Vyhodnocení plnění cílů
Koncepce prevence nežádoucích sociálních jevů u
dětí a mládeže na území městské části Praha 10 na
období 2011 – 2014
za rok 2012

Odbor sociální 2013

Materiál Koncepce prevence nežádoucích sociálních jevů u dětí a mládeže na území
městské části Praha 10 na období 2011 – 2014 (dále pouze Koncepce) zpracoval v roce 2011
odbor sociální. Východiskem pro záměr řešit situaci v oblasti prevence sociálně rizikového
chování dětí a mládeže bylo zmapování trávení volného času neorganizovaných dětí
a mládeže ve Vršovicích, které se uskutečnilo na jaře roku 2011 (písemný dokument
„Analýza trávení volného času neorganizovaných dětí a mládeže ve vybraných lokalitách
Prahy 10 se zaměřením na potřebnost vhodných služeb pro tuto cílovou skupinu“; Proxima
Sociale o.s. 2011). Plán preventivních opatření v oblasti nežádoucích sociálních jevů u dětí
a mládeže byl koncipován do 18 cílů:
1.
2.
3.
4.

Posílení pracovních pozic kurátorů mládeže a pracovníků OSPOD
Finančně podporovat kroužky pro děti
Podporovat vznik a údržbu míst pro setkávání starších dětí a mládeže
Zavedení terénní služby zaměřené na sociální práci s rizikovou mládeží a dětmi
včetně informování prostřednictvím neformální autority
5. Zavedení terénní služby zaměřené na protidrogovou prevenci
6. Začlenění tématicky zaměřené pracovní skupiny do procesu KPSS
7. Předávání potřebných informací mezi řediteli škol a metodiky prevence ZČ
na jedné straně a pracovní skupinou procesu KPSS na straně druhé (zápisy
z pracovní skupiny, financování aktivit z různých zdrojů apod.)
8. Vznik Střediska výchovné péče na území Městské části Praha 10
9. Systematická a kvalitní prevence
10. Sledování trendů a předávání informací
11. Poskytování účelových dotací z rozpočtu Městské části Praha 10
12. Vytvořit samostatnou výzvu na problematiku prevence kriminality z grantů
Městské části Praha 10 (případně spojit s výzvou s protidrogovou prevencí)
13. Každoročně pořádat resocializační pobyt pro mládež
14. Navázat spolupráci s Pražským centrem primární prevence a střediskem Triangl
Centra sociálních služeb Praha za účelem intenzivní spolupráce v propojování
preventivních aktivit
15. Zmapovat podmínky a zahájit proces vzniku nízkoprahového zařízení
16. Obnovit spolupráci s Filozofickou fakultou UK
17. Doplnit Katalog sociálních a návazných služeb na období 2012/2013 a subjekty
spolupracující v dané problematice
18. Zajistit zprovoznění dopravního hřiště na Zahradním městě
Zastupitelstvo Městské části Praha 10 Koncepci dne 12.12.2011 projednalo a usnesením
č. 8/68/2011 z téhož dne schválilo. Bodem II. 1.3. tohoto usnesení bylo zástupci starosty
uloženo předložit Zastupitelstvu městské části Praha 10 vyhodnocení plnění cílů Koncepce
prevence nežádoucích sociálních jevů u dětí a mládeže na území městské části Praha 10
na období 2011 - 2014 za každý uplynulý kalendářní rok s kontrolním termínem 31.3.2013.
Předkládaný dokument obsahuje vyhodnocení plnění cílů Koncepce k 31.3.2013.
O rozpracování jednotlivých cílů Koncepce na aktivity v roce 2012 bylo Zastupitelstvo
městské části Praha 10 informováno dne 4.5.2012 (usnesení č. 10/84/2012).
Cíle prevence rizikového chování dětí a mládeže jsou v souladu s principy a prioritami
procesu komunitního plánování sociálních služeb a jsou zakotveny v dokumentech: „Akční
plán rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10
na rok 2012“ a Akční plán rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území
městské části Praha 10 na rok 2013“.

