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Zápis 
z jednání koordinátorů plánování sociálních služeb a osob pověřených 

městských částí Praha 1 až 22 

 
Termín konání:  4. února 2016 
Místo konání:   OZSP MHMP – Charvátova 145, Praha 1 
Účast:    viz prezenční listina 
 
 

Termín příštího jednání: čtvrtek 10. března 2016 od 9.00 hodin 
Místo konání:   OZSP MHMP – Charvátova 145, Praha 1 – zasedací místnost 5. patro 
 
Přílohy: 
 Dotazník ke zjištění informací o stavu realizace procesu směřujícímu k vytvoření mapy 

přístupnosti a bezbariérovosti na jednotlivých městských částech 
 Výkaz financování a určování priorit v oblasti sociálních služeb ve správních obvodech Praha 

1-22 
 

1. Aktuální informace 
 

 Grantové řízení pro rok 2016  
Informace viz 
Usnesení RHMP http://zastupitelstvo.praha.eu/ina2014/tedusndetail.aspx?id=270733 
Usnesení ZHMP http://zastupitelstvo.praha.eu/ina2014/tedusndetail.aspx?id=270753 

 

 Pověření k poskytování sociálních služeb 
Hlavní město Praha vydalo na základě schválené Krajské sítě poskytovatelů sociálních služeb 
na rok 2016 pro 152 organizací Pověření k poskytování služby obecného hospodářského 
zájmu (sociální služby).  

 

 Krajská síť poskytovatelů sociálních služeb 
Nové zařazení do krajské sítě, musí organizace písemně zažádat na formuláři, který je 
k dispozici na výše uvedené internetové adrese. Žádost bude na odboru zdravotnictví, 
sociální péče a prevence zařazena do evidence žádostí o zařazení do Krajské sítě 
poskytovatelů sociálních služeb na rok 2017 a všechny evidované žádosti budou posouzeny 
a předloženy Komisi Rady hlavního města Prahy pro plánování sociálních služeb, která 
rozhodne o zařazení či nezařazení do krajské sítě.  
Tento postup se týká i navýšení kapacity či zařazení další registrované služby u organizací, 
které již v Síti poskytovatelů jsou. 
http://socialni.praha.eu/public/50/6a/13/2071196_602410_Krajska_sit_socialnich_sluzeb_n
a_rok_2016.pdf 

 

 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 
http://socialni.praha.eu/public/f4/43/a9/2128398_634544_Strednedoby_plan_rozvoje_soci
alnich_sluzeb_na_uzemi_hl._m._Prahy_na_obdobi_2016____2018.pdf 

 

http://socialni.praha.eu/public/31/34/fa/2071198_602411_FORMULAR___ZADOST_o_zarazeni_do_site.docx
http://socialni.praha.eu/public/50/6a/13/2071196_602410_Krajska_sit_socialnich_sluzeb_na_rok_2016.pdf
http://socialni.praha.eu/public/50/6a/13/2071196_602410_Krajska_sit_socialnich_sluzeb_na_rok_2016.pdf
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 Rodinná politika 
Hlavní město Praha navýšilo finanční částku na oblast rodinné politiky na 15 milionů Kč. 
Záměr připravit materiál ke zjištění financování návazných, doplňkových a fakultativních 
sociálních služeb pro děti a mládež ze strany městských částí. 

  

 Dotace na podporu aktivit na lokální úrovni v oblasti  
Diskuse o průběhu procesu cílené podpory v roce 2015. 
Konstruktivní připomínky, poznatky a návrhy budou zohledněny v roce 2016. 
 plánování sociálních služeb max.   50 000,- Kč 
 mapování bezbariérovosti max.   50 000,- Kč 
 bezdomovectví    max. 200 000,- Kč 
Přidělení účelové neinvestiční dotace městským částem se předpokládá v I. čtvrtletí 2016 ve 
stejné výši jako v loňském roce. 

 

DŮLEŽITÉ! 
 

PROCES SMĚŘUJÍCÍ K VYTVOŘENÍ MAPY PŘÍSTUPNOSTI A BEZBARIÉROVOSTI 
 

V této souvislosti byl vypracován jednoduchý dotazník ke zjištění informací o stavu realizace 
procesu směřujícímu k vytvoření mapy přístupnosti a bezbariérovosti na jednotlivých 
městských částech – viz příloha. 
 

