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Zápis 
z jednání koordinátorů plánování sociálních služeb a osob pověřených 

městských částí Praha 1 až 22 

 
Termín konání:  7. dubna 2016 
Místo konání:   OZSP MHMP – Charvátova 145, Praha 1 
Účast:    viz prezenční listina 
 
 

Termín příštího jednání: čtvrtek 5. května 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 – stále platí žádost o spolupráci 
Poděkování MČ Praha 1 až 6, 8, 10, 12 až 15, 18 a 20 až 22 a MČ Praha D. Počernice, Libuš, 
Lysolaje, P. Kopanina a Suchdol  

 

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

 

 Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na realizaci projektů v 

sociálních oblastech 

- Podpora projektů v procesu plánování sociálních služeb v městské části 

Podáno 22 projektů s celkovým požadavkem 861 750,-- Kč 

- Podpora projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví v městské části 

Podáno 21 projektů s celkovým požadavkem 2 794 497,-- Kč 

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

území městské části 

Podáno 24 projektů s celkovým požadavkem 1 094 130,50 Kč 
 

 Odkazy na vyhlášená grantová a dotační řízení 
- V rámci informačních stránek plánování sociálních služeb odboru zdravotnictví, sociální 

péče a prevence zřízení složky odkazů na vyhlášená grantová a dotační řízení jednotlivých 
městských částí 

Koordinátoři plánování sociálních služeb městských částí, kteří ještě odkaz na webové 
stránky nezaslali a mají zájem o jeho zveřejnění, nechť tak učiní. 

 

 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 – 
požadavek stále v platnosti 
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 Odkazy na Dny zdraví, Dny sociálních služeb apod. 
- Vytvoření celopražského kalendáře akcí – požadavek na zaslání termínů 

 

 Požadavek na úpravu formuláře k zařazení do krajské sítě sociálních služeb – stávající verze 
nevyhovuje 
 

 Aktuality ve zkratce 
- Od 1. 4. 2016 zřízeno v rámci odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence oddělení 

realizace evropských projektů 
- Od 22. 4. 2016 budou probíhat setkání s poskytovateli jednotlivých druhů sociálních 

služeb o způsobu financování a hodnocení 
Koordinátoři vznesli dotaz, zda z těchto setkávání budou výstupy 

- Fond sociálního bydlení – v úvahu přichází 700 až 800 malometrážních bytů 
odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence není garantem tohoto projektu 

- Na MČ došel dopis primátorky HMP ve věci vyrovnávací platby – pokud MČ neposkytuje 
veřejnou podporu, tabulku nevyplňovat 

- Příspěvkové organizace – poskytují službu obecného hospodářského zájmu – všechny PO 
by měly mít od MČ automaticky pověření k poskytování služby 

 

DŮLEŽITÉ! 
Ve dnech 9. a 10. června 2016 se uskuteční výjezdní zasedání koordinátorů plánování 
sociálních služeb městských částí a hlavního města Prahy. 
Pozvánka pro koordinátory bude zaslána na vedoucí příslušných odborů.  
Výdaje hradí HMP. Doprava vlastní. 
Jednání 9. 6. 2016 se proto ruší! 
Výjezdní zasedání se uskuteční pravděpodobně opět v hotelu Elma v Srbsku u Karlštejnu. 
Náměty k jednání: 
- Aktualizace koncepce bezdomovectví 
- Krajská síť sociálních služeb – metodika, formulář 
- Krajský plán rozvoje sociálních služeb 
- Princip kalkulačního vzorce 
- Principy procesu plánování 
- Tvorba metodiky krajské sítě – legislativní podklad (formulace v zákoně) 
- Veřejná podpora + vyrovnávací platba 
- Vyrovnávací příspěvek pro zdravotně postižené 
 

2. Informace z městských částí 
 

Praha 2 
 18. 3. 2016 uplynula lhůta pro podávání žádostí do dotačního řízení, momentálně probíhá 

zpracování a vyhodnocení žádostí 
 úspěšně proběhl seminář na téma Způsoby provedení exekuce a opravné prostředky ve 

spolupráci s občanskou poradnou Společnou cestou, další seminář je naplánován na konec 
května 2016 

