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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 2014 vycházíme ze schváleného Akčního plánu městské části Praha 10 na rok
2014.
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 2014 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). V případě, že jsou v rámci procesu
KPSS identifikovány potřeby, které nespadají do sociální a návazné oblasti (nebo patří
do 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.
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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. Označení číslem 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

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2014:
• Minimálně 1x za dva měsíce námět na článek do novin Prahy 10
• Tisk a distribuce minimálně 400 ks letáku o činnostech Odboru sociálního
• Distribuce minimálně 60 ks informačního dopisu pro praktické lékaře a pediatry působící na území Prahy
10 o činnostech Odboru sociálního a nabídce sociálních a návazných služeb
• Zajištění distribuce letáků spolupracujících poskytovatelů sociálních a návazných služeb na akcích městské
části Praha 10
• Návrh dalších možností
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 (činnosti oddělení sociální práce, oddělení
sociální prevence a k projektu KPSS)
• Průběžně – distribuce letáků v rámci akcí Odboru sociálního, v rámci aktivit KPSS
• Zhotovení letáku k pilotnímu projektu příspěvku na tísňovou péči, který byl distribuován v rámci uvedeného
projektu klientům a byl umístěn na www. desitkapomaha.cz
• Zhotovení letáků k činnosti oddělení zřízených organizací a zdravotnictví a k činnosti oddělení sociálněprávní ochrany dětí a práce s rodinou – tyto letáky byly distribuovány na veletrhu sociálních a návazných
služeb v květnu 2014; letáky k činnosti oddělení sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou jsou
v elektronické podobě k dispozici na webu tohoto oddělení na www.desitkapomaha.cz.
• Průběžně - distribuce letáků spolupracujících poskytovatelů sociálních a návazných služeb na akcích
MČ Praha 10
• Červen – zakoupení stojanu na informační letáky, kde mohou poskytovatelé sociálních a návazných služeb
umístit své informační materiály určené pro občany MČ Praha 10 – stojan je umístěn u schodiště v 1. patře
budovy A Úřadu 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 – 39 975 Kč (letáky k činnostem a projektům Odboru sociálního)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 6 682 Kč (stojan na letáky)
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
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• 22 námětů na články do novin
• 15 zveřejněných článků v novinách Praha 10
• 8 typů letáků k jednotlivým činnostem a projektům Odboru sociálního (3 typy letáků k činnostem
oddělení sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou, leták k činnosti oddělení zřízených organizací
a zdravotnictví a leták k projektu příspěvku na tísňovou péči)
• 7 500 informativních letáků k činnostem oddělení sociální práce, oddělení sociální prevence a k procesu
KPSS
• 80 distribuovaných informativních dopisů pro praktické lékaře a pediatry působící na území Prahy 10
o činnostech Odboru sociálního a nabídce sociálních a návazných služeb
• Instalace stojanu na informativní letáky poskytovatelů sociálních a návazných služeb v budově
ÚMČ Praha 10
• 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

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2014:
• Pokračovat ve zpracování článků na webové stránky Prahy 10
• Pokračovat ve zveřejňování akcí spolupracujících poskytovatelů sociálních a návazných služeb v kalendáři
akcí
Realizace aktivit:
• Průběžně – publikováno na hlavním webu 7 článků k sociální problematice
• Průběžně – zveřejňování akcí spolupracujících poskytovatelů sociálních a návazných služeb v kalendáři akcí

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

Výstupy
• 7 článků na hlavním webu k sociální problematice
• 128 zveřejněných akcí

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

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

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

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2014:
• Operativně aktualizovat text na sociálním a zdravotním portálu
• Průběžně vyřizovat portálovou poštu – emailová komunikace s občany
• Provádět pravidelné kontroly aktuálnosti informací na sociálním a zdravotním portálu (pracovníci Odboru
sociálního)
• Pravidelně upozorňovat poskytovatele sociálních a návazných služeb, aby provedli kontrolu údajů o jejich
organizaci – prostřednictvím e-mailové výzvy
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 „Poskytovatelé informují“
• Doplnění virtuální prohlídky Vršovického zámečku, který byl otevřen po rekonstrukci v dubnu 2014
• Průběžně – vyřizování portálové pošty (szp@praha10.cz) – e-mailových dotazů a sdělení
• Březen – upozornění organizací k provedení kontroly údajů
• Červen – upozornění organizací k provedení kontroly údajů
• Září – upozornění organizací k provedení kontroly údajů
• Prosinec – upozornění organizací 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 – zejména k projektům a aktivitám MČ Praha 10 v sociální oblasti
186 ks vyřízené korespondence v portálové poště
Pravidelné kontroly portálu pracovníky Odboru sociálního
4 upozornění ke kontrole portálu poskytovatelům sociálních a návazných služeb
Návštěvnost jednotlivých částí portálu ze strany občanů – pracovníci OSO zaznamenali zájem návštěvníků
portálu zejména o informace týkající se péče o děti a o blízké, o informace k sociálním dávkám,
k problematice bydlení a nedostatku financí a dále k projektům MČ Praha 10

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 - Point 50 +, o. p. s.

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2014:
•
•
•
•
•

Zveřejnění záměru aktualizace katalogu sociálních a návazných služeb
Oslovení spolupracujících poskytovatelů sociálních a návazných služeb, aby aktualizovali své údaje
Shromažďování podkladů a následné grafické zpracování a předání k tisku
Zpracování a zveřejnění elektronické verze katalogu
Distribuce katalogu sociálních a návazných služeb

Realizace aktivit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Duben – předání informace o aktualizaci na setkání poskytovatelů
Květen až červen – sběr podkladů pro tvorbu katalogu (celkem 67 poskytovatelů)
Květen až červen – aktualizace údajů MČ Praha 10
Červenec – předání podkladů k aktualizaci
Srpen až září – korektury katalogu
Září – zveřejnění „Katalogu sociálních a návazných služeb 2014/2015“ na webových stránkách
MČ Praha 10
15. 9. 2014 – prezentace „Katalogu sociálních a návazných služeb 2014/2015“ na akci s názvem
„Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti“ (vazba na opatření 2.3.)
Září – předání „Katalogu sociálních a návazných služeb 2014/2015“v elektronické podobě spolupracujícím
poskytovatelům sociálních a návazných služeb
Listopad – dotisk „Katalogu sociálních a návazných služeb 2014/2015“
Prosinec – předání „Katalogu sociálních a návazných služeb 2014/2015“praktickým lékařům a pediatrům
z Prahy 10

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – 99 900 Kč
• Dotace MHMP – 20 tis. 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 dobrovolníkům
Distribuce katalogu lékařům
1280 ks dotisk katalogu
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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 2014:
• Naplánování konání veletrhu na květen 2014
• Pozvání poskytovatelů sociálních a návazných služeb k prezentaci jejich služeb občanům
Prahy 10
• Zpracování a zveřejnění informace (webové stránky Prahy 10, noviny Prahy 10, prostřednictvím
spolupracujících poskytovatelů) pro občany Prahy 10 o konání veletrhu
• 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 – předání informace o konání veletrhu na setkání poskytovatelů
• Duben – zpracování letáku a plakátu o konání veletrhu
• 21. 5. 2014 – konání veletrhu před NC Eden
• Květen – zpracování informace o realizovaném veletrhu
• Červen – zveřejnění fotodokumentace na sociálním a zdravotním portálu

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – 3 721 Kč (doprava, montáž a demontáž stánků)
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• 38 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 – Odbor sociální
MČ Praha 10 – Odbor kultury a projektů

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2014:
• Podporovat poskytovatele dobrovolnických služeb v rámci grantového systému MČ Praha 10 dle
prokázané potřeby občanů městské části
• Pravidelně 1x za rok poděkovat dobrovolníkům (vazba na opatření č. 2.3.)
• 2x za rok informovat o dobrovolnických aktivitách a na webových stránkách, případně v novinách Prahy 10
(vazba na prioritu č. I)
Realizace aktivit:
• Leden – zpracování vyhodnocení souladu grantových žádostí (potřebnost projektu pro občany Prahy 10)
se schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb
• Květen – podpora dobrovolnictví v rámci grantového systému MČ Praha 10
• Květen – pokračování v prezentaci organizací, které spolupracují s dobrovolníky na veletrhu sociálních
a návazných služeb
• Září – realizace akce s názvem „Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti“ (vazba
na opatření 2.3.)
• Září – pokračování v prezentaci organizací, které spolupracují s dobrovolníky v Katalogu sociálních
a návazných služeb 2014/2015“ (vazba na opatření 1.4.)
• 3. čtvrtletí 2014 – prezentace akcí na webu Prahy 10 (vazba na opatření 2.3.)

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Nepřímá podpora poskytovatelům sociálních a návazných služeb, kteří spolupracují s dobrovolníky
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• 12 organizací spolupracujících s dobrovolníky
• 12 podpořených služeb, projektů
• 93 dobrovolníků, jejichž činnost byla oceněna (vazba na opatření 2.3.)

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
12

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
Dobrovolnické centrum Protěž

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2014:
• Podpořit Dobrovolnické centrum Protěž 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:
• Leden – zpracování vyhodnocení souladu grantové žádosti (potřebnost projektu pro občany Prahy 10)
se schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb
• Květen – podpora Dobrovolnického centra Protěž v rámci grantového systému MČ Praha 10
• 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
• Dobrovolnická spoluúčast na zajišťování programů v Denním stacionáři pro seniory
• Průběžně – zapojování dobrovolníků do péče o klienty Centra sociální a ošetřovatelské pomoci, p. o.