O dotaci na tuto aktivitu, stejně jako na proces plánování sociálních služeb a bezdomovectví, 
mohou žádat všechny městské části hlavního města Prahy, tj. Praha 1 až 57. 
Nejedná se o oficiální či závazný dokument, ale materiál, který by měl po zpracování 
posloužit zejména pro jednotlivé městské části především jako informativní prvek k procesu 
směřujícímu k vytvoření mapy přístupnosti a bezbariérovosti, jako zdroj zkušeností 
a zpřehlednění dosavadního průběhu procesu a jeho výstupů. 
Vzhledem k tomu, že komunikace v oblasti plánování sociálních služeb probíhá primárně 
se zástupci (koordinátory) správních obvodů a zejména z důvodu prohloubení systémových 
vztahů a spoluodpovědnosti za celý správní obvod žádáme o předání a zpětné přijetí 
tohoto dotazníku městským částem, které jsou součástí toho kterého správního obvodu! 
 

Časová dotace: Nejpozději 10. března 2016 
 

 

VÝKAZ FINANCOVÁNÍ 2015–2016  
 

Výkaz financování a určování priorit v oblasti sociálních služeb ve správních obvodech Praha 
1 – 22 doznal v letošním roce dílčí změnu – byla zcela odstraněna strategická část výkazu, 
neboť údaje z ní vyplývající a její vypovídací hodnota se v uplynulých letech významně 
neměnily – viz příloha. 
 

Informace pro koordinátory, kteří v uplynulých letech ještě tento výkaz nevyplňovali: 
Důraz je kladen na přesné informace pro rok 2015, kde jsou údaje již uzavřené! 
Údaje pro rok 2016 jsou informativní a jejich zpřesnění se promítne ve výkazu v příštím roce! 
 

Časová dotace: 30. dubna 2016 
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2. Informace z městských částí 
 
Praha 2 
 Probíhá vyúčtování dotací za loňský rok; 
 Byl vyhlášen dotační program v oblasti sociální a sociálně zdravotní (podání žádostí do 

18.3.2016) 
 

Praha 3 
 Probíhá hodnocení žádostí o grant z Dotačního fondu MČ Praha 3. Žádosti byly ohodnoceny 

komisemi a na začátku března budou projednány výborem pro dotační politiku. 
 Jsou naplánovány aktivity pro seniory – přednášky, vycházky, výlety, taneční odpoledne, PC 

kurzy, právní poradenství, ombudsman pro seniory, oslavy jubileí. 
 Plánují se akce Veletrojka – veletrh sociálních a návazných služeb, který proběhne 9. 6. 2016 

na náměstí Jiřího z Poděbrad. 
 Dne 5. 4. 2016 proběhne společenská akce „Přijďte večer k nám“ pro seniory s vystoupením 

herců a písněmi v Hotelu Olšanka, ze které vznikne televizní pořad na TV NOE. 
 Dne 15. 2. 2016 proběhne Řídící skupina KPSS, kde bude předloženo vyhodnocení Akčního 

plánu na rok 2015 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území 
městské části Prahy  na období 2015 – 2019 a předložen k projednání Akční plán na rok 
2016, který by v březnu 2016 mělo schvalovat Zastupitelstvo městské části. 

 

Praha 4 
 Přišla vyúčtování dotací poskytnutých v r. 2015, upřesňujeme správnost zaslaných údajů, tak 

aby vše bylo v pořádku 
 Byl schválen rozpočet na r. 2016 
 Dosud nevyhlášeno dotační řízení pro rok 2016, předpoklad únor- březen 2016 
 V dotačním řízení požadujeme striktně oddělit žadatele s registrovanou službou a ostatní, ty 

zařadit do oblasti poskytování dotací na problematiku rodinné politiky 
 Bylo odevzdáno vyúčtování poskytnutých „plošných „ dotací za r. 2015, v termínu 
 Plán práce na únor:  
 Ples seniorů, velmi oblíben 
 Den zdraví pro rodinu a děti 
 Kurzy pro maminky s dětmi – první pomoc při úraze 
 Zápisy do kurzů pro seniory: „Zpátky do školy“: výuka bude na 9ti školách v cca  32 kurzech, 

např. francouzština,  němčina, latina, španělština, italština,  ale také literární kurz, právo pro 
každého, šperkařství, výtvarná výchova, přírodovědné praktikum, historie známá a neznámá, 
kultura mluveného projevu 

 

