Praze 10
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
Podporovat poskytovatele aktivizačních služeb v rámci grantového systému MČ Praha 10, a to dle prokázané
potřeby občanů městské části
Realizace aktivit:
• Leden až únor – zpracování vyhodnocení souladu žádostí o dotaci (potřebnost projektu pro občany Prahy
10) se schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb
• 22. 6. 2015 – Zastupitelstvo MČ Praha 10 svým usnesením schválilo dotace z rozpočtu MČ Praha 10
• Červen – podpora sociálně aktivizačních služeb pro osoby se sluchovým postižením, které poskytovala
Česká unie neslyšících
• Červen – podpora samostatnosti OSA, kterou poskytovala FOSA, o. p. s.
• Červen – podpora První pražské mozkocvičny, který realizoval Point 50 +
• Červen – podpora kurzů ovládání počítače hlasem pro OZP a seniory, které realizovala Polovina nebe
• Červen – podpora zdravotně sociálního programu, který realizoval Svaz tělesně postižených v ČR
• Červen – podpora zdravotně sociálního programu, který realizovala Územní organizace Svazu diabetiků ČR
v Praze 10
• Průběžně – problematika řešena na jednáních pracovních skupin KPSS (Osoby se zdravotním postižením
a Senioři)

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – 30 tis. Kč (podpora organizace s názvem Česká unie neslyšících v rámci dotačního
řízení MČ Praha 10)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 20 tis. Kč (podpora organizace s názvem FOSA, o. p. s. v rámci dotačního řízení
MČ Praha 10)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 100 tis. Kč (podpora organizace s názvem Point 50+, o. p. s. v rámci dotačního
řízení MČ Praha 10)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 68 tis. Kč (podpora organizace s názvem Polovina nebe v rámci dotačního řízení
MČ Praha 10)
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• Rozpočet MČ Praha 10 – 16 tis. Kč (podpora organizace s názvem Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
v rámci dotačního řízení MČ Praha 10)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 16 tis. Kč (podpora organizace s názvem Územní organizace Svazu diabetiků ČR
v Praze 10 v rámci dotačního řízení MČ Praha 10)
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• 6 podpořených organizací
• 8 podpořených projektů

Naplnění opatření
Plánovanou aktivitu v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření
Opatření 11. 2.: Podporovat klubové aktivity seniorů

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Volené orgány
MČ Praha 10 – Odbor sociální
MČ Praha 10 – Odbor kultury a projektů
Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.
Elpida, o. p. s.

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
• Podporovat poskytovatele klubových aktivit v rámci grantového systému MČ Praha 10, a to dle
prokázané potřeby občanů městské části
• Pokračovat ve zveřejňování aktivit Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. na webu
Prahy 10 pro seniory z Prahy 10
• Zmapovat situaci související se změnou adresy klubu seniorů (28. pluku, Praha 10)
Realizace aktivit:
• Leden až únor – zpracování vyhodnocení souladu žádostí o dotaci (potřebnost projektu pro občany Prahy
10) se schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb
• 22. 6. 2015 – Zastupitelstvo MČ Praha 10 svým usnesením schválilo dotace z rozpočtu MČ Praha 10
• Červen – podpora klubových služeb pro seniory z Prahy 10, které realizovala Elpida
• Červen – zveřejnění výsledků dotačního řízení
• Průběžně – rozšíření aktivit pro seniory o 3 přednáškové cykly v Centru sociální a ošetřovatelské pomoci
v Praze 10, p. o.
• Průběžně – pokračování spolupráce Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. se
společností Séppie (pořádání společných zábavných a vzdělávacích akcí)
• Průběžně – pokračování spolupráce Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. s Klubem
Inspirace
• Průběžně – pokračování spolupráce Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. se Základní
Organizací ČSOP Nyctalus a s Červeným křížem (především vzdělávací akce například na téma: První
pomoc, Ochrana spotřebitelů, Pasti mobilních operátorů….)
• 2. pololetí – navázání spolupráce Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. se společností
Parkinson Help, o. s.
• Průběžně – rekonstrukce nového klubu seniorů na adrese Na Louži 19, Praha 10 (náhrada za klub seniorů
na adrese 28. pluku, Praha 10)
• 23. 11. 2015 – zahájení provozu nového klubu seniorů v Bytovém domě Malešice

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – 54 tis. Kč (podpora organizace s názvem Elpida, o. p. s. v rámci dotačního řízení
MČ Praha 10)
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10
• V rámci pracovních činností pracovníků Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.

