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Opatření MČ Praha 10 k naplňování priorit v oblasti sociálních  
a návazných služeb na období 2019-2020 

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

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

nádraží 30/30, Praha 10. 
 

2. Bydlení pro osoby v nepříznivé sociální situaci. 

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

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

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

pomoci v Praze 10, p. o. 
 

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

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

 

4. Služby podporující setrvání občanů v domácím prostředí. 

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

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

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

p. o. 
4.7. Podporovat paliativní péči. 
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5. Podpora registrovaných sociálních služeb prostřednictvím dotačního řízení MČ Praha 10    
5.1. Podporovat sociální služby registrované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,  

ve znění pozdějších předpisů. 
 
 

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

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

bariér. 
 

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

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

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

 
 

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

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

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

 
 
 
 
 
 