Praha 5 
 RMČ schválila Akční plán na rok 2016 – prováděcí dokument ke Střednědobému plánu 

rozvoje sociálních a souvisejících služeb na území MČ Praha 5 na období 2016 - 2018 
 Byly vyhlášeny dotační programy pro podporu sociálních služeb poskytovaných občanům 

z MČ Praha 5 pro rok 2016 
 Byl vyhlášen dotační program "Podpora volnočasových aktivit občanů MČ Praha 5 v sociální 

oblasti" 
 Pracujeme na vyhodnocení Akčního plánu za rok 2015 

http://www.praha5.cz/cs/dokument/socialni-oblast-2016/211360-dotacni-programy-pro-podporu-socialnich-sluzeb-poskytovanych-obcanum-z-mc-praha-5-pro-rok-2016
http://www.praha5.cz/cs/dokument/socialni-oblast-2016/211360-dotacni-programy-pro-podporu-socialnich-sluzeb-poskytovanych-obcanum-z-mc-praha-5-pro-rok-2016
http://www.praha5.cz/cs/dokument/socialni-oblast-2016/211359-dotacni-program-podpora-volnocasovych-aktivit-obcanu-mc-praha-5-v-socialni-oblasti
http://www.praha5.cz/cs/dokument/socialni-oblast-2016/211359-dotacni-program-podpora-volnocasovych-aktivit-obcanu-mc-praha-5-v-socialni-oblasti
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 RMČ schválila poskytnutí finančního příspěvku Naději ve výši 180 000 Kč na zajištění mobilní 
jednotky a terénního programu v ohrožených lokalitách Prahy 5 v roce 2016 

 

Praha 6 
 proběhlo formální hodnocení žádostí o dotace na sociální a návazné služby 
 probíhá odborné hodnocení  žádostí s návrhem na udělení dotace 
 

Praha 8 
 Proběhlo mapování bezbariérovosti (výstupy budou zveřejněny na web MČ P8) 
 Práce na vyhlášení dotačního řízení pro rok 2016 
 K 31.1  byl termín pro odevzdání vyúčtování dotačního řízení pro oblast sociálních služeb  
 Ve spolupráci s Agendou 21 vytvořeny pracovní skupiny 
 

Praha 9 
 15.2.2016 konec příjmů žádostí o granty sociální a návazné služby 
 

Praha 10 
 Připravujeme 2. fázi analýzy potřeb. 
 Připravujeme zpracování finanční analýzy. 
 V březnu 2016 se budou konat jednání pracovních skupin, na kterých budeme připravovat 

návrh priorit a opatření na období 2017-2020. 
 Probíhá 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. 

 MČ Praha 10 ještě nemá schválený rozpočet na rok 2016 – zatím nelze realizovat akce 
v sociální oblasti. 

 Veletrh sociálních a návazných služeb se bude konat dne 18. 5. 2016 před NC Eden. 
 Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti se uskuteční dne 19. 9. 2016 

v KD Barikádníků. 
 Plánujeme aktualizovat Katalog sociálních a návazných služeb. 
 Plánujeme pokračovat v mapování objektů. 
 Plánujeme zajišťovat pro klienty odboru sociálního bezplatné právní poradenství a mediace. 

 
Praha 12 
 Probíhá konečné hodnocení vyúčtování grantové řízení v oblasti sociální na rok 2015 

z rozpočtu městské části Praha 12 (termín podání vyúčtování byl stanoven do 10. ledna 
2016) 

 Probíhá hodnocení přijatých žádostí v dotačním řízení v oblasti sociální na rok 2016 (termín 
podání byl do 6. ledna 2016)  

 Byla podána žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Zajištění terénního programu 
pro osoby bez domova na území městské části Praha 12“ a jeho vyúčtování. 

 Bylo podáno vyúčtování a závěrečná zpráva k poskytnuté účelové dotaci – neinvestiční 
plošné dotaci na podporu aktivit v oblasti plánování sociálních služeb na lokální úrovni pro 
obvod městské části Praha 12 poskytnuté z rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2015 

 20. ledna 2016 se uskutečnilo společné jednání Komisí Rady MČ Praha 12 – Komise pro 
prevenci sociálně patologických jevů a Komise pro koordinaci komunitního plánování.  
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 Byl představen projekt Nejdřív střecha (Vojtěch Sedláček-vítěz celostátní soutěže 
o sociálního podnikatele roku 2006, držitel ocenění Cena Via Bona 2015 v kategorii 
Otevírání nových cest za inovativní podporu lidí bez domova, Naděje – Bc. Kadlec, oblastní 
ředitel pobočky Praha a Aleš Strnad – vedoucí terénních programů) – doporučení podpory 
MČ Praha 12 

 Byla projednána žádost náměstka primátorky hl. m. Prahy, ve které žádá městské části 
o spolupráci v záležitosti navyšování kapacit pro osoby bez přístřeší, osoby závislé na 
návykových látkách a další lidi v nouzi. Bylo projednáno a odsouhlaseno vyjádření – MČ 
Praha 12 by na svém území uvítala nikoli zřízení kontaktního místa pro osoby závislé na 
nealkoholových látkách, ale zřízení adiktologického centra – k zajištění primární prevence, 
adiktologické ambulance, substituční léčby II. stupně (vyššího prahu), AT ambulance, a to 
z důvodu skryté drogové scény na území MČ Praha 12; MČ Praha 12 by na svém území 
uvítala zřízení nízkoprahového centra pro osoby bez přístřeší 