V textu vyhodnocení Koncepce jsou použity tyto zkratky:
KPSS - komunitní plánování sociálních služeb
KT - kancelář tajemníka
MČ P 10 - Městská část Praha 10
MHMP - Magistrát hlavního města Prahy
OMP - odbor majetkoprávní
OSO - odbor sociální
OSPOD – oddělí sociálně právní ochrany dětí a práce s rodinou
OŠK - odbor školství a kultury
OŽD - odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje
ÚMČ Praha 10 - Úřad městské části Praha 10

Cíl 1: POSÍLENÍ PRACOVNÍCH POZIC KURÁTORŮ MLÁDEŽE
A PRACOVNÍKŮ OSPOD

Opatření k naplnění cíle:
Nedefinována.
Realizátoři cíle:
MČ Praha 10 (OSO)
Realizace aktivit v rámci plnění cíle:
• 1.1.2012 o jednu pracovní pozici kurátora pro mládež posíleno oddělení sociální
prevence OSO ÚMČ Praha 10
• 1.3.2012 o jednu pracovní pozici sociální pracovnice posíleno OSPOD OSO ÚMČ
Praha 10
• Aktualizace organizační struktury OSO ÚMČ Praha 10
Vynaložené prostředky/finanční zdroje:
MČ Praha 10
Výstupy:
• Zvýšení počtu pracovních pozic kurátorů mládeže o jednu
• Zvýšení počtu pracovních pozic sociálních pracovnic sociálně právní ochrany dětí
o jednu
Splnění cíle:
Splněn.
Poznámka:

Cíl 2: FINANČNĚ PODPOROVAT KROUŽKY PRO DĚTI

Opatření k naplnění cíle:
Nedefinována.
Realizátoři cíle:
MČ Praha 10 (OŠK, Komise pro granty a strukturální fondy, KT oddělení strategie),
předkladatelé grantových žádostí
Realizace aktivit v rámci plnění cíle:
• Řešeno v rámci grantového řízení
Vynaložené prostředky/finanční zdroje:
MČ Praha 10
Výstupy:
• Grantové řízení
• Poskytnuté finanční podpory
Splnění cíle:
Splněn.
Poznámka:
• Cíl řešen v rámci KPSS (priority: Podpora grantového systému v oblasti poskytování
sociálních služeb odrážející potřebnost daných služeb a Podpora aktivit pro děti
ze sociálně slabých rodin)
• Cíl trvá v roce 2013

-

Cíl 3: PODPOROVAT VZNIK A ÚDRŽBU MÍST PRO SETKÁVÁNÍ STARŠÍCH
DĚTÍ A MLÁDEŽE

Opatření k naplnění cíle:
Nedefinována.
Realizátoři cíle:
MČ Praha 10 (KT oddělení strategie, OŽD, OSO)
Realizace aktivit v rámci plnění cíle:
• Únor - MHMP požádán o spolupráci při řešení objektu v Jahodové ulici
• Září – informace OMP
• Zpracování projektových dokumentací pro 5 míst
Vynaložené prostředky/finanční zdroje:
MČ Praha 10
Výstupy:
• Únor - dopis MHMP
• Projektové dokumentace na 5 míst
Splnění cíle:
Splněno.
Poznámka:
• Cíl řešen v rámci KPSS (priorita: Podpora aktivit pro děti ze sociálně slabých rodin)
• Cíl trvá v roce 2013

Cíl 4: ZAVEDENÍ TERÉNNÍ SLUŽBY ZAMĚŘENÉ NA SOCIÁLNÍ PRÁCI
S RIZIKOVOU MLÁDEŽÍ A DĚTMI VČETNĚ INFORMOVÁNÍ
PROSTŘEDNICTVÍM NEFORMÁLNÍ AUTORITY