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – 90 tis. Kč (podpora Dobrovolnického centra Protěž v rámci grantového systému
MČ Praha 10)
• 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 2014:
• Prezentovat organizace působící na území MČ Praha 10, které spolupracují s dobrovolníky (veletrh,
katalog)
• Prezentovat dobrovolnictví na sociálním a zdravotním portálu
• Vyhlásit třetí ročník volby Dobrovolníka roku
• Uspořádat druhý ročník akce s názvem „Poděkování dobrovolníkům za činnost v sociální oblasti“ pro cca
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 na setkání poskytovatelů
Srpen – oslovení spolupracujících poskytovatelů
Vedení evidence počtu účastníků
Nakoupení dárků
Organizační zajištění
Prezentace akce
• Příprava a realizace akce „Dobrovolník roku“:
Září – zveřejnění výzvy
Září – oslovení poskytovatelů sociálních a návazných služeb v rámci KPSS
10. 11. 2014 – ukončení příjmu přihlášek
Listopad – výběr dobrovolníků
Organizační zajištění
Prezentace akce
• Září – realizace akce s názvem „Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti“
• Prosinec – slavnostní volba „Dobrovolníka roku“

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – 81 634,80 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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• 15. 9.2014 - Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti
Oslovení 73 organizací
Přihlášení 141 účastníků
Účast 93 účastníků
Ocenění 93 dobrovolníků
• 4. 12. 2014 – 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 – Odbor sociální
MČ Praha 10 – Odbor kultury a projektů

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2014:
• Zachování dosavadní celkové výše finanční podpory v rámci grantového řízení, zvážit její navýšení
ve vazbě k reálným potřebám území
• Podporovat současné i nově vzniklé služby – poskytovatele služeb na základě reálně doložené potřeby
ve vazbě ke schválenému plánu
• Udržení Odborného hodnocení/doporučení pro rozdělování finančních prostředků ve vazbě ke schválené
strategii v oblasti sociálních a návazných služeb
• Pravidelně zveřejňovat výsledky grantového řízení na webových stránkách Prahy 10
• Spolupracovat s MHMP ve vazbě k identifikovaným potřebám a potřebě zajištění sociálních a návazných
služeb
• Na jednáních pracovních skupin prezentovat nový systém hodnocení
Realizace aktivit:
• Leden – zpracování vyhodnocení souladu grantových žádostí (potřebnost projektu pro občany Prahy 10)
se schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb (vazba na opatření 3.2.)
• Březen – schválení navýšení finančních prostředků na zajištění sociálních a návazných služeb
• Květen – podpora současných i nových služeb v rámci grantového systému MČ Praha 10, a to dle potřeb
občanů Prahy 10
• Červen – zveřejnění výsledků grantového řízení na webových stránkách Prahy 10
• Průběžně – spolupráce s MHMP na vytvoření 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)
• Průběžně – prezentace systému hodnocení grantových žádostí, a to ve vazbě na celkovou výši finančních
prostředků

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – 2 993 tis. Kč (finanční prostředky na podporu sociálních a návazných služeb
v rámci grantového systému MČ Praha 10)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 183 tis. Kč (finanční prostředky na podporu protidrogové prevence a prevence
kriminality v rámci grantového systému MČ Praha 10)
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• 51 vyhodnocených žádostí v sociální oblasti

16

•
•
•
•
•
•

11 vyhodnocených žádostí v rámci protidrogové prevence a prevence kriminality
62 celkem vyhodnocených služeb a projektů
Navýšení finančních prostředků do sociální oblasti
Zveřejnění výsledků grantového řízení MČ Praha 10
Zpracování Výkazu financování sociálních služeb za rok 2014 pro MHMP
Zapojení do připomínkovacího řízení MHMP k nastavení sítě sociálních služeb na území hl. m. Prahy

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 – Odbor sociální
MČ Praha 10 – Odbor kultury a projektů

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2014:
• Zpracovávat vyhodnocení žádostí v souladu s prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb
• Předložit vyhodnocení Komisi pro granty a strukturální fondy
• Podporovat i nově vzniklé služby s ohledem na priority sociálních a návazných služeb
Realizace aktivit:
• Leden – zpracování vyhodnocení souladu grantových žádostí (potřebnost projektu pro občany Prahy 10)
se schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb
• Únor – předložení vyhodnocení grantových žádostí na jednání Komise pro granty a strukturální fondy
• Únor – účast zástupců Odboru sociálního na jednání Komise pro granty a strukturální fondy
• Březen – schválení navýšení finančních prostředků na zajištění sociálních a návazných služeb
• Květen – 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
• 62 vyhodnocených žádostí (vazba na opatření 3. 1.)
• 62 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 – Odbor sociální
MČ Praha 10 – Odbor kultury a projektů
Hospicové občanské sdružení Cesta domů
Česká asociace paraplegiků - CZEPA, o. s.
Poskytovatelé sociálních služeb

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2014:
• Poskytovatele služby Odborného sociálního poradenství podporovat 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 – zpracování vyhodnocení souladu grantových žádostí (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, které poskytují službu na veletrhu sociálních a návazných
služeb
• Květen – podpora sociální služby realizované Hospicovým občanským sdružením Cesta domů
• Květen – podpora sociální služby realizované Českou asociací paraplegiků - CZEPA, o. s.
• Září – pokračování v prezentaci organizací, které poskytují službu v Katalogu sociálních a návazných služeb
2014/2015“ (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 – 90 tis. Kč (podpora Hospicového občanského sdružení Cesta domů v rámci
grantového systému MČ Praha 10)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 18 tis. Kč (podpora České asociace paraplegiků - CZEPA, o. s. v rámci grantového
systému MČ Praha 10)
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
•
•
•
•

2 podpořené organizace
2 podpořené služby
Spolupráce s MHMP
Prezentace služeb
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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 – Odbor sociální
MČ Praha 10 – Odbor kultury a projektů
Amelie, o. s.
Mamma HELP – sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu
Občanské sdružení KOLUMBUS
Občanské sdružení SEPPIA
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2014:
• Podporovat poskytovatele psychologického poradenství v rámci grantového systému MČ Praha 10
• Hledat možnosti zajištění dostupnosti služby na jednáních pracovních skupin
Realizace aktivit:
• Leden – zpracování vyhodnocení souladu grantových žádostí (potřebnost projektu pro občany Prahy 10)
se schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb
• Průběžně – řešení problematiky na jednáních pracovních skupin KPSS
• Květen – podpora Centra Amelie Praha – psychosociální pomoc pro onkologicky nemocné a jejich blízké
• Květen – podpora Provozu Mamma HELP Centra – 2014
• Květen – podpora Osvětových přednášek pro studenty střední zdravotní školy o psychiatrické péči
z pohledu uživatelů, které zajišťuje Kolumbus
• Květen – podpora Bezbariérových online přednášek s návaznými poradnami zaměřenými na zdravotní
a psychosociální tématiku, které realizuje Seppia

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – 110 tis. Kč (podpora Amelie, o. s. v rámci grantového systému MČ Praha 10)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 60 tis. Kč (podpora Mamma HELP – sdružení pacientek s nádorovým
onemocněním prsu v rámci grantového systému MČ Praha 10)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 49 tis. Kč (podpora Občanského sdružení KOLUMBUS v rámci grantového
systému MČ Praha 10)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 60 tis. Kč (podpora Občanského sdružení SEPPIA v rámci grantového systému
MČ Praha 10)
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• 4 podpořené organizace
• 4 podpořené služby

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
O. s. Společnou cestou
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2014:
• Poskytovatele finančního poradenství podporovat v rámci grantového systému MČ Praha 10
• Hledat možnosti zajištění dostupnosti služby na jednáních pracovních skupin
Realizace aktivit:
• Leden – zpracování vyhodnocení souladu grantových žádostí (potřebnost projektu pro občany Prahy 10)
se schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb
• Leden – řešení problematiky zajištění poradenství na jednáních pracovních skupin KPSS
• Květen – podpora Občanské poradny O. s. Společnou cestou
• Srpen až listopad – pilotní realizace projektu s názvem „Zajištění poradenských služeb pro klienty Odboru
sociálního“ (vazba na opatření 4.4.)
• Prosinec – závěrečná zpráva
• Prosinec – příprava pokračování projektu

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – zajištění Odborného (právního) poradenství pro klienty Odboru sociálního –
41 360 Kč (vazba na opatření 4.4.)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 40 tis. Kč (podpora O. s. Společnou cestou v rámci grantového systému MČ Praha
10)
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• 1 podpořená organizace
• Minimálně 22 občanů Prahy 10, kteří služby využili

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
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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
Elpida, o. p. s.
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2014:
• Poskytovatele právního poradenství podporovat v rámci grantového systému MČ Praha 10
• Hledat možnosti zajištění dostupnosti služby na jednáních pracovních skupin
Realizace aktivit:
• Leden – zpracování vyhodnocení souladu grantových žádostí (potřebnost projektu pro občany Prahy 10)
se schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb
• Leden – řešení problematiky zajištění právního poradenství na jednáních pracovních skupin KPSS
• Červen – podpora Bezplatného poradenství pro seniory v Centru Elpida
• Srpen až listopad – pilotní realizace projektu s názvem „Zajištění poradenských služeb pro klienty Odboru
sociálního“
• Prosinec – závěrečná zpráva
• Prosinec – příprava pokračování projektu

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – zajištění Odborného (právního) poradenství pro klienty Odboru sociálního –
41 360 Kč
• Rozpočet MČ Praha 10 – 60 tis. Kč (podpora Elpidy, o. p. s. v rámci grantového systému MČ Praha 10)
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• 1 podpořená organizace
• Minimálně 40 občanů Prahy 10, kteří služby využili

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
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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 – Odbor majetkoprávní
MČ Praha 10 – Odbor sociální
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2014:
• Pokračovat v realizaci záměru zřídit komunitní centrum (pracovat na projektové dokumentaci, případně
zahájit rekonstrukci)
• Zpracování informace o realizaci
• Zveřejnění informace o realizaci na webových stránkách Prahy 10
Realizace aktivit:
• Průběžně – zpracovávání projektové dokumentace
• Průběžně – spolupráce Odboru sociálního při zpracovávání projektové dokumentace
• Průběžně – spolupráce poskytovatelů sociálních a návazných služeb při zpracovávání projektové
dokumentace