 Byl projednán a odsouhlasen návrh metodiky k postupu při vydávání doporučení 
koordinátora komunitního plánování sociálních služeb MČ Praha 12 k zařazení do sítě 
sociálních služeb na území hl. m. Prahy  

 Bylo projednáno a odsouhlaseno hodnocení plnění Komunitního plánu rozvoje sociálních 
služeb na území městské části Praha 12 v letech 2015-2020 – hodnocení plnění v roce 2015 
(výstupy z pracovních skupin) 

 
Praha 13 
 V přípravě je Veletrh sociálních služeb Prahy 13 (termín květen/červen 2016) 
 Probíhají kontroly vyúčtování dotací přidělených v roce 2015 
 Schválení rozpočtu MČ Praha 13 pro rok 2016 bude na programu zastupitelstva dne 10. 2. 
 Dotační řízení pro rok 2016 v oblasti sociálních služeb by mělo být předběžně vyhlášeno na 

konci března  

 
Praha 14 
 Probíhá hodnocení vypořádání dotací za rok 2015 a příjem žádostí o dotaci v jednoletém 

programu na rok 2016 
 Probíhá příprava kampaně Setkání kultur (duben 2016) 
 Pracuje se na přípravě žádostí o dotace MV (integrace cizinců, terénní programy), MHMP 

(MA 21 – zdraví) 
 

Praha 15 
 Koncem listopadu vznikl výbor ZMČ pro sociální oblast a zdravotnictví 
 Proběhlo vyúčtování plošných dotací na plánování a bezbariérovost  
 Proběhlo vyúčtování dotací poskytnutých MČ Praha 15 pro sociální oblast 2015 
 Připravuje se výběrové řízení na provozovatele soc. služby- terénního programu pro děti 

a mládež 
 

Praha 17 
 Dne 1. 2. 2016 byly vyhlášeny dotace na rok 2016, uzávěrka je 10. 3. 2016 
 Byl schválen rozpočet městské části Praha 17 na rok 2016 
 CSZS pokračuje v programech pro seniory.  Kluby seniorů aktivně pracují  
 Sdružení Senior připravilo pravidelné cvičení s profesionálními cvičiteli pro seniory. Cvičí 

senioři od 60 do 95 let. Cvičení je přizpůsobeno věku a zdatnosti cvičenců. 
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 Domov sv. Karla Boromejského pokračuje v pořádání pravidelného programu pro obyvatele 
domova i veřejnost. 

 
Praha 18 
 Je vyhlášeno dotační řízení (do 12.3.2016) 
 Proběhlo vyúčtování dotací za rok 2015 (do 31.1.2016), vyúčtování podaly všechny 

organizace, kterým byla dotace poskytnuta 
 Na ZŠ proběhly interaktivní semináře o první pomoci 
 V Klubu aktivního stáří i v Klubu seniorů proběhly přednášky MP hl. m. Prahy o bezpečnosti 
 6.2.2016 se bude konat v Letňanech Masopust 
 19.2.2016 proběhne ples MČ Praha 18 
 

Praha 20 
 Rada schválila Zásady pro poskytnutí individuální dotace 
 bude vyhlášeno poskytování dotací  
 

Praha 21 
 Do 31.1.2016 byla zaslána všechna vyúčtování dotací 
 Vyhlášeny dotační programy na MČ Praha 21 
 MČ bude pokračovat v mapování přístupnosti  
 

Praha 22 
 Dne 3.2.2016  byla schválena Radou MČ Praha 22 aktualizace Střednědobého plánu rozvoje 

sociálních služeb pro MČ Praha 22 a MČ Praha-Kolovraty na období 2016-2018 
 Následně bude plán předložen ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha 22 
 Dne 30.1.2016  proběhlo  „Zpívání na schodech" v DS II v Uhříněvsi, koncert pro obyvatele 

DPS II i občany MČ 
 Dne 2.2.2016 proběhla v Klubu seniorů v DPS II v Uhříněvsi cestopisná beseda o Indii 

s panem Slavíčkem, obyvatelem Domova pro seniory na Hájích 
 Dne 4.2.2016 se uskutečnilo v budově  DPS II v Uhříněvsi setkání lékařů SO a radních ÚMČ 

Praha 22  
 Provedeno vyúčtování grantu i dotace na MHMP k 31.1.2016 
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3. Prezenční listina 

 


