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Zápis 
z jednání koordinátorů plánování sociálních služeb a osob pověřených 

městských částí Praha 1 až 22 

 
Termín konání:  10. března 2016 
Místo konání:   OZSP MHMP – Charvátova 145, Praha 1 
Účast:    viz prezenční listina 
 
 

Termín příštího jednání: čtvrtek 7. dubna 2016 od 9.00 hodin 
Místo konání:   OZSP MHMP – Charvátova 145, Praha 1 – zasedací místnost 5. patro 
 
 

1. Aktuální informace 
 

 Dotazník ke zjištění informací o stavu realizace procesu směřujícímu k vytvoření mapy 
přístupnosti a bezbariérovosti na jednotlivých městských částech  
- Mapování situace – žádost o spolupráci 

 

 Výkaz financování a určování priorit v oblasti sociálních služeb ve správních obvodech 
Praha 1-22  
- Výklad pro vyplňování úvodních tabulek 
- Časová dotace:  30. dubna 2016 

 

 Zařazování do sítě poskytovatelů 
- Je připravována podmínka spoluúčasti městské části při doporučení zařazení organizace 

do sítě poskytovatelů 
 

 Podání žádostí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy 

na realizaci projektů v těchto vybraných sociálních oblastech 

- Podpora projektů v procesu plánování sociálních služeb v městské části 

- Podpora projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví v městské části 

- Podpora projektů směřujících k vytvoření mapy přístupnosti a bezbariérovosti objektů na 

území městské části 

- Časová dotace:  31. března 2016 
 

 Registrace sociální služby 
- Koordinátoři plánování sociálních služeb městských částí požádali o možnost průběžných 

informací o procesu registrace (jaké organizace, jaké služby) 
 

 Odkazy na vyhlášená grantová a dotační řízení 
- Koordinátoři plánování sociálních služeb městských částí požádali o možnost zřídit v 

rámci informačních stránek plánování sociálních služeb odboru zdravotnictví, sociální 
péče a prevence složku odkazů na vyhlášená grantová a dotační řízení jednotlivých 
městských částí 
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 Aktualizace odkazů na stránky plánování sociálních služeb jednotlivých městských částí 
- Koordinátoři plánování sociálních služeb městských částí byli požádáni o dodání 

aktuálních odkazů na agendu plánování sociálních služeb na svých městských částech 
 

 Informace o Operačním programu Praha – pól růstu ČR pro období 2014 – 2020 
 

 Situace kolem osob bez domova v oblasti Uhelného trhu - činnost křesťanské o.p.s. Seven 
Roses  
- Jediným řešením je posílení hlídek MP hl. m. Prahy a terénních pracovníků 

nízkoprahových center 
 
 

2. Informace z městských částí 
 
Praha 2 
 Aktuální fáze dotačního řízení – 18.3.2016 končí lhůta pro podání žádostí o dotaci v oblasti 

sociální a sociálně zdravotní 
 Ve spolupráci s občanskou poradnou Společnou cestou bude uspořádán 7.4.2016 seminář na 

téma Způsoby provedení exekuce a opravné prostředky 
 Schválený rozpočet MČ  
 Spolupráce s Nadějí – proběhlo čtvrtletní vyhodnocení terénního programu   
 NZDM Ulita – úzká spolupráce s pracovníky NZDM a pracovníky OSPOD 
 Probíhá zpracování žádosti o dotaci HMP ve všech oblastech 
 

Praha 4 
 Ukončen příjem vyúčtování poskytnutých grantů v r. 2015 , byla provedena kontrola 
 Bylo vypsáno a vyvěšeno grantové řízení pro rok 2016 s příjmem žádostí do 23.3.2016 
 Probíhají plánované akce v úseku odd. rodinné politiky jako jsou přednášky, návštěvy 

historických památek na území Prahy a tvořivé dílny pro seniory 
 Proběhl úspěšný Ples seniorů za účasti cca 200 seniorů z městské části a zástupkyně starosty 
 Měly jsme zápis do vzdělávacích kurzů pro seniory, kde se přihlásilo na výuku cca 180 osob 
 Spustily jsme ve spolupráci se společností Mezi námi, projekt:“ Babičky čtou dětem“, který 

probíhá v mateřských školkách na území MČ a pomáhá budování mezigeneračních kontaktů 
 

Praha 5 
 Bylo ukončeno vyúčtování dotací za rok 2015 
 RMČ vzala na vědomí vyhodnocení Akčního plánu za rok 2015 
 Dne 25.2.2016 realizoval Odbor sociální problematiky veřejné setkání k problematice 

bezdomovectví v městské části Praha 5. na setkání vystoupili zástupci MČ Praha 5, Armády 
spásy, Naděje, MHMP a MČ Praha 1 

 

Praha 6 
 Bylo provedeno odborné hodnocení žádostí o dotaci na sociální a návazné služby 
 

Praha 8  
Odkaz na stránky MČ k dotacím:  
http://www.praha8.cz/Granty-a-dotace.html 

http://www.praha8.cz/Granty-a-dotace.html
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 Byl schválen rozpočet na rok 2016 
 Proběhla kontrola vyúčtování dotací za rok 2015 
 Proběhlo setkání poskytovatelů služeb pro děti a mládež 
 Proběhlo  zasedání pracovních skupin Strategického plánu (ve spolupráci s MA 21) 
 Plánování akcí v rámci Dne zdraví 
 

Praha 10 
Odkaz na stránky MČ věnované plánování soc. služeb:  
http://desitkapomaha.cz/komunitni-planovani.aspx. 
 