Opatření k naplnění cíle:
Nedefinována.
Realizátoři cíle:
MČ Praha 10 (OSO, OMP), Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita
Realizace aktivit v rámci plnění cíle:
• Leden - duben - získání informací o terénních programech pro děti a mládež
• Květen, červen - příprava poptávkového řízení na dodavatele terénního programu
pro děti a mládež ve Vršovicích a nejbližším okolí
• Červenec - říjen - realizace poptávkového řízení na dodavatele terénního programu
pro děti a mládež ve Vršovicích a nejbližším okolí
• Říjen - uzavření smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 10 a vybraným dodavatelem
terénního programu pro děti a mládež ve Vršovicích a nejbližším okolí Domem dětí
a mládeže Praha 3 - Ulita
• Říjen - jednání s Domem dětí a mládeže Praha 3 - Ulita
• 1.11.2012 zahájení činnosti terénního programu pro děti a mládež ve Vršovicích
a nejbližším okolí
• Říjen - prosinec - pravidelné měsíční informační schůzky o průběhu terénního
programu pro děti a mládež ve Vršovicích a nejbližším okolí OSO a Domu dětí
a mládeže Praha 3 – Ulita
Vynaložené prostředky/finanční zdroje:
Městská část Praha 10 - 44 000,-Kč
Výstupy:
• Od 1.11.2012 výkon terénního programu pro děti a mládež ve Vršovicích a
nejbližším okolí
• Písemné měsíční zprávy Domu dětí a mládeže Praha 3 – Ulita o průběhu terénního
programu pro děti a mládež ve Vršovicích a nejbližším okolí
Splnění cíle:
Splněn.
Poznámka:
• Smlouva o spolupráci uzavřena na období 1.11.2012 - 31.10.2013
• Cíl řešen v rámci KPSS (priority: Podpora rozvoje terénních služeb a Podpora
aktivit pro děti ze sociálně slabých rodin)
• Cíl trvá v roce 2013

Cíl 5: ZAVEDENÍ TERÉNNÍ SLUŽBY ZAMĚŘENÉ NA PROTIDROGOVOU
PREVENCI

Opatření k naplnění cíle:
Nedefinována.
Realizátoři cíle:
MČ Praha 10 (OSO), Středisko pro prevenci a léčbu drogových závislostí Drop In, o.s.
Realizace aktivit v rámci plnění cíle:
• Květen, červen - poptávkové řízení OSO na výběr dodavatele terénního programu
pro uživatele návykových látek
• Červen - jednání s vybraným dodavatelem - Středisko pro prevenci a léčbu
drogových závislostí Drop In
• 2.7.2013 zahájení činnosti terénního programu pro uživatele návykových látek
• Září, říjen - účast pracovníků OSO při výkonu terénního programu pro uživatele
návykových látek
Vynaložené prostředky/finanční zdroje:
MČ Praha 10/ 57 595,-Kč (z toho 7 000,-Kč dotace MHMP)/červenec až prosinec 2012
Výstupy:
• Od 2.7.2012 do 31.12.2012 výkon terénního programu pro uživatele návykových
látek
• Písemné měsíční zprávy a závěrečná zpráva Střediska pro prevenci a léčbu drogových
závislostí Drop In
• Srpen - článek v novinách Praha 10 o realizaci terénního programu pro uživatele
návykových látek
Splnění cíle:
Splněn.
Poznámka:
• Cíl řešen v rámci KPSS (priority: Podpora rozvoje terénních služeb a Hledání řešení
problematiky sociálního vyloučení osob se specifickými potřebami)
• Cíl trvá v roce 2013

Cíl 6: ZAČLENĚNÍ TÉMATICKY ZAMĚŘENÉ PRACOVNÍ SKUPINY DO
PROCESU KPSS

Opatření k naplnění cíle:
Nedefinována.
Realizátoři cíle:
MČ Praha 10 (OSO, KT oddělení strategie), Pražské centrum primární prevence,
poskytovatelé sociálních služeb a související instituce
Realizace aktivit v rámci plnění cíle:
• Leden - vyjasnění obsahu, programu a účastníků 1. jednání tématicky zaměřené
pracovní skupiny (ve spolupráci s Pražským centrem primární prevence)
• Únor - pozvání účastníků
• 9.3.2012 jednání pracovní skupiny
• Březen - zpracování zápis z jednání
• Duben - rozeslání zápisu
• Prosinec - zpracování stručných informací o plnění cílů Koncepce
• Prosinec - rozeslání informací účastníkům jednání pracovní skupiny o plnění cílů
Koncepce
Vynaložené prostředky/finanční zdroje:
MČ Praha 10
Výstupy:
• Jednání pracovní skupiny
• Závěr jednání pracovní skupiny - pracovní skupina se nebude pravidelně scházet,
jednat bude dle aktuálního stavu situace v oblasti prevence nežádoucích sociálních
jevů dětí a mládeže
• Zápis z jednání pracovní skupiny ze dne 9.3.2012
• Stručné informace o plnění cílů Koncepce
Splnění cíle:
Splněn.
Poznámka:
• Nejedná se však o pracovní skupinu dle terminologie KPSS, v níž by byli zastoupeni
i uživatelé sociálních služeb, ale o tzv. skupinu poradní
• Cíl trvá v roce 2013
• Účastníci jednání - zástupci základních škol, neziskové organizace a státní instituce
působící v oblasti prevence nežádoucího sociálního chování dětí a mládeže
(např. Státní zastupitelství, Police ČR, Městská policie, Probační a mediační služba,
Rodiče, Lačhe čhave)