 RMČ souhlasila s vypsáním veřejné zakázky na projektovou dokumentaci – rekonstrukce 
objektu pro zřízení jeslí (kapacita 40 dětí ve věku 6 m. – 3 roky) 

 RMČ odsouhlasila záměr zřízení mateřského a „rodinného“ centra (příprava projektové 
dokumentace pro rekonstrukci vytipovaných nebytových prostor) 
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 Odkaz na dotační řízení Prahy 2   
http://urad.praha2.cz/2016 

 

Praha 3 
 Dne 22. března 2016 schválilo zastupitelstvo Prahy 3 dotace pro rok 2016 (částka Dotačního 

program pro sociální oblast a zdravotnictví byla navýšena na 5.228.000,- Kč) 
 Dne 5. dubna 2016 proběhlo natáčení televizního pořadu Přijďte večer k nám – Na pódiu se 

vystřídaly populární osobnosti jako Eva Pilarová, Milan Drobný, Yvetta Simonová, Karel 
Štědrý, Pavlína Filipovská nebo Jiří Štědroň a všichni v sále zavzpomínali na nesmrtelné hity 
Mám malý stan, Rozhoupej zvony nad námi, Děti z Pirea, Sladké hlouposti, Ó baby, baby, Já 
půjdu tam a ty tam, Má pouť, Ragtime Piano Joe a další. Pořad se bude vysílat na TV Noe dne 
29. května 2016. 

 Dne 7. dubna se uskutečnila Beseda se zástupci radnice Prahy 3 v Klubu důchodců, kde se 
senioři seznámili s komunitním plánováním na Praze 3.  

 Byl schválen Akční plán 2016 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na 
území městské části Praha 3 na období 2015 – 2019. 

 V dubnu 2016 probíhají setkání pracovních skupin a Řídící skupiny KPSS. 
 Dne 22. března 2016 proběhla přednáška pro seniory na téma Velikonoce v zahradě. 
 Dne 12. dubna 2016 proběhne přednáška pro seniory na téma Léky a doplňky stravy. 
 Dne 27. dubna 2016 proběhne přednáška pro seniory na téma Jak nespadnout do dluhové 

pasti od 14:00 – 15:00 hodin v Informačním centru Prahy 3, Milešovská 846/1, Praha 3. 
 Dne 9. června 2016 od 14:00 do 19:00 hodin se uskuteční akce Veletrojka aneb veletrh 

sociálních a návazných služeb na Náměstí Jiřího z Poděbrad. 
 Senioři Prahy 3 se od 4. dubna hlásí na výlety do Pěnčína, Železného Brodu, Kuksu, Chodska, 

Landštejna aj. 
 Odkaz na dotační řízení Prahy 3   

http://www.praha3.cz/samosprava/dulezite-informace/radnice-prahy-3-schvalila-dotace-
pro-rok.html 

 

Praha 5 
 Dne 23. a 24. 3. proběhlo ve spolupráci s Armádou spásy vydávání teplé stravy osobám bez 

přístřeší. 
 RMČ schválila pořádání výletů pro seniory - od května do září 2016 budou navštěvovat 

památky v okolí Prahy 
 Bylo ukončeno dotační řízení, dotace na podporu volnočasových aktivit a podporu sociálních 

služeb byly schváleny RMČ, budou předloženy ZMČ. 
 Odkaz na dotační řízení Prahy 5   

http://www.praha5.cz/cs/sekce/dotacni-programy/  
 

Praha 8 
 Bylo vyhlášeno dotační řízení v sociální oblasti na rok 2016 (příjem žádostí do 6. 5. 2016) 
 Útvar interního auditu a kontroly ukončil kontrolu vyúčtování dotací přidělených v roce 2015 
 Příprava akce Dny zdraví: Melanom (5.5.), Proti rakovině plic (31.5.) – obojí v OC Krakov 
 Tradiční veletrh neziskovek NGO Market se uskuteční 27. dubna v prostorách Fora Karlín 
 

Praha 10 
 Veletrh sociálních a návazných služeb dne 18. 5. 2016 od 11:00 hod. do 17:00 hod. před NC 