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

Výstupy
• Realizace veřejné zakázky Odborem majetkoprávním na vypracování projektové dokumentace
na akci „Rekonstrukce objektu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní centrum pro občany Prahy 10“;
Odbor sociální poskytl v této věci součinnost.
• Jednání s vítězem veřejné zakázky – DESIGN arcom, s.r.o. a s pracovníky Odboru majetkoprávního
o detailech schváleného záměru a o funkcích, které by mělo komunitní centrum plnit (snahou bylo
poskytnout těmto odborníkům vysvětlení k plánovaným funkcím objektu, aby zpracovávaná projektová
dokumentace co nejlépe vystihovala schválený záměr)
• Článek – informace o záměru – na stránkách sociálního a zdravotního portálu v rubrice Projekty MČ –
Připravujeme

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka

24

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
Občanské sdružení SEPPIA
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2014:
• 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 ÚMČ Praha 10 (vazba
na opatření 5.2)
• Zahájit mapování bariér na území Prahy 10
Realizace aktivit:
•
•
•
•
•
•

Leden – zpracování výzvy
14. 2. 2014 – zveřejnění výzvy v novinách Prahy 10
26. 2. 2014 – zveřejnění výzvy na webových stránkách Prahy 10
Průběžně – předávání informace na setkání s poskytovateli sociálních a návazných služeb
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)
• Březen až září – mapování bariér (oblast Záběhlic a Zahradního Města)

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – 35 tis. Kč (mapování bariér)
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
•
•
•
•

47 nahlášených bariér
26 zapojených občanů Prahy 10
4 zapojení poskytovatelé
102 zmapovaných ulic

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 2014:
• Předávat podněty Odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10
• Spolupracovat na zpětné vazbě směrem k občanům
• Prezentovat upravené bariéry v mediích
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
Prosinec – nastavení další spolupráce

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

Výstupy
•
•
•
•

47 předaných podnětů Odboru životního prostředí a dopravy
37 vyřízených podnětů
10 podnětů předaných jiným institucím
14 odstraněných bariér

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 – Odbor sociální
MČ Praha 10 – Odbor kultury a projektů
APPN, o. s. (nyní Tichý svět, o. p. s.)
Česká unie neslyšících, oblastní organizace Praha
Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomých
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2014:
• Na pracovních skupinách specifikovat problémy cílové skupiny
• Na pracovní skupině (osoby se zdravotním postižením) hledat možnosti podpory odstraňování smyslových
bariér
• Zpracování návrhu postupu odstranění smyslových bariér
Realizace aktivit:
• Leden – zpracování vyhodnocení souladu grantových žádostí (potřebnost projektu pro občany Prahy 10)
se schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb
• Květen – podpora Agentury pro neslyšící APPN, o. s. (nyní Tichý svět, o. p. s.)
• Květen – podpora tlumočnických služeb pro osoby se sluchovým postižením, které zajišťuje Česká unie
neslyšících
• Květen – podpora Dobrovolnického centra pomoci zrakově postiženým, které provozuje Okamžik –
sdružení pro podporu nejen nevidomých
• Průběžně – na jednáních pracovních skupin specifikovány problémy cílové skupiny
• Průběžně – na jednání pracovní skupiny KPSS řešeno odstraňování smyslových bariér
• Průběžně – nastavení postupu odstranění bariér (další aktivity)

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – 15 tis. Kč (tlumočnické služby)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 50 tis. Kč (podpora APPN, o. s. – Tichý svět, o. p. s. v rámci grantového systému
MČ Praha 10)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 50 tis. Kč (podpora Česká unie neslyšících, oblastní organizace Praha v rámci
grantového systému MČ Praha 10)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 65 tis. Kč (podpora Okamžiku – sdružení pro podporu nejen nevidomých
v rámci grantového systému MČ Praha 10)
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• 3 podpořené organizace
• Specifikace problematik

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
27

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
Centrum MARTIN, o. p. s.
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2014:
• Podpora poskytovatelů sociálních a návazných služeb, kteří udržují chráněná pracovní místa v rámci
grantového systému MČ Praha 10, a to dle prokázané potřeby občanů městské části
• Hledat další možnosti podpory na jednání pracovních skupin
• Zviditelnit důležitost rozvoje chráněných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením
Realizace aktivit:
• Leden – zpracování vyhodnocení souladu grantových žádostí (potřebnost projektu pro občany Prahy 10)
se schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb
• Květen – podpora Sociálně terapeutické dílny – Café MARTIN
• 23. 5. 2014 – zviditelnění problematiky – zveřejnění zprávy o možné pomoci při hledání a udržení
zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením od společnosti FOKUS PRAHA (sociální a zdravotní portál)
• Průběžně – problematika řešena na jednání pracovní skupiny KPSS (Osoby se zdravotním postižením)

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – 95 tis. Kč (podpora Centra Martin, o. p. s. v rámci grantového systému MČ Praha
10)
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• 1 podpořená organizace
• 1 zveřejněná informace na portálu

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka

28

Opatření
Opatření 6.2.: Podporovat podporované zaměstnávání

Realizátoři opatření/partneři
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 2014:
• Poskytovatele sociálních a návazných služeb, kteří provozují podporované zaměstnávání podporovat
v rámci grantového systému MČ Praha 10, a to dle prokázané potřeby občanů městské části
• Zahájit jednání s Českou unií pro podporované zaměstnávání
• Hledat další možnosti podpory na jednání pracovních skupin
Realizace aktivit:
• Leden – zpracování vyhodnocení souladu grantových žádostí (potřebnost projektu pro občany Prahy 10)
se schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb
• Březen – pokus o navázání spolupráce s Českou unií pro podporované zaměstnávání (na pracovní skupině
předána informace o zastavení činnosti organizace)
• Květen – podpora Podporovaného zaměstnávání FORMIKA, které realizovala FOSA, o. p. s.
• Průběžně – problematika řešena na jednání pracovní skupiny KPSS (Osoby se zdravotním postižením)

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – 40 tis. Kč (podpora FOSY, o. p. s. v rámci grantového systému MČ Praha 10)
• 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 – Odbor sociální
DESETSIL, o. s.
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2014:
• Hledat možnosti podpory na jednáních pracovních skupin
• Zviditelnění tématu v médiích Prahy 10
Realizace aktivit:
• 15. 4. 2014 – zviditelnění problematiky – zveřejnění tiskové zprávy k zaměstnávání znevýhodněných osob
(včetně pečujících) od společnosti DESETSIL, o. s. (sociální a zdravotní portál)
• 29. 8. 2014 – zviditelnění problematiky – zveřejnění informace o zahájení činnosti poradny práce v Praze
10 od společnosti DESETSIL, o. s. (sociální a zdravotní portál)
• Průběžně – problematika řešena na jednáních pracovních skupin KPSS (Rodina, děti a mládež a Osoby
se zdravotním postižením)
• Průběžně – realizace projektů MČ Praha 10 (vazba na opatření 6. 8. a 6. 9.)
• Průběžně – spolupráce s poradnou práce DESETSIL, o. s. pro znevýhodněné osoby

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

Výstupy
• Jednání pracovních skupin
• 2x zviditelnění problematiky na portálu
• Realizace 2 projektů (vazba na opatření 6. 8. a 6. 9.)

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
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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 2014:
• Hledat možnosti podpory na jednáních pracovních skupin
• Navrhnout postup dostupného řešení
Realizace aktivit:
• Říjen – seznámení dvou členů pracovní skupiny s realizovanými projekty NADĚJE, v rámci kterých osoby
sociálně vyloučené pracují (metodika, financování, zkušenosti)
• Průběžně – řešení problematiky na jednáních pracovní skupiny KPSS (Osoby ohrožené sociálním
vyloučením)

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

Výstupy
• Pracovní materiál NADĚJE – Pracovní terapie bezdomovců

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka

31

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.
Vysoká škola finanční a správní
Centrum sociálních služeb Praha, p. o.

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2014:
•
•
•
•

Písemně oslovit dětské domovy a náhradní rodiny
Rozhodnout o zapojení studentů do projektu
Podporovat studenty v setrvání v projektu
Zpracovat informaci o studijních výsledcích pro RMČ Prahy 10

Realizace aktivit:
•
•
•
•
•

1. čtvrtletí – osloveny dětské domovy a náhradní rodiny
8. 9. 2014 – předložení žádostí studentů ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha 10.
1. 10. 2014 – pro akademický rok 2014/2015 přijaty dvě studentky do prvního ročníku na VŠFS
Duben a říjen – předložení informace o studijních výsledcích studentů RMČ Praha 10
Průběžně – podporování studentů v setrvání v projektu

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

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 2014:
• Iniciovat schůzku
• Iniciovat zapojení do procesu
• Hledat možnosti propojení ÚP ČR s poskytovateli sociálních a návazných služeb
Realizace aktivit:
• 1. pololetí – schůzky s ředitelkou ÚP ČR – kontaktním pracovištěm pro Prahu 10 (předání informací
o procesu KPSS)
• 2. pololetí – zapojení ředitelky ÚP ČR – kontaktního pracoviště pro Prahu 10 do procesu KPSS
• 19. 11. 2014 – prezentace činností ÚP ČR na setkání poskytovatelů
• Prosinec – zpracování informace ke společensky účelným pracovním místům a veřejně prospěšným pracím
(ředitelka ÚP ČR – kontaktního pracoviště pro Prahu 10)
• Prosinec – předání informace ke společensky účelným pracovním místům a veřejně prospěšným pracím
spolupracujícím poskytovatelům

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

Výstupy
•
•
•
•

2 zrealizované schůzky
1 setkání poskytovatelů
Zápis ze setkání poskytovatelů
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
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2014:
• Hledat možnosti podpory sociálního podnikání na jednání pracovních skupin
• Hledat možnosti podpory sociálního podnikání v rámci aktivit samotného úřadu
Realizace aktivit:
• 1. čtvrtletí – hledání možností řešení na pracovních skupinách
• 2. čtvrtletí – zapojení dvou sociálních podniků do procesu KPSS
• 3. čtvrtletí – řešení vzniku samostatné úkolové pracovní skupiny složené ze zástupců sociálních podniků
(vznik 2015)