Cíl 7: PŘEDÁVÁNÍ POTŘEBNÝCH INFORMACÍ MEZI ŘEDITELI ŠKOL
A METODIKY PREVENCE ZŠ NA JEDNÉ STRANĚ A PRACOVNÍ
SKUPINOU PROCESU KPSS NA STRANĚ DRUHÉ (ZÁPISY Z PRACOVNÍ
SKUPINY, FINANCOVÁNÍ AKTIVIT Z RŮZNÝCH ZDROJŮ APOD.)

Opatření k naplnění cíle:
Nedefinována.
Realizátoři cíle:
MČ Praha 10 (KT oddělení strategie, OSO), Pražské centrum primární prevence
Realizace aktivit v rámci plnění cíle:
• 9.3.2012 jednání pracovní skupiny
• Březen – zpracování zápisu z jednání
• Duben - rozeslání zápisu
• Prosinec - zpracování stručných informací o plnění cílů Koncepce, rozeslání
informací účastníkům jednání pracovní skupiny
• Zorganizování 3 workshopů pro školní metodiky prevence
Vynaložené prostředky/finanční zdroje:
MČ Praha 10
Výstupy:
• Jednání pracovní skupiny
• Závěr jednání pracovní skupiny - pracovní skupina se nebude pravidelně scházet,
jednat bude dle aktuálního stavu situace v oblasti prevence nežádoucích sociálních
jevů dětí a mládeže
• Zápis z jednání pracovní skupiny ze dne 9.3.2012 Stručné informace o plnění cílů
Koncepce
• 20. a 26.4., 14.6., 23. a 29.11. workshopy
Splnění cíle:
Splněn.
Poznámka:
• Cíl řešen v rámci KPSS (priorita: Podpora hledání řešení problematiky sociálního
vyloučení osob se specifickými potřebami)
• Cíl trvá v roce 2013

Cíl 8: VZNIK STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA 10

Opatření k naplnění cíle:
Nedefinována.
Realizátoři cíle:
MČ Praha 10 (OSO, příslušné odbory), Středisko výchovné péče, MHMP
Realizace aktivit v rámci plnění cíle:
• Únor - jednání se Střediskem výchovné péče, odborem majetkoprávním, MHMP
požádán o spolupráci při řešení objektu v Jahodové ulici (možnost umístění Střediska
výchovné péče)
• Březen - vytipování a prohlídka vhodných nebytových prostor
• Červen - prohlídka vhodných prostor v MŠ Olešská
• Srpen OMP požádán o spolupráci při řešení objektu v Jahodové ulici,
jednáno s OŠK
• Září, říjen - jednání se Střediskem výchovné péče, informace k nebytovým prostorám
v Průběžné ul.
Vynaložené prostředky/finanční zdroje:
MČ Praha 10
Výstupy:
• Vytipování prostor
• Prohlídka vytipovaných prostor
Splnění cíle:
Nesplněno - pro činnost SVP se nepodařilo nalézt vhodné prostory, prioritou bylo řešení
mateřských škol
Poznámka:
• Na plnění cíle se podílely další odbory ÚMČ Praha 10 – OMP, OŠK a správní firmy
• Cíl řešen v rámci KPSS (priorita: Podpora aktivit pro děti ze sociálně slabých rodin)
• Cíl trvá v roce 2013