Eden 

http://urad.praha2.cz/2016
http://www.praha3.cz/samosprava/dulezite-informace/radnice-prahy-3-schvalila-dotace-pro-rok.html
http://www.praha3.cz/samosprava/dulezite-informace/radnice-prahy-3-schvalila-dotace-pro-rok.html
http://www.praha5.cz/cs/sekce/dotacni-programy/
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 Odkaz na dotační řízení Prahy 5   
http://www.praha10.cz/mestska-cast/finance/granty.aspx 

 

Praha 12 
 Byla provedena kontrola a zpracována Závěrečná zpráva o hodnocení vyúčtování grantového 

řízení v oblasti sociální na rok 2015 z rozpočtu městské části Praha 12. V roce 2015 poskytla 
Městská část Praha 12 ze svého rozpočtu, v rámci grantového řízení, finanční příspěvek na 
projekty subjektům působícím v oblasti sociální v celkové výši 1 314 000,- Kč. Finanční 
příspěvek na realizaci projektů v sociální oblasti pro rok 2015 obdrželo 25 organizací v rámci 
36 projektů.  Závěrečné vyúčtování u 28 projektů mělo drobné nedostatky v ekonomické 
části. Dotčené organizace byly kontaktovány písemně i telefonicky k odstranění nedostatků 
a předložení chybějících dokladů. Jednalo se například o neuvedení celkových nákladů 
projektu ve vyúčtování, chybějící kopie pracovních smluv, nájemních smluv a kopie 
bankovních výpisů, k doložení užití finančních prostředků na vykazované položky 
v závěrečných vyúčtováních. Následně byly doklady u všech projektů doloženy a svědčí 
o využití finančních příspěvků v souladu s uzavřenými smlouvami. 

 Proběhlo hodnocení přijatých žádostí v dotačním řízení v oblasti sociální na rok 2016. Byly 
podány žádosti o podporu 47 projektů v sociální oblasti. Požadovaná dotace na realizaci 
projektů je ve výši Kč 3 398 971,-. 

 Dne 15. 3. 2016 se uskutečnilo setkání s poskytovateli sociálních a návazných služeb. 
 Dne 16. 3. 2016 Komise pro udělování grantů z rozpočtu MČ Praha 12 na projekty v sociální 

oblasti pro rok 2016 odhlasovala kompletní návrh finančních příspěvků vybraným projektům 
v celkové výši 1 314 000,- Kč  k vybraným žádostem. Dotační řízení je ve schvalovacím 
procesu. Návrh byl odsouhlasen RMČ Praha 12 a je před finálním schválením ZMČ Praha 12. 

 Byla podána žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na realizaci projektů v procesu 
plánování sociálních služeb v městské části, na podporu projektů v oblasti řešení 
problematiky řešení bezdomovectví v městské části na podporu projektů směrujících 
k vytvoření mapy přístupnosti a bezbariérovosti objektů na území městské části, z rozpočtu 
hlavního města Prahy na rok 2016. Žádost byla podána po předchozím schválení Radou 
městské části Praha 12 

 Termín 17. ročníku Veletrhu sociálních služeb je plánován na 15. září 2016. 
 Odkaz na dotační řízení Prahy 12   

http://p12.helpnet.cz/granty/granty-mestske-casti-praha-12 
http://www.praha12.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=80112&id_ktg=1314&n=socialni%2
Doblast&p1=51 

 

Praha – Libuš 
 První setkání s obyvateli proběhlo v únoru letošního roku 
 Dále pokračujeme kvalitativní analýzou 
 Informace o sociálním plánování - nová sekce 

http://www.praha-libus.cz/ - poté vpravo logo „Sociální téma“ 
 

Praha 13 
 Rada MČ Prahy 13 schválila Priority rozvoje sociálních a návazných služeb pro občany městské části 

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) 
 V přípravě je vydání Katalogu sociálních a návazných služeb Prahy 13 

http://www.praha10.cz/mestska-cast/finance/granty.aspx
http://p12.helpnet.cz/granty/granty-mestske-casti-praha-12
http://www.praha12.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=80112&id_ktg=1314&n=socialni%2Doblast&p1=51
http://www.praha12.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=80112&id_ktg=1314&n=socialni%2Doblast&p1=51
http://www.praha-libus.cz/
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 Dotační řízení pro rok 2016 v oblasti sociálních služeb bylo vyhlášeno 23. března 2016, termín podání 
žádostí o podporu sociálních služeb je 6. května 2016  