Výstupy
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• 1 podpořená organizace
• 732 aktivit pro seniory poskytované Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření
Opatření 11. 3.: Podporovat jednorázové akce pro seniory

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Odbor sociální
MČ Praha 10 – Odbor kultury a projektů
Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
• Pokračovat v realizaci jednorázových i dlouhodobých akcí pro seniory MČ Praha 10
• Podporovat poskytovatele klubových aktivit v rámci grantového systému MČ Praha 10, a to dle prokázané
potřeby občanů městské části
Realizace aktivit:
• Leden až únor – zpracování vyhodnocení souladu žádostí o dotaci (potřebnost projektu pro občany Prahy
10) se schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb
• Průběžně – realizace akcí v Centru sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.
• Průběžně – realizace nových akcí v Centru sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.
Zábavné odpoledne s prezentací nabízených sociálních služeb v KD Barikádníků
Advent s CSOP v Praze10 v KD Barikádníků (prezentace soc. služeb, adventní koncert)
Zájezd do Průhonického parku s odborným výkladem
Zájezd do arboreta v Kostelci nad Černými lesy s odborným doprovodem
Jednodenní zájezdy pro seniorskou veřejnost (až 2 měsíčně) navazující na přednáškové cykly
v klubech seniorů
Vycházky po Praze s odborným výkladem
Plavba parníkem po Vltavě s hudbou
Programy k MDŽ a Svátku matek s hudbou a přednáškou o historii těchto svátků
• Průběžně – realizace akcí MČ Praha 10
Cyklus seminářů s názvem „Senior akademie 2015“ (ve spolupráci s Městskou policií)
Počítačové kurzy pro seniory z MČ Praha 10
Rekondiční cvičení pro seniory + „Senior box“
Kurzy sebeobrany pro seniory
Kurzy trénování paměti
Výukové lekce Nordic Walking
Zajištění „plavenek“ pro seniory

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – akce pro seniory 1 012 638 Kč
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• 6 243 seniorů, kteří se zúčastnili akcí MČ Praha 10
• 10 703 seniorů, kteří se zúčastnili akcí organizovaných Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10,
p. o.
• 22 zrealizovaných dlouhodobých akcí
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• 24 větších akcí pro seniory organizovaných Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
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Priorita XII. - Řešení problematiky pobytových služeb seniorů a osob se
zdravotním postižením
Opatření
Opatření 12. 1.: Podporovat odlehčovací služby

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Volené orgány
MČ Praha 10 – Odbor sociální
MČ Praha 10 – Odbor kultury a projektů
Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.
Hospicové občanské sdružení Cesta domů, z. s.
„soft palm“, z. s.
Hospic Štrasburk, o. p. s.
Tři, o. p. s.

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
• Podporovat poskytovatele pobytové odlehčovací služby v rámci grantového systému MČ Praha 10, a to dle
prokázané potřeby občanů městské části
• Udržet 18 lůžek v Centru sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., případně počet navýšit, a to dle
prokázané potřeby
Realizace aktivit:
• Leden až únor – zpracování vyhodnocení souladu žádostí o dotaci (potřebnost projektu pro občany Prahy 10)
se schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb
• 22. 6. 2015 – Zastupitelstvo MČ Praha 10 svým usnesením schválilo dotace z rozpočtu MČ Praha 10
• Červen – podpora odlehčovací služby Hospicového občanského sdružení Cesta domů
• Červen – podpora Hospice Malovická, který provozuje „soft palm“
• Červen – podpora Terminálního onkologického hospice, který provozuje Hospic Štrasburk
• Červen – podpora služeb Hospice Dobrého pastýře v Čerčanech
• Červen – zveřejnění výsledků dotačního řízení
• Udržení odlehčovacích lůžek v Centru sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – 50 tis. Kč (podpora organizace s názvem Hospicové občanské sdružení Cesta
domů, z. s. v rámci dotačního řízení MČ Praha 10)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 100 tis. Kč (podpora organizace s názvem „soft palm“, z. s. v rámci dotačního
řízení MČ Praha 10)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 50 tis. Kč (podpora organizace s názvem Hospic Štrasburk, o. p. s. v rámci
dotačního řízení MČ Praha 10)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 74 tis. Kč (podpora organizace s názvem Tři, o. p. s. v rámci dotačního řízení MČ
Praha 10)
• Rozpočet Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. – 10 197 000 Kč (odlehčovací služby)
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
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• 4 podpořené organizace
• 18 odlehčovacích lůžek celkem

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření
Opatření 12. 2.: Udržet kapacity domovů pro seniory a osoby se zdravotním postižením, případně kapacity
navýšit

Realizátoři opatření/partneři
• MČ Praha 10 – Odbor sociální
• Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
• Udržet 93 lůžek
• Průběžné mapování žádostí a důvodů o umístnění
• Realizace aktivit:
• Udržení 93 lůžek
• Rozšíření o 1 lůžko
• Udržení provozu Vršovického zámečku (vazba na opatření 12.3.)

