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Zápis 
z jednání koordinátorů plánování sociálních služeb a osob pověřených 

městských částí Praha 1 až 22 

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

Termín příštího jednání: čtvrtek 4. února 2016 od 9.00 hodin 
Místo konání:   OZSP MHMP – Charvátova 145, Praha 1 – zasedací místnost 5. patro 
 

1. Aktuální informace 
 

 Grantové i dotační řízení pro rok 2015  
Vyúčtování nutno předložit Odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence do 31.1.2016! 

 

 Grantové řízení pro rok 2016  
Přijato žádostí:    386 
Celkový požadavek:   207 000 000,- Kč 
Celkový objem finančních prostředků: 135 000 000,- Kč 
Podrobné informace 
viz Usnesení RHMP 
http://zastupitelstvo.praha.eu/ina2014/tedusndetail.aspx?id=270733 
viz Usnesení ZHMP 
http://zastupitelstvo.praha.eu/ina2014/tedusndetail.aspx?id=270753 

 

 Dotační řízení pro rok 2016  
Přijato žádostí:    437 
Celkový požadavek:   946 000 000,- Kč 
Celkový objem finančních prostředků: 670 000 000,- Kč 
Další průběh dotačního řízení je odvislý od jednání MPSV. 

 

 Pověření k poskytování sociálních služeb 
Probíhá podepisování Pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu 
(sociální služby), které vydalo hlavní město Praha pro 152 organizací na základě schválené 
Krajské sítě poskytovatelů sociálních služeb na rok 2016  
viz 
http://socialni.praha.eu/public/50/6a/13/2071196_602410_Krajska_sit_socialnich_sluzeb_n
a_rok_2016.pdf 

 

 Krajská síť poskytovatelů sociálních služeb 
Nové zařazení do krajské sítě nebo navýšení kapacity, 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 

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
http://socialni.praha.eu/public/31/34/fa/2071198_602411_FORMULAR___ZADOST_o_zarazeni_do_site.docx
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posouzeny a předloženy Komisi Rady hlavního města Prahy pro plánování sociálních služeb, 
která rozhodne o zařazení či nezařazení do krajské sítě.  
Uchazeč musí splňovat podmínky zařazení sociální služby do krajské sítě, tj. základní kritéria 
a základní předpoklady, jak jsou specifikovány v dokumentu Krajská síť sociálních služeb pro 
rok 2016. 

 

 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 
Dne 17.12.2015 byl ZHMP schválen Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území 
hlavního města Prahy na období 2016 - 2018 
viz  
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 

 

 Rodinná politika 
Hlavní město Praha navýšilo finanční částku na oblast rodinné politiky na 15 milionů Kč. 

 

 Koncepce 
 Probíhá aktualizace Koncepce bezdomovectví – výstup cca do poloviny roku 2016 
 Probíhá tvorba Koncepce péče o duševní zdraví – provádí externí zpracovatel 
Obě Koncepce jsou součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. 

 

 Zimní opatření v oblasti bezdomovectví 
Hlavní město Praha disponuje dvěma noclehárnami pro osoby bez přístřeší – Vackov Praha 3 
a Michle Praha 4 – o kapacitě cca 200 až 220 lůžek a dále celoroční ubytovací kapacitou cca 
230 lůžek na lodi Hermes. 
Nízkoprahové denní centrum Naděje U Bulhara rozšířilo provoz o noční chod pobytového 
zařízení o omezené kapacitě cca 10 lůžek. 
V hlavním městě Praze funguje denní terénní program pro osoby bez přístřeší, které 
nevyužívají služby "kamenných" zařízení a především v centrálních částech města probíhají 
dva noční terénní programy Armády spásy a Naděje. 
Je zřízen dispečink pro tato zařízení, číslo je neveřejné a bude rovněž poskytnuto výhradně 
a pouze sociálním kurátorům. 