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

Výstupy
• 2 zapojené sociální podniky

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!“

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

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2014:
•
•
•
•

Pokračovat v realizaci aktivit projektu
Pokračovat v podpoře cílové skupiny
Úspěšně ukončit realizaci projektu
Připravit udržitelnost projektu

Realizace aktivit:
• Průběžně – realizace aktivit, které byly rozděleny do 6 provázaných oblastí:
− Individuální psychologická podpora
− Pracovně - právní poradenství
− Trénink kompetencí pro soulad rodinného a pracovního života
− Jazyková výuka
− Výuka IT dovedností
− Individuální Odborné rekvalifikace

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Grant OPPA - náklady projektu 4 629 099,88 Kč

Výstupy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

146 podpořených osob v projektu
127 úspěšně podpořených osob v projektu
28 úspěšných absolventů rekvalifikačních kurzů
62 úspěšných absolventů IT kurzů
69 úspěšných absolventů Anglického jazyka
77 úspěšných absolventů tréninků Kompetencí pro podporu souladu rodinného a pracovního života
(sociální dovednosti)
2 vydané informační brožury
7 sociálně – psychologických seminářů
11 pracovně – právních seminářů
1 638 – 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 2014:
•
•
•
•
•
•
•
•

Oslovit a vybrat osoby z CS do projektu
Spolupracovat s ÚP ČR
Realizovat kvalifikační kurz pro pracovníka v sociálních službách
Realizovat specializované kurzy dle potřeb poskytovatelů
Zajistit realizaci tréninkových pracovních míst
Poskytovat poradenské služby účastníkům projektu
Podporovat CS pro vstup na trh práce
Zpracovat příručku dobré praxe

Realizace aktivit:
• Průběžně – spolupráce s ÚP ČR a s poskytovateli sociálních služeb
• Průběžně – realizace kvalifikačního kurzu „Pracovník v sociálních službách“ (3 běhy)
• Březen, červen a září – realizace specializovaných kurzů (psychiatrické minimum, komunikační dovednosti,
osobnostní růst a kariérní plán a komunikace s lidmi s demencí)
• Duben a říjen – zpracování a odevzdání monitorovacích zpráv na MHMP
• Realizace tréninkových pracovních míst u spolupracujících poskytovatelů (A Doma, o. s., Centrum sociální
a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., Domov pro seniory Zahradní Město, p. o., Židovská obec
v Praze)
• Průběžně – sběr podkladů pro tvorbu příručky dobré praxe
• Prosinec – oslovení poskytovatelů sociálních služeb z hl. m. Prahy s nabídkou spolupráce při hledání
pracovníků v sociálních službách
• Průběžně – podpora účastníků projektu při vstupu na trh práce

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
Grant OPPA – náklady projektu 5 197 220 Kč

Výstupy
•
•
•
•
•
•

280 zájemců o zapojení
75 absolventů projektu
73 absolventů kvalifikačního kurzu
178 absolventů specializovaných kurzů
31 osob na tréninkových pracovních místech
328 poskytnutých poradenských služeb

Naplnění opatření
36

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
MHMP

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2014:
• Spolupracovat s MHMP při tvorbě celopražských strategií
Realizace aktivit:
• Průběžně – účast koordinátorky na jednání koordinátorů MČ a MHMP
• Průběžně – koordinátorka informovala o dané problematice krajského koordinátora

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 – 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 2014:
• Poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují chráněné bydlení podporovat v rámci grantového systému
MČ Praha 10, a to dle prokázané potřeby občanů městské části
• Přenášet problematiku na jednání koordinátorů KPSS s MHMP
Realizace aktivit:
• Leden – zpracování vyhodnocení souladu grantových žádostí (potřebnost projektu pro občany Prahy 10)
se schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb
• Květen – podpora chráněného bydlení, které zajišťovala POHODA – společnost pro normální život lidí
s postižením
• Průběžně – problematika řešena na jednáních pracovních skupin KPSS (Senioři a 0soby se zdravotním
postižením)
• Průběžně – účast koordinátorky na setkávání koordinátorů MČ a MHMP – přenášení problematiky

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – 63 tis. Kč (podpora POHODY – společnost pro normální život lidí s postižením
v rámci grantového systému MČ Praha 10)
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• 1 podpořená organizace
• Zápis z jednání na MHMP ze dne 27. 2. 2014

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
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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 2014:
• Udržet stávající systém prostupného bydlení
• Monitoring a vyhodnocení funkčnosti prostupného bydlení
• Implementace závěrů vyhodnocení
Realizace aktivit:
•
•
•
•
•

Udržení stávajícího systému prostupného bydlení
Spolupráce s rodinami zapojených do programu
Zajišťování pravidelného hrazení poplatků spojených s ubytováním
Poskytování sociálního poradenství
Řešení problematiky na jednání pracovní skupiny KPSS (Rodina, děti a mládež), a to v rámci přípravy
Akčního plánu MČ Praha 10 na rok 2015

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
•
•
•
•

4 uzavřené smlouvy s rodinami s dětmi
4 smlouvy celkem
5 dospělých osob v programu
8 dětí v programu

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili částečně

Poznámka
Vyhodnocení efektivnosti programu a popis pravidel naplánován na rok 2015.
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Opatření
Opatření 7. 4.: Podporovat služby azylového domu

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

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2014:
• Poskytovatele sociálních služeb, kteří provozují azylové domy podporovat v rámci grantového systému
MČ Praha 10, a to dle prokázané potřeby občanů městské části
Realizace aktivit:
• Leden – zpracování vyhodnocení souladu grantových žádostí (potřebnost projektu pro občany Prahy 10)
se schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb
• Podpora Azylového domu pro matky s dětmi (Jasmínová 35, Praha 10)

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – podpora Azylového domu pro matky s dětmi (Jasmínová 35, Praha 10)
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• 1 podpořený azylový dům

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

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2014:
• Dokončit rekonstrukci objektu
Realizace aktivit:
• Pokračování v rekonstrukci
• Zahájení kolaudačního řízení

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

Výstupy
• 132 startovacích, ústupových bytů
• 52 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 2014:
• Pokračovat v realizaci programu
Realizace aktivit:
• Pokračování programu
• Poskytování sociálního poradenství

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

Výstupy
• 0 nově podpořených osob za rok 2014
• 5 celkem ubytovaných osob v „Sedmidomcích“ za rok 2014
• 12 nabídek poradenství

Naplnění opatření
Plánovanou aktivitu v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
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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 2014:
• 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

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. – 10 549 tis. Kč

Výstupy
• 140 bytů celkem
• 33 zrekonstruovaných bytových jednotek
• 25 přidělených bytových jednotek

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 2014:
• Pokračovat v poskytování bytů ze sociálních důvodů
Realizace aktivit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
Přijímání a evidence žádostí o přímou adresnou podporu
Kontrola žádostí o přímou adresnou podporu

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Přímá adresná finanční podpora za rok 2014 – 25 899 Kč
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
•
•
•
•
•
•
•
•

19 přijatých žádostí o pronájem bytové jednotky
10 přidělených bytových jednotek
14 žádostí o výměnu většího bytu za menší
13 uskutečněných výměn většího bytu za menší
14 podaných žádostí o přímou adresnou finanční podporu
9 občanů, kteří obdrželi přímou adresnou finanční podporu
135 žádostí přijatých do losování
60 bytových jednotek vylosováno a uzavřeny nájemní smlouvy

Naplnění opatření
Plánovaná aktivita v rámci opatření byla naplněna

Poznámka
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Opatření
Opatření 7.9.: Podporovat krizové bydlení na území Prahy 10

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

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2014:
• Řešit danou problematiku na pracovních skupinách
Realizace aktivit:
• Průběžně – hledány možnosti řešení na pracovních skupinách KPSS

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

Výstupy
• Zápisy z jednáních pracovních skupin

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 2014:
• Řešit možnosti navýšení kapacit jeslí na pracovní skupině Rodina, děti a mládež
• Spolupracovat s Odborem školství ÚMČ Praha 10
Realizace aktivit:
• Leden – zpracování vyhodnocení souladu grantových žádostí (potřebnost projektu pro občany Prahy 10)
se schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb
• Květen – podpora Dětských jeslí Skalka
• Průběžně – hledání možností řešení na pracovní skupině KPSS (Rodina, děti a mládež)
• Průběžně – pravidelná účast zástupce Odboru školství na jednání pracovní skupiny KPSS (Rodina, děti
a mládež)
• Průběžně – udržení spolupráce Odboru školství s organizacemi, které zajišťují péči o děti mladší 3 let

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – 49 tis. Kč (podpora Dětských jeslí Skalka v rámci grantového systému 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

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2014:
• Poskytovatele služby, kteří provozují „dětskou skupinu“ podporovat v rámci grantového systému MČ
Praha 10, a to dle prokázané potřeby občanů městské části a kvality služby
Realizace aktivit:
• Leden – zpracování vyhodnocení souladu grantových žádostí (potřebnost projektu pro občany Prahy 10)
se schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb
• 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

Naplnění opatření
Plánovanou aktivitu v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
Podmínky pro dětské skupiny upraveny zákonem koncem roku 2014.
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Opatření
Opatření 8.3.: Podporovat rodinná a komunitní centra

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

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2014:
• Rodinná a komunitní centra podporovat v rámci grantového systému MČ Praha 10, a to dle prokázané
potřeby občanů městské části
Realizace aktivit:
• Leden – zpracování vyhodnocení souladu grantových žádostí (potřebnost projektu pro občany Prahy 10)
se schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb
• Květen – podpora Komunitní práce s rodinou, kterou zajišťoval Klub K2
• Květen – podpora aktivního života rodin s malými dětmi v Praze 10, kterou zajišťovalo Mateřské
a otcovské centrum pohody
• Květen – podpora Rodinného mezigeneračního centra YWCA
• Průběžně – problematika řešena na jednání pracovní skupiny KPSS (Rodina, děti a mládež)

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – 120 tis. Kč (podpora Klubu K2 v rámci grantového systému MČ Praha 10)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 150 tis. Kč (podpora YWCA v České republice v rámci grantového systému MČ
Praha 10)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 65 tis. Kč (podpora Mateřského a otcovského centra pohody v rámci grantového
systému MČ Praha 10)
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• 3 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 2014:
•
•
•
•
•

