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Setkání koordinátorů MČ dne 10.12.2009 
 

 
Přítomni:   P-1 L. Černičková , P-2 R.Čeganová Stejskalová, P-4 J.Kleckerová, P-5 

J.Koričová, P-6 J.Vaňková, P-8 Z.Nykodýmová, Mgr.Karmelitová,  P-9 
T.Klíma, P-10 L.Zákorová,P-11 Mgr.Žďárská, , P-12. L. Marek, P-14 
J.Špatenka, P-16 J.Stejskalová, Zbraslav – M.Horká,  P-17 E.Soukupová, P-20 
M.Vedralová, P-22 E.Roupcová, MHMP – V.Strouhal, MHMP – R.Šubrtová, 
V.Vávrová 

Omluveni: P-13 P.Syrový, P-7 J.Pavelková, P-15 E.Klimendová,  P-18 R.Davidíková,  
Zapsal/a: R.Šubrtová 
Čas:  10.12.2009 od 9:00 – 12:00 hod. 
Místo:            ÚMČ Praha 4  
 
 

1. Úvod volba zapisovatele, ověřovatele, moderátora 

• zapisovatel: Šubrtová 
• ověřovatel: Žďárská 
• moderátor: Strouhal  
 
2. Místo a datum dalšího setkání 

• 7.1.2010 - MHMP – zajistí V. Strouhal, Dis. 
 

3. Návrhová skupina pro tvorbu programu na příští setkání 

• Strouhal, Karmelitová, Nykodýmová 
 
4. Informace z městských částí (body programu č.4 a č.7. spojeny) 
 
MČ Praha 1 
• PS se schází – v lednu by měl být distribuován dotazník 
• 2010 – na měsíc září je plánováno vytvoření Komunitního plánu 
 
MČ Praha 2 
• Vznik nové služby v Centru sociálních služeb Praha 2 „Odvezeme Vás k lékaři“ 
 
MČ Praha 3 
• Nemá koordinátora KP – zastupuje T.Klinecký 
 
MČ Praha 4 
• Zatím ke komunitnímu plánování nepřistoupila 
• Od 1.11.09 vznik nového oddělení pod odborem školství (Oddělení sociálně 

kulturních aktivit a komunitního plánování) – není jasné kdo bude realizovat 
komunitní plánování 

• Provedeno šetření spokojenosti v poskytování soc. služeb na P-4  
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MČ Praha 5 
• Schválen akční plán sociálních služeb až do roku 2014 (vycházelo se z dotazníkového 
řízení loňského a předloňského roku) 

• Dle projektu „Pět pilířů pro pětku“ nastartován rozpočet MČ P-5 (30 mil. na sociální 
oblast) 

• Navázána spolupráce s občanským sdružením ŽIVOT 90 – zakoupeny dvě terminální 
stanice tísňové péče Areíon (komplexní sociální služba, jejímž hlavním cílem je snížit 
zdravotní a sociální rizika starších osob a zdravotně postižených lidí) 

 
MČ Praha 6 
• Odstoupila od KP – kontaktní osoba p. 
  
MČ Praha 7 
• 19.10.2009 – proběhla prezentace 1. verze SPRSS Praha 7 na léta 2010-2014 
 
MČ Praha 8 
• Dopracovává podobu finální verze KPSS 
• Příprava 3.ročníku Dne sociálních služeb – v úřední den, venku před budovou úřadu 
• 2010 – plánovaná výstavba sociálního domu, jídelny DPS 
 
MČ Praha 9 
• 27.10. seminář dobrovolnictví seniorů – malá účast 
• Hodnocení plnění KP 
• r. 2010 – rekonstrukce polikliniky Prosek, rekonstrukce Jemnického  penzionu 
• Plánuje se Den sociálních služeb formou výstavy ve vestibulu radnice 
 
MČ Praha 10 
• 2.12. Rada MČ P10 schválila komunitní plán, nyní se čeká na schválení 

Zastupitelstvem MČ P-12 
 
MČ Praha 11 
• Vyhlášení grantového řízení na rok 2010 
• 2010 - dostavba sociálně ošetřovatelského centra, vystěhování nízkoprahového klubu 

YMCA 
 
MČ Praha 12  
• Struktura zpracovala pravidelnou evalvační hodnotící zprávu o plnění opatření KP – 

schváleno Radou MČ P-12 9.11.2009 
• Distribuce katalogu o poskytování soc. služeb a volnočasových aktivit a materiálu       

o sociálních službách, které poskytuje MČ P-12 
• 2010 – proběhne aktualizace KP – bylo zahájeno šetření potřeb (dotazníky) 
• Na základě údajů ČSÚ – zpracovat aktuální sociálně demografickou analýzu 

 
MČ Praha 13 
• V termínu od 23.9. do 7.10. proběhla na radnici prezentační Výstava sociálních a 

doprovodných služeb Prahy 13. 
 