Cíl 9: SYSTEMATICKÁ A KVALITNÍ PREVENCE
Opatření k naplnění cíle:
Nedefinována.
Realizátoři cíle:
MČ Praha 10 (OSO, KT oddělení strategie ), spolupracují státní a neziskové organizace
Realizace aktivit v rámci plnění cíle:
• Naplňování jednotlivých cílů Koncepce
Vynaložené prostředky/finanční zdroje:
MČ Praha 10
Výstupy:
• Uvedeny u jednotlivých cílů
Splnění cíle:
Splněno částečně, konkrétní plnění uvedena u jednotlivých cílů.
Mapa institucí nevytvořena, částečně nahrazena Katalogem sociálních a návazných služeb
2012/2013.
Poznámka:
• Cíl řešen v rámci KPSS (priorita: Hledání řešení problematiky sociálního vyloučení
osob se specifickými potřebami)
• Cíl trvá v roce 2013

Cíl 10: SLEDOVÁNÍ TRENDŮ A PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ
Opatření k naplnění cíle:
Nedefinována
Realizátoři cíle:
MČ Praha 10 (OSO, KT oddělení strategie ), spolupracují státní a neziskové organizace
Realizace aktivit v rámci plnění cíle:
• 9.3.2012 jednání pracovní skupiny (viz. cíl č. 6)
• Červenec - zahájení činnosti terénního programu pro uživatele návykových látek
(viz. cíl č. 5)
• Listopad - zahájení činnosti terénního programu pro děti a mládež ve Vršovicích
a nejbližším okolí (viz. cíl č. 4)
Vynaložené prostředky/finanční zdroje:
MČ Praha 10
Výstupy:
• Činnost terénního programu pro uživatele návykových látek
• Činnost terénního programu pro děti a mládež ve Vršovicích a nejbližším okolí.
• Závěr jednání tématicky zaměřené pracovní skupiny - pracovní skupina se nebude
pravidelně scházet, jednat bude dle aktuálního stavu situace v oblasti prevence
nežádoucích sociálních jevů dětí a mládeže
Splnění cíle:
Splněno částečně - od 1.11.2012 činnost terénního programu pro děti a mládež ve Vršovicích
a nejbližším okolí. Mapa institucí nevytvořena, částečně nahrazeno Katalogem sociálních
a návazných služeb 2012/2013.
Poznámka:
• Cíl trvá v roce 2013 (prioritně jednání tématicky zaměřené pracovní skupiny
a předání informací o terénním programu pro děti a mládež ve Vršovicích
a nejbližším okolí a vytvoření mapy ve spolupráci s terénním programem
pro děti a mládež ve Vršovicích a nejbližším okolí)

Cíl 11: POSKYTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA 10
Opatření k naplnění cíle:
Nedefinována.
Realizátoři cíle:
MČ Praha 10 (KT oddělení strategie, OŠK ), spolupracují státní a neziskové organizace
Realizace aktivit v rámci plnění cíle:
• Zpracována rámcová koncepce realizace cíle
Vynaložené prostředky/finanční zdroje:
MČ Praha 10
Výstupy:
• Rámcová koncepce možné realizace záměru
Splnění cíle:
Splněn částečně. Jednání s OŠK nebylo dokončeno.
Poznámka:
• Cíl trvá v roce 2013
• Cíl l reagoval na skutečnost, že školou v grantovém řízení získaná částka zpravidla
nedosahuje požadované výše pro uskutečnění předkládaného záměru. Nedostatečná
výše přiznaného grantu naopak bývá často komplikací (hledání jiného způsobu
dofinancování, způsob vyúčtování, apod.). Tyto komplikace by zavedením
poskytování účelových dotací ZŠ odpadly. Účelová dotace by pokrývala i náklady
škol na odměny školních metodiků prevence, kteří zpravidla tuto činnost vykonávají
nad rámec svých pracovních povinností.