Zahájit provoz v přístavbě MŠ Vladivostocká (56 míst)
Zahájit provoz v MŠ Na Sychrově (56 míst)
Pokračovat v rekonstrukci vily v Mrštíkově ulici (48 míst)
Zahájit rekonstrukci v ZŠ Břečťanová (38 míst)
Spolupracovat s Odborem školství ÚMČ Praha 10

Realizace aktivit:
•
•
•
•
•

Provoz MŠ Vladivostocká byl zahájen 1. 5. 2014
Provoz MŠ Na Sychrově byl zahájen 1. 9. 2014
Provoz MŠ Mrštíkova byl zahájen 15. 12. 2014
Provoz MŠ Břečťanová byl zahájen 1. 12. 2014
Zapojení zástupce Odboru školství do procesu KPSS (pracovní skupiny Rodina, děti a mládež)

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Vybavení a provoz nových škol – 9 680 tis. Kč
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• 198 nově vytvořených míst v mateřských školách
• 2 800 míst v mateřských školách celkem
• 218 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 2014:
• Zmapovat současnou situaci v jednotlivých školách + odhad vývoje
• Řešit navýšení kapacit v družinách ZŠ na pracovní skupině KPSS (Rodina, děti a mládež), a to na základě
výstupů z mapování v ZŠ
• Odbor školství ÚMČ Praha 10 – předávat informace o postupu členům pracovní skupiny KPSS
• Odbor školství ÚMČ Praha 10 – oslovit školské rady
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 + 25 míst (od 1. 9. 2015 dalších + 15 míst)
ZŠ U Roháčových kasáren + 50 míst
ZŠ V Rybníčkách od 1. 9. 2015 + 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
• 125 nově vytvořených míst + dalších 45 od 1. 9. 2015
• Kapacita celkem 2638:
ZŠ Břečťanová – 170 míst (162 dětí)
ZŠ Brigádníků – 150 míst (142 dětí)
ZŠ Gutova – 240 míst (237 dětí)
ZŠ Hostýnská – 243 míst (236 dětí)
ZŠ Jakutská – 210 míst (204 dětí)
ZŠ Kodaňská – 240 míst (229 dětí)
ZŠ Nad Vodovodem – 225 míst (206 dětí)
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ZŠ Olešská – 150 míst (107 dětí)
ZŠ Švehlova – 225 míst (200 dětí)
ZŠ U Roháčových kasáren – 250 míst (192 dětí)
ZŠ U Vršovického nádraží – 125 míst (93 dětí)
ZŠ V Rybníčkách – 210 míst (210 dětí)
ZŠ Vladivostocká – 200 míst (180 dětí)

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 2014:
• Řešit v rámci záměru zřídit komunitní centrum na adrese U Vršovického nádraží 30/30, Praha 10 (vazba na
prioritu č. IV)
Realizace aktivit:
• MČ Praha 10 poskytla pronájem prostor SVP Klíčov na adrese Ostružinová 7, Praha 10 – provoz
zahájen leden – únor 2015
• 3. čtvrtletí – navázání spolupráce Odboru sociálního s pracovníky SVP Klíčov

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

Výstupy
• Příprava na zahájení služeb ambulantně preventivně výchovných pro děti a mladistvé s výchovnými
problémy a jejich rodiny

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 kultury a projektů
Pražské centrum primární prevence
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2014:
•
•
•
•
•

Zapojení Odboru školství ÚMČ Praha 10
Konání pravidelných setkání
Předávání aktuálních informací
Předat školním metodikům Adresář služeb pro děti a mládež
Propojit školní metodiky a poskytovatele sociálních a návazných služeb

Realizace aktivit:
•
•
•
•
•

Březen – příprava na 2 setkání školních metodiků prevence
28. 3. 2014 – konání setkání školních metodiků prevence
3. 4. 2014 – konání setkání školních metodiků prevence
Listopad – příprava na setkání školních metodiků prevence
13. 11. 2014 – konání setkání školních metodiků prevence

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

Výstupy
• 3 konané workshopy
• V průměru na každém workshopu 11 osob – zúčastněných metodiků

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření byly naplněny

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

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

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2014:
• Poskytovatele volnočasových aktivit podporovat v rámci grantového systému MČ Praha 10, a to dle
prokázané potřeby dospívající mládeže městské části
Realizace aktivit:
• Květen – podpora organizací, které poskytují volnočasové aktivity pro dospívající mládež v rámci
grantového systému MČ Praha 10 (kultura a umění; sport, tělovýchova a volný čas)

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

Výstupy
• 2 podpořené organizace (kultura a umění)
• 36 podpořených organizací (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 2014:
•
•
•
•
•

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 pracovních skupin KPSS (Rodina, děti a mládež
a Osoby sociálně vyloučené)
• Informovat o službě ředitele a metodiky prevence ZŠ
• Pravidelně monitorovat efektivitu programu

Realizace aktivit:
• 22. 1. 2014 – 31. 12. 2014 – 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
• 1x měsíčně – pravidelné konzultace Odboru sociálního s terénními pracovníky programu
• 27. 2., 21. 7. a 1. 10. 2014 – monitoring realizace programu
• 28. 3. 2014 – prezentace programu na setkání školních metodiků prevence
• Zveřejnění informace o realizaci programu v médiích Prahy 10
• Zpracování souhrnné zprávy a zhodnocení průběhu programu

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – 569 550 Kč
• Dotace MHMP – 55 tis. Kč
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
•
•
•
•

3 819kontaktů
62 nových klientů
1 prezentace
Souhrnná zpráva o realizaci programu za rok 2014

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 2014:
• Řešit možnost zřídit zařízení v lokalitě Vršovic
• Poskytovatele sociální služby podporovat v rámci grantového systému MČ Praha 10, a to dle prokázané
potřeby dětí a mládeže městské části
Realizace aktivit:
• Leden – zpracování vyhodnocení souladu grantových žádostí (potřebnost projektu pro občany Prahy 10)
se schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb
• Březen – schválení záměru umožnit provozování nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (RMČ Praha
10)
• Květen – prohlídka vytipovaného objektu (bývalá MŠ v ulici U Botiče), posudek statika (objekt není
vhodný)
• Září – informování RMČ Praha 10 o realizaci záměru provozování nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež

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

Výstupy
•
•
•
•

0 podpořených organizací
Schválení záměru umožnit provozování nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
Usnesení RMČ (2x)
Posudek statika

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

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2014:
• Poskytovatele streetových akcí podporovat 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 (viz opatření 9.4.)
• Hledat možnosti pořádání nízkoprahových nebo streetových programů v Gutovce
Realizace aktivit:
• Leden – zpracování vyhodnocení souladu grantových žádostí (potřebnost projektu pro občany Prahy 10)
se schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb
• Zapojení realizátora terénního programu pro děti a mládež
• Červenec a srpen – realizace akce s názvem „Rozhýbej se kámo“
• 17. 7. 2014 – realizace akce s názvem „Holčičí párty“
• 21. 7. 2014 – realizace akce s názvem „Workshop v parkour a slac line“
• 1. 10. 2014 – realizace akce s názvem „Hudební řádění“
• Všechny akce se konaly na veřejných prostranstvích (sídliště a park pod ÚMČ, nám. Sv. Čecha a park u ZŠ
Jakutská)
• Průběžně – řešena možnost realizace akcí v Gutovce na jednání pracovní skupiny KPSS (Rodina, děti
a mládež)

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – 39 tis. Kč
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• 0 podpořených organizací
• 4 realizované akce:
12 účastnic akce „Holčičí párty“
30 účastníků akce „Workshop v parkour a slac line“
40 účastníků akce „Hudební řádění“
2x akce „Rozhýbej se kámo“
• Počet účastníků – cca 82 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
Barevný svět dětí
Středisko výchovné péče Klíčov
Triadis, o. p. s.
HoSt Home-Start Česká republika

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2014:
• Poskytovatele preventivních programů podporovat v rámci grantového systému MČ Praha 10, a to dle
prokázané potřeby dětí a mládeže městské části
• Pokračovat v poskytování darů dětem v pěstounské péči
• Pokračovat v poskytování darů Komise SPOD
• Prezentace pěstounské péče
• Výběr vhodných osob
Realizace aktivit:
• Leden – zpracování vyhodnocení souladu grantových žádostí (potřebnost projektu pro občany Prahy 10)
se schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb
• Červenec – přijetí nových pravidel pro poskytování darů Komise SPOD pomáhajícím organizacím
• Srpen – rozhodnutí o darech Komise SPOD
• Září – vyplacení darů Komisí SPOD
• Průběžně – přihlášení 5 žadatelů o pěstounskou péči
• Prosinec – zaslání děkovných dopisů a knižních poukázek pro děti v pěstounské a v předpěstounské péči

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – 26 tis. Kč (dary pěstounským rodinám)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 150 tis. Kč (dary Komise SPOD)
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• 52 obdarovaných dětí v pěstounské péči a v pěstounské péči na přechodnou dobu
• 4 podpořené organizace (Komise SPOD)
• 5 žadatelů 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 – Odbor sociální
MČ Praha 10 – Odbor kultury a projektů
Asociace mediátorů – vybraný mediátor
Středisko výchovné péče Klíčov
Barevný svět dětí
Triadis, o. p. s.
HoSt Home-Start Česká republika
Dětské krizové centrum
Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Praze
Dům tří přání
Hestia, z. s.
LATA – programy pro ohroženou mládež
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2014:
• Poskytovatele specifických služeb pro děti a rodiny podporovat v rámci grantového systému MČ Praha 10,
a to dle prokázané potřeby
• Pokračovat v poskytování darů Komise SPOD