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. – 52 447 935,74 Kč (domovy pro seniory)
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• 94 lůžek
• 211 žádostí o umístění
• 39 umístěných osob

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření
Opatření 12. 3.: Zahájit provoz Vršovického zámečku pro pobytové služby

Realizátoři opatření/partneři
• MČ Praha 10 – Odbor sociální
• Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
• Prezentace pobytových sociálních služeb na webových stránkách Prahy 10 a na sociálním a zdravotním
portále
• Udržet stávající lůžka a poskytované sociální služby
Realizace aktivit:
• Průběžně – prezentace služeb Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. na sociálním
a zdravotním portálu, webových stránkách CSOP v Praze 10 a na akcích pořádaných CSOP v Praze 10
• Udržen stávající počet lůžek a poskytované sociální služby

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. – 37 499 505,06 Kč (Vršovický zámeček)
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• 75 lůžek celkem:
23 lůžek domova pro seniory
46 lůžek domova se zvláštním režimem
6 odlehčovacích lůžek

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření
Opatření 12. 4.: Podporovat pobytové služby se zvláštním režimem

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Volené orgány
MČ Praha 10 – Odbor sociální
MČ Praha 10 – Odbor kultury a projektů
Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.
Alzheimercentrum Průhonice, o. p. s.

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
• Podporovat poskytovatele pobytové sociální služby domov se zvláštním režimem v rámci grantového
systému MČ Praha 10, a to dle prokázané potřeby občanů městské části
• Udržet 68 lůžek
Realizace aktivit:
• Leden až únor – zpracování vyhodnocení souladu žádostí o dotaci (potřebnost projektu pro občany Prahy 10)
se schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb
• 22. 6. 2015 – Zastupitelstvo MČ Praha 10 svým usnesením schválilo dotace z rozpočtu MČ Praha 10
• Červen – podpora Domova se zvláštním režimem – podpora reminiscenční terapie u osob s Alzheimerovým
onemocněním
• Červen – zveřejnění výsledků dotačního řízení
• Udržení 68 lůžek

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – 90 tis. Kč (podpora organizace s názvem Alzheimercentrum Průhonice, o. p. s.
v rámci dotačního řízení MČ Praha 10)
• Rozpočet Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. – 35 437 545,35 Kč (domovy se zvláštním
režimem)
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• 1 podpořená organizace
• 68 lůžek
• 389 žádostí o umístění
• 34 umístěných osob (DZR Zvonková + Vršovický zámeček)

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření
Opatření 12.5.: Podporovat služby chráněného bydlení

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Volené orgány
MČ Praha 10 – Odbor sociální
MČ Praha 10 – Odbor kultury a projektů
POHODA – společnost pro normální život lidí s postižením
Společnost DUHA, z. ú.
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb
Magistrát hlavního města Prahy

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
• Podporovat poskytovatele chráněného bydlení v rámci grantového systému MČ Praha 10, a to dle
prokázané potřeby občanů městské části
• Přenášet problematiku na jednání koordinátorů KPSS s Magistrátem hl. m. Prahy
Realizace aktivit:
• Leden až únor – zpracování vyhodnocení souladu žádostí o dotaci (potřebnost projektu pro občany Prahy
10) se schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb
• 22. 6. 2015 – Zastupitelstvo MČ Praha 10 svým usnesením schválilo dotace z rozpočtu MČ Praha 10
• Červen – podpora chráněného bydlení, které zajišťovala POHODA – společnost pro normální život lidí
s postižením
• Červen – podpora chráněného bydlení, které zajišťovala Společnost DUHA
• Červen – zveřejnění výsledků dotačního řízení
• Průběžně – problematika řešena na jednáních pracovních skupin KPSS (Senioři a 0soby se zdravotním
postižením)
• Průběžně – účast koordinátora na setkávání koordinátorů MČ a MHMP – přenášení problematiky

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – 26 tis. Kč (podpora organizace s názvem POHODY – společnost pro normální život
lidí s postižením v rámci dotačního řízení MČ Praha 10)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 24 tis. Kč (podpora organizace s názvem Společnost DUHA, z. ú. v rámci
dotačního řízení MČ Praha 10)
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• 2 podpořené organizace
• Zapracování řešení problematiky do střednědobého krajského plánu

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
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Priorita XIII. - Podpora terénních služeb a terénních programů pro dospělé
osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené
Opatření
Opatření 13. 1.: Terénní program pro osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Volené orgány
MČ Praha 10 – Odbor sociální
MČ Praha 10 – Odbor kultury a projektů
Armáda spásy v ČR, z. s.
Maltézská pomoc, o. p. s.
NADĚJE, z. s.
Městská policie

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
•
•
•
•

Pokračovat v realizaci terénního programu
Prezentovat službu v novinách
Prezentovat službu na webu Prahy 10
Informovat o realizaci a výsledcích služby členy pracovní skupiny KPSS (Osoby ohrožené sociálním
vyloučením)
• Pokračovat ve spolupráci s Městskou policií
• Pravidelně monitorovat realizaci programu
Realizace aktivit:

• Leden až únor – zpracování vyhodnocení souladu žádostí o dotaci (potřebnost projektu pro občany Prahy
10) se schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb
• 22. 6. 2015 – Zastupitelstvo MČ Praha 10 svým usnesením schválilo dotace z rozpočtu MČ Praha 10
• Červen – podpora Centra sociálních služeb Bohuslava Bureše – terénního programu, který zajišťovala
Armáda spásy
• Červen – podpora pomoci lidem bez domova, kterou zajišťovala Maltézská pomoc
• Červen – zveřejnění výsledků dotačního řízení
• Duben – poptávka na zajištění terénního programu
• Květen – jednání s vybraným dodavatelem – NADĚJE Praha
• 8. 6. 2015 až 31. 12. 2015 – realizace programu
• Červen – dotační řízení MHMP na podporu řešení problémů souvisejících s bezdomovectvím
• Červen – prosinec – informace o poskytované službě ve formě letáků
• Listopad – zajištění služby terénního programu na další období (od ledna 2016) – poptávkové řízení
• Prosinec – uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem – NADĚJE Praha na zajištění terénního programu pro
osoby sociálně vyloučené od 1. 1. 2016
• Průběžně – účast pracovníků Odboru sociálního na šetření v terénu
• Průběžně – spolupráce s Městskou policií
• Průběžně – zprávy o realizaci programu
• Průběžně – na pracovní skupině KPSS (Osoby ohrožené sociálním vyloučením) jsou předávány informace
o průběhu terénního programu
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Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – 10 tis. Kč (podpora organizace s názvem Armáda spásy, z. s. v rámci dotačního
řízení MČ Praha 10)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 30 tis. Kč (podpora organizace s názvem Maltézská pomoc, o. p. s. v rámci
dotačního řízení MČ Praha 10)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 112 700 Kč
• Dotace MHMP – 90 000 Kč
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 podpořené organizace
Realizace terénního programu pro osoby sociálně vyloučené
2 279 kontaktů
1 596 materiální pomoc – strava
453 ks materiální pomoc – ošacení a obuv
410 ks materiální pomoc – hygienické prostředky
198 případů pomoci při zdravotnickém ošetření
8 zpráv o realizaci terénního programu pro osoby sociálně vyloučené
Spolupráce s Městskou policií
Spolupráce se sociálními kurátory pro dospělé
Informační leták o poskytovaných službách v rámci terénního programu
Aktuální předávání informací z terénu na jednání pracovní skupiny Osoby ohrožené sociálním vyloučením

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření
Opatření 13. 2.: Podporovat nízkoprahová zařízení pro osoby bez přístřeší

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Volené orgány
MČ Praha 10 – Odbor sociální
MČ Praha 10 – Odbor kultury a projektů
NADĚJE, z. s.
Poskytovatelé sociální služby
Magistrát hlavního města Prahy

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
• Podporovat poskytovatele služby nízkoprahových zařízení v rámci grantového systému městské části Praha
10
• Hledat možnosti zřídit zařízení na území Prahy 10
• Spolupracovat s Magistrátem hl. m. Prahy
Realizace aktivit:
• Leden až únor – zpracování vyhodnocení souladu žádostí o dotaci (potřebnost projektu pro občany Prahy
10) se schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb
• 22. 6. 2015 – Zastupitelstvo MČ Praha 10 svým usnesením schválilo dotace z rozpočtu MČ Praha 10
• Červen – podpora projektu s názvem „Sociální program v nizkoprahovém denním centru pro seniory bez
domova s trvalým pobytem na Praze 10“, který realizovala NADĚJE
• Červen – zveřejnění výsledků dotačního řízení
• Průběžně – problematika řešena na jednáních pracovní skupiny KPSS (Osoby ohrožené sociálním
vyloučením)
• Průběžně – pokračování ve spolupráci s MHMP

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – 60 tis. Kč (podpora organizace s názvem NADĚJE, z. s. v rámci dotačního řízení
MČ Praha 10)
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• 1 podpořená organizace
• Návrh možností zřízení/nezřízení zařízení na území Prahy 10 – projednávání možnosti pracovní skupinou
KPSS (Osoby ohrožené sociálním vyloučením)
• Spolupráce s MHMP

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření
Opatření 13. 3.: Podporovat sociální služby včetně pomoci při základním zdravotním ošetření osob
bez přístřeší a osob závislých na návykových látkách

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Volené orgány
MČ Praha 10 – Odbor sociální
MČ Praha 10 – Odbor kultury a projektů
Magdaléna, o. p. s.
Středisko pro prevenci a léčbu drogových závislostí Drop In, o. p. s. (dále pouze Drop In)
Centrum sociálních služeb Praha, p. o.
Poskytovatelé sociálních služeb
Městská policie