MČ Praha 14 
• Nový katalog sociálních služeb 
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• Rada i komise schválila zprávu o realizaci KP 
• 2010 – prosím doplnit 
 
MČ Praha 15 

• Žádná změna 
 
MČ Praha 16 
• Má vytvořeny pouze PS – zatím komunitně neplánují 

 
MČ Praha - Zbraslav 
• Pokračují práce na strategickém plánu 
• 7.12.09 – 3. setkání PS 
• 2010 – v únoru by se měl dokončit strategický plán a začít vytvářet komunitní plán 
 
MČ Praha 17  
• Návrh rozpočtu na rok 2010 (KP) 
• Doplňkovou analýzu spokojenosti se soc. službami na území MČ (sama MČ se bude 

podílet na sestavení dotazníku) 
• Aktualizace katalogu soc. služeb 
• Aktualizace webových stránek 
• Běží projekt zkušebního nepřetržitého provozu Centra sociálně zdravotních služeb 
• Podán návrh o navýšení finančních prostředků na soc. služby z rozpočtu MČ P-17 
 
MČ Praha 18 

• Žádná změna 
 

MČ Praha 19 
• Žádná změna 

 
MČ Praha 20 
• Nově jmenovaná koordinátora 
 
MČ Praha 21 
• Nepřistoupili ke KP – požádáno o nahlášení kontaktní osoby 
 
MČ Praha 22 
• Vytvořena pracovní verze KP byla upravena p.Baxovou (v lednu proběhne 

připomínkovací řízení) 
• Vznik sociální služby OS DOLLY v budově úřadu (OSP, odlehčovací služby) 
• Úřad nechává zpracovat strategický plán 
• 2010 – prvořadé je schválení KP 

 
 

5. Informace z MHMP 
 

1. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb (SPRSS) 2010 v Praze: 
� Zpracovatelem plánu byla ustanovena firma  Newton Solution Focused, a.s. – 

plán zpracovala. 
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� Poté byl zaslán k připomínkování (v současnosti není k dispozici sumář 
zapracovaných připomínek), všechny připomínky (cc.140) budou zveřejněny 
na webových stránkách. 

� Upravený SPRSS firmou Newton byl předložen Koordinační komisi a poté byl 
vyhotoven tisk pro jednání Rady HMP, v lednu 2010 bude předložen 
Zastupitelstvu HMP. 

� SPRSS je součástí souhrnné dotace na r. 2010. 
� V.Strouhal bude trvat na návrhu usnesení Rady HMP a Zastupitelstva HMP  - 

předložení závěrečné zprávy o plnění SPRSS za r. 2009, 2010. 
 

 
2. Činnost Pracovních skupin: 

� PS – vytvoření modelu financování:  
o Aktivně pracuje. 
o Podílí se na systému financování na r.2010. 
o Zapojení poskytovatelů sociálních služeb ovlivňuje myšlení ekonomů. 
o Až se vyřeší dotační řízení pro rok 2010, bude se PS zabývat modelem 

financování sociálních služeb do budoucna. 
� PS – Dohoda spolupráce MHMP – MČ: (dvě setkání) 

1. setkání  - rozpor jaký bude cíl PS – předáno k vyjádření KoKo, která 
potvrdila, že tento úkol vyplývá ze SPRSS HMP pro rok 2009 

2. setkání – návrh na vypracování memoranda nebo smlouvy „Dohoda            
o spolupráci“ – (zpracovává JUDr. Uhlíková), poté půjde materiál 
k připomínkování MČ. 
Návrh právničky je vytvoření pilotní smlouvy v časově omezeném úseku 
např. 2. let. 

� PS – analytická – 1. jednání plánované na leden 2010 
� PS - vytvoření strategie rozvoje sociálních služeb a PS – pro monitoring – 

zahájí svoji činnost v lednu 2010 
 

3. Projekt vzdělávání a kvalita soc.služeb: 

• Informace o projektu předala koordinátorka projektu Veronika Vávrová 
 
4. Nebytové prostory organizace Duha. 

� Organizace Duha požádala o vytipování některé organizace, která by mohla tohoto 
prostoru využít – jsou příliš veliké 

 
5. Finance: 

� Do rozpočtu HMP byly prosazeny 2.mil korun na komunitní plánování MČ (100 
tis./MČ) – v lednu 2010 by měly být distribuovány 

 
6. Prezentace projektu „Plánování sociálních služeb v Praze“ – koordinátorkou   
      projektu V.Vávrovou 

� Bylo  vypsáno výběrové řízení na realizátora projektu.  
� Projekt bude spuštěn okamžitě po podepsání smlouvy s vybraným realizátorem 

projektu a po uběhnutí zákonných lhůt během měsíce ledna 2010 (15.1. – 30.1.). 
Projekt se podařilo časově prodloužit z 30 měsíců na 36 měsíců. V současné době 
uběhlo již 10 měsíců od zahájení projektu. 
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� Koordinátorka vycházela z toho, že netřeba seznamovat s projektem, ale je 
důležité: 

o domluvit se na klíčové aktivity č.6 
o koordinátorka uvedla, že změny v klíčové aktivitě č.6 jsou možné, neboť 

náplň vzdělávacích aktivit bude variabilní 
o připravit jednání s koordinátorem projektu k této aktivitě 
o vytvořit přehled konkrétních aktivit, které MČ potřebují a co jim chybí 
o jak nastavit aktivity aby vyhovovaly MČ (náplň aktivit popsaných 

v projektu neodpovídá současným potřebám MČ – některé vzdělávací 
kurzy si již MČ zafinancovaly sami) 

o s odborem je nutné řešit finanční úvazek na vzdělávání 
 

7. Různé 

� Byl schválen V. Program – Podpora MČ v sociální oblasti – bude předloženo v úterý 
15.12.2009 do RHMP. 

 
Závěr: 

� V.Strouhal slíbil vypracovat dotazník pro analýzu potřeb vzdělávání MČ a rozeslat na 
jednotlivé MČ. 

� Návrh na bod programu příštího jednání – „Zapojení uživatelů na krajské úrovni“. 
 
 
 

Zapsala:  Bc.Šubrtová 
Ověřila:   Mgr.Žďárská 

 
 