Realizace aktivit:
• Leden – zpracování vyhodnocení souladu grantových žádostí (potřebnost projektu pro občany Prahy 10)
se schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb
• Květen – podpora krizové pomoci a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, které poskytuje
Dětské krizové centrum
• Květen – podpora terénní práce v rodinách, kterou poskytuje Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci
v Praze
• Květen – podpora sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, které poskytuje Dům tří přání
• Květen – podpora Programu 5P – SAS pro rodiny s dětmi, kterou poskytuje Hestia, z. s.
• Květen – podpora projektů s názvem „Ve dvou se to lépe táhne“ a „Podpůrná individuální práce
s rodinou“, které realizuje LATA – programy pro ohroženou mládež
• Červenec – přijetí nových pravidel pro poskytování darů Komise SPOD pomáhajícím organizacím (vazba na
opatření 9.7.)
• Srpen – rozhodnutí o darech Komise SPOD (vazba na opatření 9.7.)
• Září – vyplacení darů Komisí SPOD (vazba na opatření 9.7.)
• Srpen až listopad – zajištění mediace pro klienty Odboru sociálního

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – 85 tis. Kč (podpora Dětského krizového centra v rámci grantového systému
MČ Praha 10)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 88 tis. Kč (podpora Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Praze v rámci
grantového systému MČ Praha 10)
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• Rozpočet MČ Praha 10 – 72 tis. Kč (podpora Domu tří přání v rámci grantového systému MČ Praha 10)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 48 tis. Kč (podpora Hestie v rámci grantového systému MČ Praha 10)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 43 tis. Kč (podpora LATY – programy pro ohroženou mládež v rámci grantového
systému MČ Praha 10)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 150 tis. Kč (dary Komise SPOD – vazba na opatření 9.7.)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 37 400 Kč (mediace)
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
•
•
•
•

5 podpořených organizací
4 podpořené organizace Komisí SPOD (vazba na opatření 9.7.)
22 klientů absolvovalo celkem 18 mediačních setkání
44 hodin mediace

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 2014:
• Pokračovat v poskytování příspěvku
• Zpracovat informaci 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 smluv
• Duben a říjen – vyplacení příspěvků

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – 1 021 500 Kč (příspěvek na osobní asistenci)
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• Počet podpořených dětí 2. pololetí – 34 dětí
• Počet podpořených dětí 1. pololetí – 36 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 – Odbor sociální
MČ Praha 10 – Odbor kultury a projektů
Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA Praha
Hornomlýnská, o. p. s.
Raná péče EDA, o. p. s.
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2014:
• Podporovat poskytovatele sociální služby (odlehčovací služby) v rámci grantového systému MČ Praha 10,
a to dle prokázané potřeby občanů městské části
Realizace aktivit:
• Leden – zpracování vyhodnocení souladu grantových žádostí (potřebnost projektu pro občany Prahy 10)
se schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb
• Květen – podpora komplexních sociálních služeb, které poskytuje Asociace pomáhající lidem s autismem –
APLA Praha
• Květen – podpora odlehčovacích služeb, které poskytuje Hornomlýnská, o. p. s.
• Květen – podpora rané péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením žijící na území
Prahy 10, které poskytuje Raná péče EDA
• Průběžně – problematika řešena na jednání pracovní skupiny KPSS (Rodina, děti a mládež)

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – 130 tis. Kč (podpora Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA Praha v rámci
grantového systému MČ Praha 10)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 24 tis. Kč (podpora Hornomlýnské v rámci grantového systému MČ Praha 10)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 52 tis. Kč (podpora Rané péče EDA v rámci grantového systému MČ Praha 10)
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• 3 podpořené 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 – 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 2014:
• Poskytovatele terénních odlehčovacích služeb podporovat v rámci grantového systému MČ Praha 10, a to
dle prokázané potřeby občanů městské části
Realizace aktivit:
• Leden – zpracování vyhodnocení souladu grantových žádostí (potřebnost projektu pro občany Prahy 10)
se schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb
• Květen – podpora terénních odlehčovacích služeb, které poskytuje POHODA – společnost pro normální
život lidí s postižením
• Průběžně – problematika řešena na jednání pracovní skupiny KPSS (Osoby se zdravotním postižením

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – 25 tis. Kč (podpora POHODY – společnost pro normální život lidí s postižením
v rámci grantového systému 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 – Odbor sociální
Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.
Arcidiecézní charita Praha, c. p. o.
Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Praze, c. p. o.
Život 90, o. s.

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2014:
• Rozšiřovat nabídku služby Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. dle prokázané potřeby
občanů Prahy 10
• Poskytovatele pečovatelské služby podporovat v rámci grantového systému MČ Praha 10, a to dle
prokázané potřeby občanů městské části (ve vazbě na program MHMP – J5)
Realizace aktivit:
• 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
• Květen – vyhodnocení podaných žádostí o finanční podporu v rámci programu J5 (dotace MHMP)
• Červen – podpora poskytovatelů pečovatelské služby v rámci programu J5 (dotace MHMP)

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Dotace MHMP na zajištění pečovatelské služby – 918 100 Kč
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10
• V rámci pracovních činností pracovníků Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.

Výstupy
• 1186 osob využívajících službu Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.
• 4 podpořené organizace v rámci programu J5

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 – Odbor sociální
MČ Praha 10 – Odbor kultury a projektů
Asistence, 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 2014:
• Poskytovatele asistenčních služeb podporovat v rámci grantového systému MČ Praha 10, a to dle
prokázané potřeby občanů městské části
Realizace aktivit:
• Leden – zpracování vyhodnocení souladu grantových žádostí (potřebnost projektu pro občany Prahy 10) se
schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb
• Květen – podpora asistenčních služeb, které poskytuje Asistence
• Květen – podpora sociální rehabilitace osob s těžkým zrakovým postižením, které poskytuje Tyfloservis
• Květen – podpora komplexní domácí péče EZRA, kterou zajišťuje Židovská obec v Praze

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – 64 tis. Kč (podpora Asistence v rámci grantového systému MČ Praha 10)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 60 tis. Kč (podpora Tyfloservisu v rámci grantového systému MČ Praha 10)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 70 tis. Kč (podpora Židovské obce v Praze rámci grantového systému MČ Praha
10)
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• 3 podpořené organizace

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 – Odbor sociální
MČ Praha 10 – Odbor kultury a projektů
Život 90, o. s.

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2014:
• Hledat možnosti podpory občanů, kteří službu využívají
• Poskytovatele tísňové péče podporovat v rámci grantového systému MČ Praha 10, a to dle prokázané
potřeby občanů městské části
Realizace aktivit:
• Leden – zpracování vyhodnocení souladu grantových žádostí (potřebnost projektu pro občany Prahy 10)
se schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb
• Březen až duben – zpracování Zásad pro poskytování finančního příspěvku na tísňovou péči (schváleno
RMČ Praha 10)
• Duben až květen – podpora tísňové péče AREÍON, kterou poskytuje Život 90, o. s., prezentace pilotního
projektu – příspěvek na sociální službu tísňová péče (dva typy příspěvku – na koupi zařízení tísňové péče
ve výši 50% z ceny zařízení a na roční provoz služby ve výši 2400 Kč)
• Květen až červenec – přijímání žádostí o příspěvek
• Srpen – odsouhlasení poskytnutí finančního příspěvku a schválení znění darovacích smluv (RMČ Praha 10)
• Září až říjen – zpracování smluv a vyplácení příspěvků

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – 50 tis. Kč (podpora Života 90 v rámci grantového systému MČ Praha 10)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 400 tis. Kč (příspěvek na tísňovou péči)
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
•
•
•
•

1 podpořená organizace
70 podpořených osob
70 příspěvků na službu
3 příspěvky na zakoupení zařízení

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka

67

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

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

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2014:
• Pokračovat v poskytování služby
• Informovat o poskytování služby v médiích a na stránkách MČ Praha 10
Realizace aktivit:
• Koordinace bezplatné služby dopravy zdravotně znevýhodněných osob a seniorů
• 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 11 074 jízd
• Přepraveno 6 115 osob
• Ujeto 64 940 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

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2014:
•
•
•
•
•
•

Řešit systém vyhledávání seniorů na pracovní skupině KPSS (Senioři)
Spolupracovat s Městskou policií
I nadále oslovovat praktické lékaře
Spolupracovat s poskytovateli sociálních a návazných služeb
Prezentovat činnost sociálních pracovníků v novinách a na webových stránkách
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.)
Zhotovení letáků o činnostech Odboru sociálního (vazba na opatření 1.1.)
Distribuce letáků o činnostech Odboru sociálního (vazba na opatření 1.1.)
Průběžně – realizace depistáží
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 – Odbor sociální
MČ Praha 10 – Odbor kultury a projektů
Ruka pro život
YWCA v České republice
Dobrovolnické centrum Protěž
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2014:
• Poskytovatele denních stacionářů pro děti podporovat v rámci grantového systému MČ Praha 10
• Podpořit vznik denního stacionáře pro seniory
• Hledat možnosti pracovního uplatnění na jednání pracovních skupin KPSS
Realizace aktivit:
• Leden – zpracování vyhodnocení souladu grantových žádostí (potřebnost projektu pro občany Prahy 10)
se schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb
• Únor – zahájení provozu „školky“ pro seniory (YWCA v České republice a Dobrovolnické centrum Protěž)
• Květen – podpora Denního stacionáře Praha, který provozuje Ruka pro život
• Průběžně – problematika řešena na jednáních pracovních skupin KPSS

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – 50 tis. Kč (podpora Ruky pro život v rámci grantového systému MČ Praha 10)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 47 tis. Kč (podpora YWCA v České republice)
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• 2 podpořené organizace
• 10 seniorů v denním stacionáři