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
•
•
•
•
•
•

Podporovat poskytovatele sociálních a zdravotních služeb v rámci grantového systému MČ Praha 10
Pokračovat v realizaci terénního programu pro osoby závislé na návykových látkách
Zajistit pro osoby bez přístřeší základní zdravotní ošetření
Prezentovat službu v novinách
Prezentovat službu na webu Prahy 10
Informovat o realizaci a výsledcích služby členy pracovní skupiny KPSS (Osoby ohrožené sociálním
vyloučením)
• Informovat o službě Městskou policii
• Pokračovat ve spolupráci s Městskou policií
Realizace aktivit:
• Leden až únor – zpracování vyhodnocení souladu žádostí o dotaci (potřebnost projektu pro občany Prahy
10) se schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb
• Únor – vyúčtování dotace MHMP na realizaci protidrogové politiky za rok 2014
• 22. 6. 2015 – Zastupitelstvo MČ Praha 10 svým usnesením schválilo dotace z rozpočtu MČ Praha 10
• Červen – podpora Doléčovacího centra Magdaléna
• Červen – podpora služeb Střediska prevence a léčby drogových závislostí Drop In (Adiktologická
ambulance, Integrace rodiny a nízkoprahového střediska)
• Červen – zveřejnění výsledků dotačního řízení
• Březen – Terénní program pro osoby závislé na návykových látkách:
Výběr dodavatele služby – Drop IN
Duben – prosinec – výkon činnosti terénního programu pro uživatele návykových látek v rozsahu za jeden
měsíc: 15 hodin otevřená drogová scéna (terénní práce), 10 hodin uzavřená drogová scéna (sociální práce
ve vytipovaných bytech)a 2 hodiny noční monitoring; program harm reduction (minimalizace škod)
• Průběžně – zapojení terénních pracovníků do KPSS – pracovní skupina Osoby ohrožené sociálním
vyloučením
• Duben – prosinec – poskytování základního zdravotního ošetření v rámci terénního programu pro osoby
ohrožené sociálním vyloučením
• Červenec – ve spolupráci s Odborem životního prostředí a dopravy a rozvoje zajištění kontejneru na odpad
v lokalitě Třebešín
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• Říjen – 2x účast sociálních kurátorů na šetření v terénu
• Říjen – zpracování žádosti o dotaci MHMP na realizaci protidrogové politiky na rok 2016
• Listopad – seminář návykové látky (školil Drop In) pro pracovníky odboru sociálního, spolupracující
poskytovatele sociálních služeb a metodiky školní prevence, včetně prezentace činnosti terénního
programu pro osoby závislé na návykových látkách
• Průběžně – předávání informací na pracovní skupině KPSS (Osoby ohrožené sociálním vyloučením)
• Průběžně – pokračování ve spolupráci a v předávání informací Městské policii

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – 123 750 Kč (terénní program pro osoby závislé na návykových látkách)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 12 tis. Kč (podpora organizace s názvem Magdaléna, o. p. s. v rámci dotačního
řízení MČ Praha 10)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 20 000 Kč Drop In (vazba na opatření 13. 1)
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• Realizace terénního programu pro uživatele návykových látek:
258 kontaktů s klienty
Poskytnutí 14 560 ks injekčních stříkaček
Sběr použitých injekčních stříkaček – celkem 185 ks
Zajištění bezpečné likvidace 14 372 ks vybraných použitých injekčních stříkaček a 185 sebraných použitých
injekčních stříkaček
Průběžně poskytován základní zdravotní materiál (desinfekce, obvazový materiál, masti, těhotenské
testy…)
Pokračování spolupráce s Městskou policií
9 zpráv o realizaci terénního programu pro uživatele návykových látek
1 souhrnná zpráva o realizaci terénního programu pro uživatele návykových látek
• Realizace terénního programu pro osoby sociálně vyloučené:
Poskytnutí 219 pomoc se základním zdravotním ošetřením

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření
Opatření 13. 4.: Podporovat motivaci zapojení osob bez přístřeší do úklidu svého okolí

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Odbor sociální
MČ Praha 10 – Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
• Řešit problematiku na pracovní skupině KPSS (Osoby ohrožené sociálním vyloučením)
• Zapojit do konkrétního řešení osoby sociálně vyloučené
Realizace aktivit:
• Květen až prosinec – distribuce pytlů na odpadky sociálními kurátory a terénním programem pro děti
a mládež
• Průběžně – řešení problematiky na jednáních pracovní skupiny KPSS (Osoby ohrožené sociálním
vyloučením)
• Průběžně – spolupráce s Odborem životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10
• Průběžně – zapojování osob sociálně vyloučených

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – cca 1 tis. Kč (technické zajištění)
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• Cca 15 zapojených osob (lokality, ve kterých se zdržují osoby sociálně vyloučené)
• Cca 80 pytlů

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření
Opatření 13. 5.: Monitorovat pohyb a vyhodnocovat potřeby osob bez přístřeší

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Odbor sociální
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
•
•
•
•

Pokračovat v monitorování pohybu
Poskytovat sociální poradenství osobám bez přístřeší
Vyhodnocovat potřeby osob bez přístřeší
Spolupracovat s dalšími subjekty