 O podporu návazných služeb, lze žádat v rámci tzv. „individuálních dotací“ – doporučený termín 
podání žádostí je 6. května 2016 

 Odkaz na dotační řízení Prahy 13  
http://www.praha13.cz/Vyhlaseni-dotacniho-rizeni-Mestske-casti-Praha-13-v-oblasti-socialnich-
sluzeb-pro-rok-2016-1.html 

 

Praha 14 
 V dubnu a květnu bude realizováno zjišťování potřeb uživatelů sociálních a návazných služeb 

v rámci aktualizace KPSS 
 Od 9. do 16. dubna proběhne kampaň Setkání kultur 2016 zahrnující sportovní, čtenářské, 

kulturní a kulinářské akce zaměřené na podporu soužití na Praze 14. 
 21. 4. se uskuteční oslavy Dne Země na Praze 14 před stanicí metra B – Rajská zahrada. 
 

Praha 15 
 Proběhne každoroční akce Den seniorů 19. 5. 2016 v zahradě CSOP Praha 15 
 Odkaz na dotační řízení Prahy 15   

http://www.praha15.cz/socialni-a-zdravotni-sluzby/dotacni-programy/ 
 

Praha 17 
 Byly vyhlášeny dotace na podporu dotačních programů v oblasti sportu, volnočasových 

aktivit, sociálních služeb, kultury a péče o veřejnou zeleň a životní prostředí pro rok 2016 
Objem finančních prostředků je ve výši 4 571 tis. Kč., ukončení příjmů žádostí bylo v březnu. 
Dne 11. 4. 2016 budou žádosti projednány Radou městské části Praha 17                  

 V květnu 2016 bude zahájena Slavata Triatlon Tour 2016. Start bude zahájen u městského 
úřadu Praha 17. Závodu se mohou zúčastnit chlapci a dívky od 4 do 18 let. Závod je v běhu a 
jízdě na kole.  Veškeré informace lze nalézt na stránkách www.slavatatriatlontour.cz 

 Pokračuje práce na projektu výstavby DPS 
 

Praha 20 
 Intenzivní práce na podaných žádostech o individuální dotaci 
 Příprava Jarního plesu seniorů 
 

Praha 22 
 podané žádosti o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu HMP  
 podpora projektů v procesu plánování soc. služeb v MČ 
 podpora projektů směřujících k vytvoření mapy přístupnosti a bezbariérovosti objektů v MČ 
 realizace projektů v oblasti místní Agendy 21 
 pravidelně se 1x v měsíci schází pracovní skupiny komunitního plánování  
 probíhá cyklus přednášek Zdraví 2016 – ve spolupráci MČ Praha 22 a Ústavem metodiky 

první pomoci, 2. přednáška dne 11. 4. 2016 v  DPS II, na téma „Resuscitace a časná 
defibrilace“ 

 probíhá vzdělávací program pro ženy z Prahy 22 -  projekt Jak uspět na trhu práce?, série 
workshopů pro ženy v Divadle U22 s hlídáním dětí zdarma 

  „Den sociálních služeb, zdraví a rovných příležitostí MČ Praha 22“ se bude konat dne 7. 9. 
2016 v Divadle U22 v Uhříněvsi  

 odkaz na stránky MČ věnované plánování sociálních služeb 
http://www.praha22.cz/dulezite-dokumenty 

http://www.praha13.cz/Vyhlaseni-dotacniho-rizeni-Mestske-casti-Praha-13-v-oblasti-socialnich-sluzeb-pro-rok-2016-1.html
http://www.praha13.cz/Vyhlaseni-dotacniho-rizeni-Mestske-casti-Praha-13-v-oblasti-socialnich-sluzeb-pro-rok-2016-1.html
http://www.praha15.cz/socialni-a-zdravotni-sluzby/dotacni-programy/
http://www.slavatatriatlontour.cz/
http://www.praha22.cz/
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3. Prezenční listina 

 