CÍL 12: VYTVOŘIT SAMOSTATNOU VÝZVU NA PROBLEMATIKU PREVENCE
KRIMINALITY Z GRANTŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 (PŘÍPADNĚ
SPOJIT S VÝZVOU S PROTIDROGOVOU PREVENCÍ)
Opatření k naplnění cíle:
Nedefinována
Realizátoři cíle:
MČ Praha 10 (KT oddělení strategie , OŠK)
Realizace aktivit v rámci plnění cíle:
Vynaložené prostředky/finanční zdroje:
MČ Praha 10
Výstupy:
• Grantové řízení v oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality
pro rok 2012.
• Grantové řízení v oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality
pro rok 2013.
Splnění cíle:
Splněn v roce 2011.
Poznámka:

CÍL 13: KAŽDOROČNĚ POŘÁDAT RESOCIALIZAČNÍ POBYT PRO MLÁDEŽ
Opatření k naplnění cíle:
Nedefinována
Realizátoři cíle:
MČ Praha 10 (OSO ), Proxima Sociale, o.s.
Realizace aktivit v rámci plnění cíle:
• Červen - říjen - výběr dětí vhodných pro resocializační pobyt z klientů kurátorů
pro děti a mládež
• Červenec, srpen - jednání s poskytovatelem sociálních služeb Proximou Sociale o.s.
o zajištění resocializačního pobytu pro mládež
• Srpen, září - společná jednání OSO a Proximy Sociale o.s. k organizačním
záležitostem
• Září, říjen - zorganizování 4 setkání účastníků resocializačního pobytu pro mládež
s pracovníky Proximy Sociale o.s.
• Říjen - resocializační pobyt, 1 denní účast 2 kurátorů mládeže na resocializačním
pobytu pro děti a mládež
• Listopad - setkání účastníků resocializačního pobytu pro mládež s pracovníky
Proximy Sociale o.s.
Vynaložené prostředky/finanční zdroje:
MČ Praha 10/ 63 700,-Kč
Výstupy:
• Účast 10 dětí na 5 denním resocializačním pobytu pro mládež
• Zpráva o průběhu resocializačního pobytu pro mládež od Proximy Sociale o.s.
Splnění cíle:
Splněn.
Poznámka:
• Cíl řešen v rámci KPSS (priorita: Podpora aktivit pro děti ze sociálně slabých rodin)
• Cíl trvá v roce 2013

CÍL 14: NAVÁZAT SPOLUPRÁCI S PRAŽSKÝM CENTREM PRIMÁRNÍ
PREVENCE A STŘEDISKEM TRIANGL CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
PRAHA ZA ÚČELEM INTENZIVNÍ SPOLUPRÁCE V PROPOJOVÁNÍ
PREVENTIVNÍCH AKTIVIT
Opatření k naplnění cíle:
Nedefinována
Realizátoři cíle:
MČ Praha 10 (OSO, KT oddělení strategie ), Pražské centrum primární prevence, středisko
Triangl Centra sociálních služeb Praha
Realizace aktivit v rámci plnění cíle:
Pražské centrum primární prevence:
K cíli č. 6
• Únor - konzultace formy, obsahu a výběru účastníků jednání tématicky zaměřené
pracovní skupiny
• Březen - spolupráce s organizací, obsahem a výběrem účastníků k jednání tématicky
zaměřené skupiny
• Revize závěrů jednání tématicky zaměřené skupiny a korektura
zápisu o jednání tématicky zaměřené pracovní skupiny
• Prosinec - předány stručné informace o plnění cílů Koncepce, konzultace
o plánovaném 2. jednání tématicky zaměřené pracovní skupiny v roce 2013
K cíli č. 7
• Účast na workshopech pro metodiky školní prevence
Triangl:
• Březen - účast na jednání tématicky zaměřené pracovní skupiny
Vynaložené prostředky/finanční zdroje:
MČ Praha 10
Výstupy:
• Spolupráce s Pražským centrem primární prevence
Splnění cíle:
Splněn částečně.
Poznámka:
• Cíl řešen v rámci KPSS (priorita: Podpora aktivit pro děti ze sociálně slabých rodin)
• Cíl trvá v roce 2013