Realizace aktivit:
• Průběžně – spolupráce při realizaci terénního programu pro osoby sociálně vyloučené s NADĚJÍ (vazba na
opatření 13.1.)
• Zajištění terénního programu od 1. 1. 2016 na dobu neurčitou
• Průběžně – poskytování sociálního poradenství osobám sociálně vyloučeným
• Průběžně – spolupráce s dalšímu subjekty
• Účast poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují služby cílové skupině osoby sociálně vyloučené, na
komunitním plánování sociálních a návazných služeb

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• Spolupráce – Centrum sociálních služeb Praha, p. o., NADĚJE, Armáda spásy v ČR, z. s., Maltézská pomoc,
o. p. s., Diakonie ČCE, Městská policie, Občanské poradny …
• Zprávy o průběhu práce terénního programu pro osoby sociálně vyloučené s uváděním míst pohybu a
nocležišť osob sociálně vyloučených
• Účast sociálních kurátorů na akci Maltézské pomoci, o. p. s. (17. 11. 2015) – „Polévka nasytí žaludek, a co
dál?“

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření
Opatření 13. 6.: Mapovat problematiku cizinců

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Odbor sociální
Integrační centrum Praha, o. p. s.
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánovaná aktivita pro rok 2015:
Na jednáních pracovních skupin KPSS řešit postup mapování, a to včetně zapojení poskytovatelů sociálních
a návazných služeb
Realizace aktivit:
• Průběžně – realizace mapování (Integrační centrum Praha, o. p. s.)
• Průběžně – problematika řešena na jednáních pracovní skupiny KPSS (Osoby ohrožené sociálním
vyloučením)
• Listopad – prosinec – řešena možnost podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na projekty obcí na
podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2016
• Prosinec – jednání s Ministerstvem vnitra a Integračním centrem Praha, o.p.s.; účast na jednání realizátorů
(městských částí Prahy) projektů obcí na podporu integrace cizinců na Ministerstvu vnitra

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• Materiály ke zpracování žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na projekty obcí na podporu integrace
cizinců na lokální úrovni v roce 2016

Naplnění opatření
Plánovanou aktivitu v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
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Priorita XIV. – Udržení procesu komunitního plánování sociálních služeb
Opatření
Opatření 14. 1.: Udržet pozici koordinátora komunitního plánování sociálních služeb

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Odbor sociální

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
•
•
•
•

Podporovat vzdělávání koordinátora
Podporovat koordinátora v jeho činnostech
Umožňovat účast koordinátora na jednáních koordinátorů městských částí a Magistrátu hl. m. Prahy
Zpracovávat informace o procesu pro veřejnost

Realizace aktivit:
• Průběžně – koordinátor podporován v rámci vzdělávacího systému MČ Praha 10
• Průběžně – koordinátor podporován od všech aktérů procesu KPSS ve svých činnostech (např. vznik
odborných garantů pracovních skupin KPSS)
• Průběžně – účast koordinátora na jednáních koordinátorů MČ a MHMP
• Průběžně – aktualizovány informace o procesu KPSS na sociálním a zdravotním portálu

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• Pozice koordinátora

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření
Opatření 14. 2.: Podporovat setkávání občanů a dalších dotčených subjektů

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Odbor sociální
MČ Praha 10 – zástupci zainteresovaných Odborů ÚMČ Praha 10
Občané MČ Praha 10
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb
Další instituce

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
•
•
•
•
•
•
•

Schůzky pracovní skupiny Senioři
Schůzky pracovní skupiny Rodina, děti a mládež
Schůzky pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením
Schůzky pracovní skupiny Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Schůzky koordinační skupiny
Setkání s poskytovateli sociálních a návazných služeb
Zapojování občanů do procesu (vazba na prioritu I.) prostřednictvím:
zveřejňování informací na sociálním a zdravotním portále
zveřejňování výzvy k zapojení v katalogu sociálních a návazných služeb
letáků o KPSS
veletrhu sociálních a návazných služeb

Realizace aktivit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Únor, duben, červen a říjen – jednání pracovní skupiny KPSS Senioři
Únor, duben, červen a říjen – jednání pracovní skupiny KPSS Rodina, děti a mládež
Únor, duben, červen a říjen – jednání pracovní skupiny KPSS Osoby se zdravotním postižením
Únor, duben, červen a říjen – jednání pracovní skupiny KPSS Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Květen – jednání úkolové pracovní skupiny k sociálnímu podnikání a podporovanému zaměstnávání
Listopad – společné jednání pracovních skupin KPSS
Březen a listopad – konání koordinační skupiny KPSS
Listopad – konání setkání s poskytovateli sociálních a návazných služeb
Průběžně – zapojování veřejnosti do procesu KPSS (akce MČ Praha 10, sociální a zdravotní portál, veletrh
sociálních a návazných služeb, distribuce letáků o procesu KPSS, katalog sociálních a návazných služeb)