 Pokračuje příprava zpracování 2. fáze analýzy potřeb. 
 Probíhá výběr externího dodavatel na zpracování finanční analýzy (přehled finančních 

prostředků, které investuje MČ Praha 10 do sociální oblasti). 
 Připravili jsme návrh priorit v sociální oblasti, a to na jednání pracovních skupin KPSS. 
 Zpracovali jsme hodnocení souladu žádostí o dotaci z rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2016 

v sociální oblasti s prioritami Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních 
a návazných služeb na území MČ Praha 10 na období 2014-2016. 

 Řešíme organizační zajištění Veletrhu sociálních a návazných služeb, který se bude konat dne 
18. 5. 2016 před NC Eden. 

 Komunikujeme s externím realizátorem mapování objektů s cílem vytvoření mapy 
přístupnosti a bezbariérovosti (aktuálně tipujeme vhodné objekty). 

 Připravili jsme poptávku na zajištění právního poradenství. 
 Probíhá zpracování Vyhodnocení plnění priorit střednědobého plánu za rok 2015. 
 Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti se uskuteční dne 19. 9. 2016 

v KD Barikádníků. 
 Plánujeme aktualizovat Katalog sociálních a návazných služeb. 
 

Praha 13 
 V přípravě je Veletrh sociálních služeb Prahy 13 (termín: 30. května 2016) 
 Na veletrh tradičně naváže v atriu radnice Výstava sociálních služeb Prahy 13 (termín: 31. 5. 

– 10. 6. 2016) 
 Odbor kontroly ukončil kontrolu vyúčtování dotací přidělených v roce 2015 
 Zastupitelstvo MČ Praha 13 schválilo na svém jednání dne 10. 2. 2016 rozpočet městské části 

pro rok 2016 
 Dotační řízení pro rok 2016 v oblasti sociálních služeb bude vyhlášeno 23. března 2016  
 MČ Praha 13 předložila na MV ČR projekt „Společná adresa Praha 13,“ který se již 7. rokem 

zabývá integrací cizinců 
 Rada MČ Praha 13 schválila „Ideový záměr přístavby Střediska sociálních služeb Prahy 13 

v rámci přípravy žádosti o dotaci z fondů EU“   
 

Praha 14 
Odkaz na stránky MČ věnované plánování soc. služeb:  
https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/socialni-oblast-2/komunitni-planovani-
socialnich-sluzeb/ 
Odkaz na stránky MČ k dotacím:  
https://www.praha14.cz/samosprava/dulezite-informace/dotace/ 
 

http://desitkapomaha.cz/komunitni-planovani.aspx
https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/socialni-oblast-2/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb/
https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/socialni-oblast-2/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb/
https://www.praha14.cz/samosprava/dulezite-informace/dotace/
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 1.3.2016 byl schválen rozpočet MČ 
 Byla po rekonstrukci otevřena Plechárna Černý Most - lokální sportovní a volnočasové 

centrum, zahrnující volnočasovou halu, sportovní halu, malý sál, ateliér, kavárnu, sdílenou 
kancelář, dětský koutek, komunitní zahradu a grilovací zónu. Ideou projektu je zejména 
propojování místních aktivních obyvatel, kteří si mohou na Plechárně uspořádat vlastní akci 
nebo vést svůj kurz. Oslovuje i neziskové organizace, kterým nabízí prostor k realizaci 
vlastních aktivit. Plechárna je otevřeným místem pro setkávání všech generací, které 
pomáhá celkovému oživení sídliště Černý Most. 

 Probíhá cyklus preventivních přednášek Senior akademie realizovaný ve spolupráci 
s oddělením prevence Městské policie. 

 Probíhají setkání „sítě lokálního partnerství“ pod vedením sociálních antropologů 
(anthropictures). 

 Ve spolupráci s IPR probíhá projekt revitalizace vnitrobloku Vybíralova „Vybíralka 25“, 
zahrnující plánovací setkání s obyvateli. 

 MČ v tomto roce mění svůj přístup ke komunikaci s veřejností v rámci procesů MA 21. Fórum 
ZMČ bude nahrazeno 8 lokálními fóry v jednotlivých částech Prahy 14 a veřejné setkání 
s občany v rámci KPSS bude nahrazeno diferencovanými způsoby projednávání 
uzpůsobenými specifikům cílových skupin a možnostem ÚMČ Praha 14. 

 

Praha 15 
 Podaná žádost na dotace z rozpočtu HMP – na realizaci projektů ve vybraných sociálních 

oblastech a to v procesu plánování sociálních služeb v městské části a mapy přístupnosti 
 Podaná žádost o dotaci z rozpočtu hlavního města Prahy na realizaci projektů v oblasti místní 

Agendy 21 
 Proběhlo výběrové řízení na terénní program pro děti a mládež 
 

Praha 22 
 Dne 24.2.2016 na 8. zasedání Zastupitelstvo MČ Praha 22 schválilo předložený  Střednědobý 

plán rozvoje sociálních služeb pro MČ Praha 22 a MČ Praha-Kolovraty, aktualizaci na období 
2016 – 2018  

 Dne  24.2.2016 na řádném 2. zasedání Zastupitelstvo MČ Praha – Kolovraty přijalo Usnesení 
č. 9/2016,  kterým  schvaluje  „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro MČ Praha 22 
a MČ Praha-Kolovraty na období 2016-2018“ 

 Dne 10.3.2016 bylo CD se Střednědobým  plánem rozvoje sociálních služeb pro MČ Praha 22 
a MČ Praha-Kolovraty, aktualizaci na období 2016 – 2018, předáno na odbor zdravotnictví, 
sociální péče a prevence MHMP  

 Pravidelně se 1x v měsíci schází pracovní skupiny komunitního plánování  
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3. Prezenční listina 

 