CÍL 15: ZMAPOVAT PODMÍNKY A ZAHÁJIT PROCES VZNIKU
NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ
Opatření k naplnění cíle:
Nedefinována
Realizátoři cíle:
MČ Praha 10 (OSO, příslušné odbory), poskytovatelé sociálních služeb
Realizace aktivit v rámci plnění cíle:
• Leden - březen - teoretické seznámení se s problematikou nízkoprahových zařízení
pro děti a mládež
• Červen - srpen - vytipování vhodných prostor pro činnost nízkoprahového zařízení
pro děti a mládež
• Září - prohlídka vytipovaného prostoru (bývalá MŠ park u Botiče v Petrohradské ul.)
• Říjen - zpracování informací o nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež pro další
jednání
• Listopad - návštěva (exkurze) nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Dům dětí
a mládeže Praha 3 - Ulita, klub Beztíže
• Listopad, prosinec - konzultace problematiky s pracovníky terénního programu
pro děti a mládež ve Vršovicích a nejbližším okolí
Vynaložené prostředky/finanční zdroje:
MČ Praha 10
Výstupy:
• Informace o nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež
Splnění cíle:
Plněn.
Poznámka:
• Cíl řešen v rámci KPSS (priorita: Podpora aktivit pro děti ze sociálně slabých rodin)
• Cíl trvá v roce 2013

CÍL 16: SPOLUPRÁCE S KATEDROU SOCIÁLNÍ PRÁCE FILOZOFICKÉ
FAKULTY UK
Opatření k naplnění cíle:
Nedefinována
Realizátoři cíle:
MČ Praha 10 (KT oddělení strategie, OSO), Filozofická fakulta UK
Realizace aktivit v rámci plnění cíle:
• Nebyly realizovány
Vynaložené prostředky/finanční zdroje:
MČ Praha 10
Výstupy:
• Nejsou

Splnění cíle:
V roce 2012 nerealizován. Filozofická fakulta nabídla případné odborné konzultace
a provedení šetření. V roce 2012 nebylo možnosti využito.
Poznámka:
• Cíl trvá v roce 2013
• Cíl byl stanoven s ohledem na možná odborná šetření či konzultace v období
realizace Koncepce.

CÍL 17: DOPLNIT KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA
OBDOBÍ 2012/2013 O SUBJEKTY SPOLUPRACUJÍCÍ V DANÉ
PROBLEMATICE
Opatření k naplnění cíle:
Nedefinována
Realizátoři cíle:
MČ Praha 10 (OSO), poskytovatelé sociálních a návazných služeb
Realizace aktivit v rámci plnění cíle:
• Květen - červenec - aktualizace podkladů pro katalog
• Aktualizace a doplnění projektů MČ Praha 10
• Srpen - září - korektury katalogu
• Zveřejnění katalogu na webových stránkách MČ Praha 10
• 4.10.2012 předání katalogu v elektronické podobě spolupracujícím poskytovatelům
sociálních a návazných služeb
• Distribuce tištěné verze občanům a organizacím
Vynaložené prostředky/finanční zdroje:
MČ Praha 10/ 115 292,-Kč
Výstupy:
• 2.10. vydání 2 000 kusů Katalogu sociálních a návazných služeb 2012/2013
• Distribuce katalogu občanům a poskytovatelům sociálních a návazných služeb
• Uveřejnění Katalogu sociálních a návazných služeb na webových stránkách MČ
Praha 10
• Předání elektronické verze Katalogu sociálních a návazných služeb 2012/2013
poskytovatelům sociálních a návazných služeb
Splnění cíle:
Splněn.
Poznámka:
• Cíl řešen v rámci KPSS (priorita: Podpora informovanosti, poradenství a spolupráce
v oblasti poskytování sociálních služeb)
• Cíl trvá v roce 2013

18. ZAJISTIT ZPROVOZNĚNÍ DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ NA ZAHRADNÍM MĚSTĚ

Opatření k naplnění cíle:
Nedefinována
Realizátoři cíle:
MČ Praha 10 (KT oddělení strategie, OMP, OŽD),MHMP
Realizace aktivit v rámci plnění cíle:
• Únor - MHMP požádán o spolupráci při řešení objektu v Jahodové ulici
• Září - informace OMP
Vynaložené prostředky/finanční zdroje:
MČ Praha 10
Výstupy:
• Nejsou
Splnění cíle:
Nesplněn
Poznámka:
• Cíl trvá v roce 2013