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 – Odbor sociální
MČ Praha 10 – Odbor kultury a projektů
Diakonie ČCE – středisko Ratolest v Praze 10
Oblastní charita Červený Kostelec
Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
Územní organizace Svazu diabetiků ČR v Praze 10
Point 50+, o. p. s.
Česká unie neslyšících
Diakonie ČCE – středisko v Praze 5 Stodůlkách
FOSA, o. p. s.
Hewer, z. s.
Hornomlýnská, o. p. s.
Společnost E, o. s.
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2014:
• Poskytovatele aktivizačních služeb podporovat v rámci grantového systému MČ Praha 10, a to dle
prokázané potřeby občanů městské části
Realizace aktivit:
• Leden – zpracování vyhodnocení souladu grantových žádostí (potřebnost projektu pro občany Prahy 10)
se schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb
• Květen – podpora rekondičního a edukačního pobytu pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením,
který realizovala Diakonie ČCE – středisko Ratolest v Praze 10
• Květen – podpora Domova svatého Josefa, který provozuje Oblastní charita Červený Kostelec
• Květen – podpora komplexní rehabilitace v prevenci rozvoje komplikací při dětské mozkové obrně, který
zajišťovalo Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně
• Květen – podpora zdravotně sociálního programu, který realizoval Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
• Květen – podpora zdravotně sociálního programu, který realizovala Územní organizace Svazu diabetiků ČR
v Praze 10
• Květen – podpora sociálního programu pro seniory, který realizoval Point 50 +, o. p. s.
• Květen – podpora sociálně aktivizačních služeb pro osoby se sluchovým postižením, který poskytovala
Česká unie neslyšících
• Květen – podpora rané péče pro rodiny z Prahy 10, kterou poskytovala Diakonie ČCE – středisko v Praze 5
Stodůlkách
• Květen – podpora osobní asistence OSA, kterou poskytovala FOSA, o. p. s.
• Květen – podpora osobní asistence pro občany MČ Praha 10, kterou poskytoval Hewer, z. s.
• Květen – podpora osobní asistence, kterou poskytovala Hornomlýnská, o. p. s.
• Květen – podpora dětí, dospělých s epilepsií a jejich blízkých, kterou zajišťovala Společnost E, o. s.
• Průběžně – problematika řešena na jednáních pracovních skupin KPSS (Osoby se zdravotním postižením
a Senioři)
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Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – 20 tis. Kč (podpora Diakonie ČCE – středisko Ratolest v Praze 10 v rámci
grantového systému MČ Praha 10)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 30 tis. Kč (podpora Oblastní charity Červený Kostelec v rámci grantového systému
MČ Praha 10)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 30 tis. Kč (podpora Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně
v rámci grantového systému MČ Praha 10)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 30 tis. Kč (podpora Svazu tělesně postižených v ČR v rámci grantového systému
MČ Praha 10)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 31 tis. Kč (podpora Územní organizace Svazu diabetiků ČR v Praze 10 v rámci
grantového systému MČ Praha 10)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 94 tis. Kč (podpora Pointu 50+ v rámci grantového systému MČ Praha 10)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 50 tis. Kč (podpora České unie neslyšících v rámci grantového systému MČ Praha
10)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 25 tis. Kč (podpora Diakonie ČCE – středisko v Praze 5 Stodůlkách v rámci
grantového systému MČ Praha 10)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 40 tis. Kč (podpora FOSY v rámci grantového systému MČ Praha 10)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 72 tis. Kč (podpora Heweru v rámci grantového systému MČ Praha 10)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 47 tis. Kč (podpora Hornomlýnské v rámci grantového systému MČ Praha 10)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 46 tis. Kč (podpora Společnosti E v rámci grantového systému MČ Praha 10)
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• 12 podpořených organizací

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 – Odbor sociální
• Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2014:
• Poskytovatele klubových aktivit podporovat v rámci grantového systému MČ Praha 10, a to dle prokázané
potřeby občanů městské části
• Hledat možnosti rozšíření aktivit pro seniory z Prahy 10 v Centru sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze
10, p. o.
Realizace aktivit:
• Leden – zpracování vyhodnocení souladu grantových žádostí (potřebnost projektu pro občany Prahy 10)
se schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb
• 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 (pořádaní 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.

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

Výstupy
• 0 podpořených organizací
• 711 aktivit pro seniory poskytované Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka

73

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 2014:
• Pokračovat v realizaci jednorázových akcí pro seniory MČ Praha 10
• Poskytovatele klubových aktivit podporovat v rámci grantového systému MČ Praha 10, a to dle prokázané
potřeby občanů městské části
• Hledat možnosti rozšíření jednorázových akcí pro seniory z Prahy 10 v Centru sociální a ošetřovatelské
pomoci v Praze 10, p. o.
Realizace aktivit:
• Leden – zpracování vyhodnocení souladu grantových žádostí (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
Advent s CSOP v Praze10
Zájezd do Průhonického parku
Arboreta v Kostelci nad Černými lesy – s odborným doprovodem
Program k MDŽ s muzikou a přednáškou
• Průběžně – realizace akcí MČ Praha 10
Cyklus přednášek pro občany MČ Praha 10 – zabezpečení domácností (ve spolupráci s Policií ČR
a Městskou policií)
Cyklus seminářů s názvem „Senior akademie 2014“ (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 cca 900 tis. Kč
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
•
•
•
•

6 557 seniorů, kteří se zúčastnili akcí MČ Praha 10
0 podpořených organizací
8 zrealizovaných dlouhodobých akcí
19 akcí pro seniory poskytované Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.
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Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka

75

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 – Odbor sociální
• MČ Praha 10 – Odbor kultury a projektů
• Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.
• Hospic sv. Štěpána
• Hospicové občanské sdružení Cesta domů
• Tři, o. p. s.

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2014:
• Poskytovatele pobytové odlehčovací služby podporovat v rámci grantového systému MČ Praha 10, a to dle
prokázané potřeby občanů městské části
• Udržet 11 lůžek v Centru sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., případně počet navýšit, a to dle
prokázané potřeby
Realizace aktivit:
• Leden – zpracování vyhodnocení souladu grantových žádostí (potřebnost projektu pro občany Prahy 10)
se schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb
• Květen – podpora hospicové péče
• Květen – podpora odlehčovací služby Hospicového občanského sdružení Cesta domů
• Květen – podpora služeb Hospice Dobrého pastýře v Čerčanech
• Rozšíření o 7 nových lůžek

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – 50 tis. Kč (podpora Hospice sv. Štěpána v rámci grantového systému MČ Praha 10)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 40 tis. Kč (podpora Hospicového občanského sdružení Cesta domů v rámci
grantového systému MČ Praha 10)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 100 tis. Kč (podpora organizace Tři, o. p. s. v rámci grantového systému MČ Praha
10)
• Rozpočet Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. – 8 567 330,05 Kč (odlehčovací služby)
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• 3 podpořené organizace
• 18 odlehčovacích lůžek celkem
• 7 nově vzniklých odlehčovacích lůžek

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka
76

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 2014:
• Udržet 66 lůžek, případně navýšit počet lůžek v domovech pro seniory
• Realizace aktivit:
• Udržení 66 lůžek
• Rozšíření o 25 lůžek
• Zahájení provozu Vršovického zámečku (vazba na opatření 12.3.)

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. – 40 218 488,48 Kč (domovy pro seniory)
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• 91 lůžek
• 162 žádostí o umístění
• 52 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 2014:
• Zahájit provoz
• Prezentovat zařízení na sociálním a zdravotním portálu a v médiích
Realizace aktivit:
• 14. 4. 2014 – slavnostní otevření Vršovického zámečku
• 15. 4. 2014 – zahájení provozu sociálních služeb – domov pro seniory a domov se zvláštním režimem
• 16. 6. 2014 – zaregistrování nové sociální služby – odlehčovací služba (rozhodnutím o registraci došlo také
ke změně kapacit stávajících poskytovaných sociálních služeb)
• Průběžně – prezentace služeb Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. na sociálním
a zdravotním portálu

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. – 33 459 338,35 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 – 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 2014:
• Poskytovatele pobytové služby se zvláštním režimem podporovat v rámci grantového systému MČ Praha 10,
a to dle prokázané potřeby občanů městské části
• Udržet 18 lůžek v Domově se zvláštním režimem Zvonková
Realizace aktivit:
• Leden – zpracování vyhodnocení souladu grantových žádostí (potřebnost projektu pro občany Prahy 10)
se schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb
• Květen – podpora Domova se zvláštním režimem – podpora reminiscenční terapie u osob s Alzheimerovým
onemocněním
• Udržení 18 lůžek
• Rozšíření o 47 lůžek (46 lůžek v Domově se zvláštním režimem Vršovický zámeček a 1 lůžko v Domově se
zvláštním režimem Zvonková)

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – 50 tis. Kč (podpora Alzheimercentra Průhonice, o. p. s. v rámci grantového systému
MČ Praha 10)
• Rozpočet Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. – 30 173 640,97 Kč (domovy se zvláštním
režimem)
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• 1 podpořená organizace
• 65 lůžek celkem
• 46 nově vzniklých lůžek

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 – Odbor sociální
MČ Praha 10 – Odbor kultury a projektů
POHODA – společnost pro normální život lidí s postižením

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2014:
• Poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují chráněné bydlení podporovat v rámci grantového systému
MČ Praha 10, a to dle prokázané potřeby občanů městské části
• Přenášet problematiku na jednání koordinátorů komunitního plánování soc. služeb s Magistrátem hl. m.
Prahy
Realizace aktivit:
• Leden – zpracování vyhodnocení souladu grantových žádostí (potřebnost projektu pro občany Prahy 10)
se schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb
• Květen – podpora chráněného bydlení, které zajišťovala POHODA – společnost pro normální život lidí
s postižením (vazba na opatření 7.2.)
• Průběžně – problematika řešena na jednáních pracovních skupin KPSS (Senioři a 0soby se zdravotním
postižením)
• Průběžně – účast koordinátorky na setkávání koordinátorů MČ a MHMP – přenášení problematiky

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – 63 tis. Kč (podpora POHODY – společnost pro normální život lidí s postižením
v rámci grantového systému MČ Praha 10)
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• 1 podpořená organizace
• Zápis z jednání na MHMP ze dne 27. 2. 2014

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 – Odbor sociální
Centrum sociálních služeb Praha, p. o.
Poskytovatelé sociálních služeb
Městská policie