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• 18 schůzek pracovních skupin
• 2 schůzky koordinační skupiny
• 1 setkání s poskytovateli

Naplnění opatření
96

Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření
Opatření 14. 3.: Monitorovat a vyhodnocovat proces

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Odbor sociální
Občané MČ Praha 10
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
• Monitorovat plnění priorit a opatření
• Zpracovat vyhodnocení plnění priorit za předcházející kalendářní rok
• Monitorovat proces KPSS
Realizace aktivit:
•
•
•
•

Leden a únor – zpracování vyhodnocení plnění priorit KPSS za rok 2014
Prosinec – příprava pro zpracování vyhodnocení priorit KPSS za rok 2015
Průběžně – sběr podkladů pro vyhodnocení priorit KPSS
Průběžně – vyhodnocování procesu na jednáních pracovních skupin

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• 18 schůzek pracovních skupin
• Průběžné hodnocení procesu s cílem zvýšení kvality
• Vyhodnocení priorit KPSS

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření
Opatření 14.4.: Aktualizovat komunitní plán

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Odbor sociální
MČ Praha 10 – zástupci zainteresovaných Odborů ÚMČ Praha 10
Občané MČ Praha 10
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb
Centrum pro komunitní práci střední Čechy

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
•
•
•
•

Zpracovat prováděcí dokument/akční plán na rok 2016 (vazba na výstupy z opatření 14.3.)
Zahájit činnosti na tvorbě analýzy potřeb (podklad pro tvorbu střednědobého plánu 2017 – 2020)
Zahájit činnosti na tvorbě analýzy služeb (podklad pro tvorbu střednědobého plánu 2017 – 2020)
Zahájit činnosti na tvorbě finanční analýzy (podklad pro tvorbu střednědobého plánu 2017 – 2020)

Realizace aktivit:
•
•
•
•
•
•
•

Duben – výběr dodavatele zpracování analýzy potřeb a analýzy služeb
Květen – realizace skupinových rozhovorů s pracovníky Odboru sociálního (analýzy potřeb)
Červen – zpracování žádosti o dotaci na MHMP, a to na zpracování analýzy potřeb a analýzy služeb
Červen až srpen – sběr podkladů pro tvorbu analýzy služeb
Srpen – externí zpracování I. fáze analýzy potřeb
Listopad – externí zpracování analýzy služeb
Prosinec – zveřejnění Analýzy sociálních a návazných služeb poskytovaných občanům městské části Praha
10 na sociálním a zdravotním portálu
• 2. čtvrtletí – sběr podkladů pro tvorbu Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2016
• 3. čtvrtletí – zpracování Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2016
• 3. čtvrtletí – řešení zaměření finanční analýzy

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – 30 500 Kč (analýza potřeb a analýza služeb)
• Dotace MHMP – 50 tis. Kč (analýza potřeb a analýza služeb)
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• Akční plán městské části Praha 10 na rok 2015
• Analýza sociálních a návazných služeb poskytovaných občanům městské části Praha 10
• Analýza potřeb ve vazbě k procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb na území MČ
Praha 10 – fáze I.
• Zaměření finanční analýzy

Naplnění opatření
Plánovanou aktivitu v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření
Opatření 14.5.: Zajišťovat metodickou podporu procesu

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Odbor sociální
Centrum pro komunitní práci střední Čechy

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
• Pravidelné metodické konzultace
• Metodická doporučení k průběhu procesu
• Účast na jednání pracovních skupin
Realizace aktivit:
• Červen a září – realizace školení k procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb
• Průběžně – zajišťování metodické podpory procesu KPSS (tvorba dokumentů, jednání pracovních skupin
KPSS, konzultace postupů atd.)
• Průběžně – účast metodika na jednáních pracovních skupin KPSS

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – 29 875 Kč

Výstupy
•
•
•
•

Metodická podpora při tvorbě dokumentů
Metodická podpora při jednáních pracovních skupin KPSS
Metodická podpora formou konzultací postupů
Metodická podpora při zpracování akčního plánu

Naplnění opatření
Plánovanou aktivitu v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
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Priorita XV. – Podpora sociální práce poskytované městskou částí Praha 10
prostřednictvím sociálních pracovnic a pracovníků Odboru sociálního
Opatření
Opatření 15. 1.: Prezentovat sociální práci

