"Zásady pro poskytování bezplatného ubytování studentům
z městské části Praha 10 zařazeným do programu podpory studia"
(dále jen „Program podpory“)
Městská část Praha 10 (dále jen „MČ Praha 10“) podporuje děti, které odcházejí z dětského domova
nebo jiného obdobného zařízení, nebo které prošly náhradní rodinnou péčí. Cílem této podpory
je poskytnout vhodné podmínky pro získání vzdělání na vysoké škole nebo vyšší odborné škole
za spolupráce Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. (dále jen „CSOP“), které je pro
účely programu pověřenou osobou.
Tyto zásady upravují podmínky pro poskytování bezplatného ubytování osobám definovaným v cílové
skupině Programu podpory.
Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., uzavře individuální smlouvu se studentem
cílové skupiny o poskytování bezplatného ubytování ve Studentském domě za účelem poskytnutí
podpory, při splnění níže uvedených podmínek.
I. Základní podmínky pro bezplatného ubytování – cílová skupina:
a) Osoba, která má trvalý pobyt na území městské části Praha 10.
b) Osoba, která se nachází ve věkovém rozmezí 18 až 26 let s tím, že o poskytnutí bezplatného
ubytování se může přihlásit student, který dovršil max. 23 let věku.
c) Osoba, která prošla dětským domovem, obdobným zařízením, náhradní rodinnou péčí
(pěstounská péče, poručenská péče) nebo která pobývá v dětském domově, obdobném
zařízení nebo náhradní rodinné péči (pěstounská péče, poručenská péče).
d) Osoba, která splnila podmínky přijetí k prezenčnímu studiu na VŠ v bakalářském studijním
programu nebo přijetí k prezenčnímu studiu na VOŠ.
e) MČ Praha 10 podpoří v daném akademickém/školním roce maximálně 5 studentů celkem.
V případě zájmu přesahující kapacitu tohoto programu rozhodne o výběru jednotlivých
žadatelů Rada městské části Praha 10.
II. Účel a vymezení podpory:
Účelem podpory je poskytnout studentovi přijatému k prezenčnímu studiu na VŠ nebo VOŠ
bezplatné ubytování ve Studentském domě, Záběhlická 79, Praha 10. Studujícímu na VŠ bude
poskytováno bezplatné ubytování ve Studentském domě v průběhu jeho bakalářského studia
na VŠ a VOŠ po dobu 3 let. Studentovi VŠ může být bezplatné ubytování prodlouženo
max. o jeden rok, v případě, že došlo k prodloužení doby studia na VŠ (např. z důvodu rozložení
studijního plánu).
III. Postup při poskytnutí bezplatného ubytování (podpory):
a) Řádně vyplněnou žádost o poskytnutí bezplatného ubytování podají studenti VŠ nebo VOŠ
na ÚMČ Praha 10 prostřednictvím podatelny nebo osobně doručí na sociální odbor do 31. 7.
daného roku.
b) Pro posouzení, zda student splňuje podmínky pro poskytnutí bezplatného ubytování, student
předloží:
ba) řádně vyplněnou žádost,
bb) doklad totožnosti,
bc) rozhodnutí o přijetí ke studiu na VŠ či VOŠ,
bd) doklad o splnění podmínky uvedené v článku I. písm. c).
c) Sociální odbor žádosti přijme a vyhotoví jejich seznam.

d) Vyhotovený seznam žadatelů předá sociální odbor ke schválení RMČ.
e) Po schválení RMČ sociální odbor předá tuto informaci Centru sociální a ošetřovatelské pomoci
v Praze 10, p. o., které následně uzavře s jednotlivými studenty Smlouvu o poskytnutí
bezplatného ubytování.
IV. Povinnosti studenta:
a) Student se ve smlouvě zaváže, že bude po ukončení akademického či školního roku informovat
MČ Praha 10 odbor sociální nebo CSOP o postupu do dalšího ročníku studia, nejpozději však
vždy do konce 30. 9. každého roku.
b) V případě, že student předčasně ukončí studium, je povinen tuto skutečnost oznámit CSOP
do 5 dnů od ukončení studia.
V. Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.:
a) Podílí se na informační kampani Programu podpory a získává nové studenty, o jejichž zájmu
pravidelně informuje MČ Praha 10, odbor sociální, a to vždy nejpozději do 30. 6. každého roku.
b) Zajišťuje provozování objektu Studentského domu Záběhlická 79, Praha 10.
c) Poskytuje bezplatné ubytování studentům zařazeným do tohoto programu v objektu
Studentského domu Záběhlická 79, Praha 10.
d) Uzavírá smlouvy o poskytování bezplatného ubytování s jednotlivými studenty, jejichž žádosti
RMČ schválila.
e) V případě, že CSOP zjistí u studenta, že ukončil studium, o této skutečnosti informuje odbor
sociální MČ Praha 10. Jestliže student ukončí předčasně studium, CSOP jednostranně vypoví
smlouvu o poskytování bezplatného ubytování.
f) Je oprávněno prodloužit smlouvu o poskytování bezplatného ubytování v případě, že dojde
k prodloužení studia na VŠ, nejdéle však o jeden rok.
g) Předkládá odboru sociálnímu ÚMČ Praha 10 ročně souhrnnou zprávu o stavu studentů,
nejpozději však do 31. 7. každého roku.
h) V případě volné kapacity objektu Studentského domu je CSOP povinno přednostně poskytnout
ubytování studentům dříve zapojeným do Programu podpory, pokud jejich další studium
bezprostředně navazuje po absolvování VOŠ nebo po ukončení bakalářského studia. Toto
ubytování si již student hradí.
i) V případě volné kapacity objektu Studentského domu je oprávněno poskytnout ubytování
i ostatním studentům z VŠ či VOŠ dle platného ceníku organizace za ubytování.
Výjimky při uplatňování Zásad schvaluje pouze Rada městské části Praha 10.
Na zařazení do Programu podpory studenta není právní nárok, toto je ve výlučné kompetenci Rady
městské části Praha 10.