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2014:
• 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)
• Informovat o službě terénního programu Městskou policii
• Pokračovat ve spolupráci s Městskou policií
• Pravidelně monitorovat realizaci programu
Realizace aktivit:
• Únor – oslovení Centra sociálních služeb Praha, p. o.
• Březen – návrh spolupráce ze strany Centra sociálních služeb Praha, p. o.
• 5. 5. 2014 až 12. 12. 2014 – realizace programu
• Průběžně – účast pracovníků Odboru sociálního na šetření v terénu
• Průběžně – spolupráce s Městskou policií
• Prosinec – zpráva o realizaci programu

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – 35 085 Kč
• Dotace MHMP – 35 085 Kč
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizace terénního programu pro osoby sociálně vyloučené
2 282 kontaktů
3 431 odborných sociálních intervencí
2 936 porcí polévky
495 ks ošacení a obuv
14 zpráv o realizaci terénního programu pro osoby sociálně vyloučené
Spolupráce s Městskou policií
Spolupráce se sociálními kurátory pro dospělé
Prezentace programu na jednání pracovní skupiny KPSS (Osoby ohrožené sociálním vyloučením)

81

Naplnění opatření
Plánované aktivity v rámci opatření jsme naplnili

Poznámka

82

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

Realizátoři opatření/partneři
MČ Praha 10 – Odbor sociální
MČ Praha 10 – Odbor kultury a projektů
NADĚJE
Poskytovatelé sociální služby
MHMP

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2014:
• Podporovat poskytovatele služby nízkoprahového 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 – zpracování vyhodnocení souladu grantových žádostí (potřebnost projektu pro občany Prahy 10)
se schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb
• Květen – podpora realizace projektu s názvem „Sociální program v nizkoprahovém centru pro seniory bez
domova s trvalým pobytem na Praze 10“ (NADĚJE)
• 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 – 80 tis. Kč (podpora NADĚJE v rámci grantového systému 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 – Odbor sociální
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 2014:
•
•
•
•
•
•

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 – zpracování vyhodnocení souladu grantových žádostí (potřebnost projektu pro občany Prahy 10)
se schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb
• Terénní program pro osoby závislé na návykových látkách:
Výběr dodavatele – Drop IN
Nastavení spolupráce
1. 3. 2014-6. 12. 2014 – realizace programu v rozsahu 27 hodin/měsíc, monitoring, poskytování sociálního
poradenství, výměnný program (použitý injekční materiál za čistý, poskytování základního zdravotnického
materiálu
Průběžně – zapojení terénních pracovníků do KPSS – pracovní skupina Osoby ohrožené sociálním
vyloučením
22. 7. 2014 a 12. 8. 2014 – účast pracovníků Odboru sociálního na šetření v terénu
Prosinec – zpracování souhrnné zprávy a zhodnocení průběhu programu
• Květen až prosinec – poskytování základního zdravotního ošetření v rámci terénního programu
pro osoby ohrožené sociálním vyloučením
• 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 – 150 tis. Kč (terénní program pro osoby závislé na návykových látkách)
• Rozpočet MČ Praha 10 – 70 171 Kč (vazba na opatření 13.1.)
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
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• Realizace terénního programu pro uživatele návykových látek:
244 kontaktů s klienty (z toho 47 v bytech)
Poskytnutí 16 219 ks injekčních stříkaček (z toho 1 495 v bytech)
Sběr použitých injekčních stříkaček – celkem 175 ks
Zajištění bezpečné likvidace 16 069 ks použitých injekčních stříkaček (z toho z bytů 1 470 a 175 sebraných)
Průběžně poskytován základní zdravotní materiál (desinfekce, obvazový materiál, masti, těhotenské
testy…)
Pokračování spolupráce s Městskou policií
10 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 269 základních zdravotních ošetření

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 2014:
• Řešit problematiku na pracovní skupině KPSS (Osoby ohrožené sociálním vyloučením)
• Zapojit do řešení pracovníky OŽD ÚMČ Praha 10
• 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 20 zapojených osob (5 lokalit, ve kterých se zdržují osoby sociálně vyloučené)
• Cca 100 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 2014:
•
•
•
•

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 Centrem
sociálních služeb Praha, p. o. (vazba na opatření 13.1.)
• Průběžně – poskytování sociálního poradenství osobám sociálně vyloučeným
• Průběžně – spolupráce s dalšímu subjekty

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

Výstupy
• Cca 190 osob
• Popis potřeb osob bez přístřeší – sociální poradenství, pomoc s vyřizováním osobních dokladů, doprovod
na jiné instituce (např. Odbor občansko-správní, ÚP ČR, Česká správa sociálního zabezpečení)
• 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 …

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 2014:
• Na jednáních pracovních skupin 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)

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

Výstupy
• Zpráva Integračního centra Praha, o. p. s. „Monitorování cizinců na území Prahy 10, rok 2014“
• Cca 204 klientů (cizinci z 3. zemí) Integračního centra Praha, o. p. s. z Prahy 10
• Cca 240 oslovených osob Integračním centrem Praha, o. p. s. v terénu za jeden měsíc

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 2014:
•
•
•
•

Podporovat vzdělávání koordinátora
Podporovat koordinátora v jeho činnostech
Umožňovat účast koordinátora na jednáních koordinátorů městských částí a Magistrátu hl. m. Prahy
Zpracovat informaci 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 2014:
•
•
•
•
•
•

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

Realizace aktivit:
•
•
•
•
•
•
•
•

Únor – konání koordinační skupiny
Únor, březen, květen, září a říjen – jednání pracovní skupiny KPSS Senioři
Únor, březen, květen, září a říjen – jednání pracovní skupiny KPSS Rodina, děti a mládež
Únor, březen, květen, září a říjen – jednání pracovní skupiny KPSS Osoby se zdravotním postižením
Únor, březen, květen, září a říjen – jednání pracovní skupiny KPSS Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Listopad – společné jednání pracovních skupin KPSS
Duben, 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
• 21 schůzek pracovních skupin
• 1 schůzka koordinační skupiny
• 2 setkání s poskytovateli

Naplnění opatření
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
spolek Občan v akci
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2014:
• Monitorovat plnění priorit a opatření
• Zpracovat vyhodnocení plnění priorit za předcházející kalendářní rok
Realizace aktivit:
•
•
•
•
•

Leden a únor – zpracování vyhodnocení plnění priorit KPSS za rok 2013
Září a říjen – vyhodnocení procesu prostřednictvím spolku Občan v akci
Prosinec – příprava pro zpracování vyhodnocení priorit KPSS za rok 2014
Průběžně – sběr podkladů pro vyhodnocení priorit KPSS
Průběžně – vyhodnocování procesu na jednáních pracovních skupin

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Dotace MHMP – 30 tis. Kč
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• 21 schůzek pracovních skupin
• Zhodnocení procesu KPSS
• 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

Realizace aktivit v rámci opatření
Naplánované aktivity pro rok 2014:
• Zpracovat prováděcí dokument/akční plán na rok 2015 (vazba na výstupy z opatření 14.3.)
Realizace aktivit:
• 2. čtvrtletí – sběr podkladů pro tvorbu Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015
• 3. čtvrtletí – zpracování Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015

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

Výstupy
• Akční plán městské části Praha 10 na rok 2015

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 2014:
• Metodicky podporovat proces
Realizace aktivit:
• Průběžně – zajišťování metodické podpory procesu KPSS (tvorba dokumentů, jednání pracovních skupin
KPSS, konzultace postupů atd.)

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10 – 20 tis. Kč

Výstupy
• Metodická podpora při tvorbě dokumentů
• Metodická podpora při jednáních pracovních skupin KPSS
• Metodická podpora formou konzultací postupů

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 2014:
• Zpracování, tisk a distribuce občanům srozumitelného informativního letáku o činnostech Odboru
sociálního (vazba na prioritu I.)
• Předání informativních letáků o činnostech Odboru sociálního spolupracujícím poskytovatelům sociálních
a návazných služeb (vazba na prioritu I.)
• Distribuce letáků spolupracujících poskytovatelů sociálních a návazných služeb na akcích MČ Praha 10
(vazba na prioritu I.)
• Prezentovat sociální práci na akcích MČ Praha 10
• Prezentovat sociální práci 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 – 39 975 Kč (letáky k činnostem a projektům Odboru sociálního)
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• 7500 informativních letáků o činnostech Odboru sociálního
• 4 akce MČ Praha 10
• 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 2014:
• Zmapovat potřeby sociálních pracovníků
• Pokračovat v zajišťování supervizí
Realizace aktivit:
• Průběžně – mapování potřeb sociálních pracovníků
• Průběžně – zkvalitňování zázemí sociálních pracovníků (hovorna, mobilní telefony, kancelářské potřeby,
vybavení kanceláří)
• Průběžně – zajišťování supervizí

Vynaložené prostředky/finanční zdroje
• Rozpočet MČ Praha 10
• Dotace MPSV na zajištění sociálně právní ochrany dětí
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• 7 definovaných potřeb
• 7 naplněných potřeb
• 13 supervizí

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 2014:
• Podporovat poskytovatele sociálních a návazných služeb v rámci grantového systému MČ Praha 10
• I nadále spolupracovat s poskytovateli sociálních a návazných služeb
• Na pracovních skupinách KPSS i nadále mapovat aktuální potřeby občanů Prahy 10
Realizace aktivit:
• Leden – zpracování vyhodnocení souladu grantových žádostí (potřebnost projektu pro občany Prahy 10)
se schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb (vazba na prioritu III.)
• Srpen až listopad – zajištění poradenských služeb pro klienty Odboru sociálního – právní poradenství
a mediace (vazba na priority IV. a IX.)
• Květen – podpora potřebných sociálních a návazných služeb v rámci grantového systému 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 grantového
systému MČ Praha 10 – 2 993 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 – 183 tis. Kč (vazba na prioritu III.)
• Rozpočet MČ Praha 10 – zajištění Odborného (právního) poradenství pro klienty Odboru sociálního –
41 360 Kč (vazba na prioritu IV.)
• Rozpočet MČ Praha 10 – zajištění mediace 37 400 Kč (vazba na prioritu IX.)
• V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 10

Výstupy
• 57 podpořených organizací
• 67 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
SWOT – analytická metoda S W O T
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
OŽD – Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje
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