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Odbor sociální

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
• Zpracování a tisk srozumitelného informativního letáku o činnostech odboru sociálního (vazba na prioritu
I.) a jeho distribuce občanům
• Předávání informativních letáků o činnostech odboru sociálního spolupracujícím poskytovatelům
sociálních a návazných služeb (vazba na prioritu I.)
• Prezentace sociální práce na akcích MČ Praha 10
• Prezentace sociální práce v médiích
Realizace aktivit:
• Průběžně – tvorba a tisk letáků k činnosti Odboru sociálního – činnosti oddělení sociální práce, oddělení
sociální prevence, oddělení sociálně právní ochrany dětí a práce s rodinou, oddělení zřízených organizací
a zdravotnictví (vazba na opatření 1.1.)
• Průběžně – distribuce letáků v rámci akcí Odboru sociálního
• Průběžně – distribuce letáků na akcích MČ Praha 10
• Průběžně – distribuce letáků poskytovatelům sociálních a návazných služeb
• Průběžně – distribuce letáků spolupracujících poskytovatelů sociálních a návazných služeb občanům
Prahy 10
• Průběžně – aktualizace informací o sociální práci na sociálním a zdravotním portálu

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – 17 059 Kč (letáky k činnostem Odboru sociálního)
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• 10 tis. ks letáků
5 typů letáků k jednotlivým činnostem Odboru sociálního – celkem (3 typy letáků k činnostem oddělení
sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou, leták k činnosti oddělení sociální práce, leták k činnosti
oddělení sociální prevence), leták k projektu poskytování finančních darů uživatelům tísňové péče,
aktualizace informační tiskoviny k problematice příspěvkových organizací CSOP v Praze 10 a LDN Vršovice
• Aktualizované informace na sociálním a zdravotním portálu

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření
Opatření 15. 2.: Podporovat kvalitní zázemí sociálních pracovníků

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Odbor sociální
MČ Praha 10 – Odbor hospodářské správy
MČ Praha 10 – Kancelář tajemníka

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
•
•
•
•
•

Mapovat potřeby sociálních pracovníků
Vyhodnotit potřeby sociálních pracovníků
Návrh jejich řešení
Realizace podpory
Pokračovat v zajišťování supervizí

Realizace aktivit:
• Průběžně – mapování potřeb sociálních pracovníků
• Průběžně – zkvalitňování zázemí sociálních pracovníků (mobilní telefony, kancelářské potřeby, vybavení
kanceláří)
• Průběžně – zajišťování supervizí a individuálních poradenských aktivit

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• 9 supervizí
• 5 individuálních poradenských konzultací

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
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Opatření
Opatření 15.3.: Podporovat služby, které sociální pracovníci potřebují ke své činnosti

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Odbor sociální
MČ Praha 10 – Odbor kultury a projektů
Občané MČ Praha 10
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2015:
• Zjišťovat potřeby občanů Prahy 10 – činnost pracovních skupin KPSS, analýza potřeb
• Podle aktuálních potřeb občanů Prahy 10 podporovat vhodným způsobem činnost vybraných organizací
a institucí:
- Podporovat zajištění prostor pro činnost v lokalitě Prahy 10 (místní dostupnosti služeb)
- Podporovat služby v rámci grantového systému MČ Praha 10
• Podporovat nové formy spolupráce
Realizace aktivit:
• Leden až únor – zpracování vyhodnocení souladu žádostí o dotaci (potřebnost projektu pro občany Prahy
10) se schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb (vazba na prioritu III.)
• Duben až listopad – zajištění poradenských služeb pro klienty Odboru sociálního – právní poradenství
a mediace (vazba na priority IV. a IX.)
• 22. 6. 2015 – Zastupitelstvo MČ Praha 10 svým usnesením schválilo dotace z rozpočtu MČ Praha 10 (vazba
na prioritu III.)
• Průběžně – pokračování ve spolupráci s poskytovateli sociálních a návazných služeb
• Průběžně – mapování potřeb občanů na jednáních pracovních skupin KPSS

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – finanční prostředky na podporu sociálních a návazných služeb v rámci dotačního
řízení MČ Praha 10 – 2 622 tis. Kč (vazba na prioritu III.)
• Rozpočet MČ Praha 10 – finanční prostředky na podporu protidrogové prevence a prevence kriminality
v rámci grantového systému MČ Praha 10 – 150 tis. Kč (vazba na prioritu III.)
• Rozpočet MČ Praha 10 – zajištění Odborného (právního) poradenství pro klienty Odboru sociálního –
92 664 Kč (vazba na prioritu IV.)
• Rozpočet MČ Praha 10 – zajištění mediace 120 700 Kč (vazba na prioritu IX.)
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• 52 podpořených organizací
• 77 spolupracujících organizací
• 10 nových služeb

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
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Přehled zkratek používaných v dokumentu
KPSS – komunitní plánování sociálních služeb
MČ Praha 10 – městská část Praha 10
MHMP – Magistrát hlavního města Prahy
ÚMČ Praha 10 – Úřad městské části Praha 10
ZMČ – Zastupitelstvo městské části Praha 10
RMČ – Rada městské části
ÚP ČR – Úřad práce ČR
OPPA – Operační program Praha Adaptabilita
CSOP – Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci
ZŠ – základní škola
MŠ – mateřská škola
SPOD – sociálně právní ochrana dětí
CS – cílová skupina
SVP – Středisko výchovné péče
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