 

 Dotace na podporu aktivit na lokální úrovni v oblasti  
 plánování sociálních služeb 
 mapování bezbariérovosti 
 bezdomovectví  
Přidělení účelové neinvestiční dotace městským částem se předpokládá v I. čtvrtletí 2016 ve 
stejné výši jako v loňském roce. 

 

 Výkaz financování 2015–2016  
Informace o zamýšlené časové dotaci výkazu a dílčích změnách. 

 

 Nový zástupce ve skupině pro plánování sociálních služeb 
MČ Praha-Libuš požádala o zapojení svého zástupce do skupiny pro plánování sociálních 
služeb. 
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Zuzana Vránová, Dis. - Koordinátor přípravy a realizace sociálního plánování v úrovni 
zjišťování potřeb na území MČ Praha-Libuš 
Email: zuz.vrana@seznam.cz, koordinatorpomoci@praha-libus.cz (v přípravě) 
Tel.:    608 755 613 (privat zatím) 

 
2. Informace z městských částí 
 
Praha 2 
 Ke konci listopadu proběhla schůzka s pracovníky Naděje, kde bylo shrnuto čtvrtletní 

vyhodnocení probíhajícího rozšířeného terénního programu, spolupráce probíhá na vysoké 
úrovni 

 Zaslání vyúčtování plošné dotace pro oblast bezdomovectví spolu se závěrečnou zprávou 
a žádostí o prodloužení 

 Práce na vyhlášení grantového řízení 
 V prosinci byla zorganizována vánoční večeře pro osamělé seniory z Prahy 2, vysoká účast 

cca 70 seniorů, akce byla pozitivně hodnocená 
 

Praha 3 
 Probíhá vyhodnocení Akčního plánu na rok 2015 a tvorba nového Akčního plánu na rok 2016 
 Dne 15. 12. 2015 bylo ukončeno přijímání žádostí do dotačního fondu 
 Dne 15. 1. 2016 byla dokončena administrace žádostí o dotace a začalo hodnocení 
 Žádosti o dotace by měly být schváleny na březnovém Zastupitelstvu MČ Praha 3 
 Žádáme o prodloužení dotace na mapování bezbariérovosti 
 Plánují se akce na rok 2016 (výlety, procházky, taneční odpoledne a přednášky pro seniory) 
 Dne 20. 1. 2016 proběhne 1. přednáška pro seniory 
 Dne 16. 12. 2015 proběhl Workshop pro poskytovatele sociálních služeb na Praze 3 
 Dne 17. 12. 2015 proběhlo Vánoční taneční odpoledne pro seniory 
 

Praha 6 
 k 31.12.2015 bylo ukončeno podání žádostí o dotaci na sociální a návazné služby pro rok 

2016, v současné době probíhá formální hodnocení žádostí 
 nadále pokračuje program  pro seniory v Komunitním centru pro seniory Šlejnická 

 

Praha 8 
 proběhla realizace terénního programu pro osoby bez přístřeší na území Prahy 8 
 proběhlo setkání s poskytovateli sociálních služeb  
 proběhlo vyúčtování daru pro ZŠ – za oblast primárně preventivních aktivit 
 probíhá mapování přístupnosti budov na území Prahy 8 
 probíhá jednání o dotačních podmínkách pro rok 2016 
 probíhá spolupráce s Agendou 21 pro oblast zdraví a zdravý životní styl 
 probíhá dostavba DSS 
 

Praha 9 
 V komunitním plánovaní zatím nepokračujeme, přechod k jiné formě plánování - zjišťování 

potřeb 
 Byly realizovány a ukončeny 3 projekty z podpory MHMP  
 

mailto:zuz.vrana@seznam.cz
mailto:koordinatorpomoci@praha-libus.cz
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Praha 10 
 Dotační řízení – probíhá kontrola žádostí a vyhodnocení 
 Akční plán MČ Praha 10 na rok 2016 dne 5. 1. 2016 schválila RMČ 
 Vyhodnocení plnění priorit KPSS za rok 2015 – zahájeno zpracování 
 Zahájen sběr podkladů pro nastavení priorit v oblasti sociálních a návazných služeb na 

období 2017-2020 
 

Praha 12 
Prosinec 2015 
 přijímání žádostí v dotačním řízení v oblasti sociální na rok 2016 v souladu se schválenými 

Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu městské části Praha 12 (usnesení Rady městské 
části Praha 12 č. R-034-004-15 ze dne 14. 9. 2015). Lhůta pro podání žádostí 
byla od 30.10.2015 do 06.01.2016 do 18:00 – viz http://p12.helpnet.cz/granty/granty-
mestske-casti-praha-12 

 jednání pracovní skupiny komunitního plánování se zaměřením na seniory – zpracování 
výstupu z jednání - příprava podkladů pro sledování naplňování Komunitního plánu rozvoje 
sociálních služeb na území městské části Praha 12 v letech 2015-2020 – naplnění 
monitorovacích indikátorů 

 realizace metodické podpory koordinátora komunitního plánování 
 šetření potřeb na území městské části Praha 12 – problematika osob bez přístřeší – 

vypracování studie – aktivita v oblasti plánování sociálních služeb - termín finálního 
dokumentu do 15. 1. 2016 

 vypracování návrhu metodiky k postupu při vydávání doporučení koordinátora komunitního 
plánování sociálních služeb MČ Praha 12 k zařazení do sítě sociálních služeb na území 
hlavního města Prahy 

Leden 2016  
 6. ledna 2016 ukončení termínu k přijímání žádostí v dotačním řízení v oblasti sociální na rok 

2016 
 10. leden 2016 – termín pro podání vyúčtování grantového řízení v oblasti sociální na rok 

2015 z rozpočtu městské části Praha 12 
 předklad a příprava návrhu metodiky k postupu při vydávání doporučení koordinátora 

komunitního plánování k vyjádření vedení MČ Praha 12 a Komise RMČ Praha 12 pro 
koordinaci komunitního plánování  

 jednání pracovních skupin komunitního plánování se zaměřením na rodinu, děti a mládež; 
zdravotně a mentálně postižené; sociální začleňování  – příprava podkladů pro sledování 
naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na území městské části Praha 12 
v letech 2015-2020 – naplnění monitorovacích indikátorů - termín výstupů činnosti 
pracovních skupin do konce ledna 2016 – viz http://p12.helpnet.cz/komunitni-
planovani/pracovni-skupiny 

 Od 4. ledna 2016 začal fungovat na MČ Praha 12 projekt MOBILNÍ RADNICE, díky kterému 
v odůvodněných případech navštíví příslušný úředník radnice Prahy 12 osobu s tělesným 
postižením či seniora přímo u něj doma, aby mu pomohl vyřídit potřebnou agendu. Nová 
služba bude v plném rozsahu poskytována na území MČ Praha 12. Pro občany, žijící na území 
MČ Praha – Libuš, bude služba poskytována v částečném rozsahu, a to agenda občanských 
průkazů a poradenství pro stavebníky (v rámci stavebního zákona). Projekt je určen pro 
seniory ve věku 75 let a starší, handicapované a zdravotně postižené s trvalým bydlištěm 
v rámci katastrálních území Cholupice, Kamýk, Komořany, Modřany, Točná) a částečně 

http://p12.helpnet.cz/granty/granty-mestske-casti-praha-12
http://p12.helpnet.cz/granty/granty-mestske-casti-praha-12
http://p12.helpnet.cz/komunitni-planovani/pracovni-skupiny
http://p12.helpnet.cz/komunitni-planovani/pracovni-skupiny
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i Libuš a Písnice více na - http://p12.helpnet.cz/aktualne/mobilni-radnice-prijede-za-vami-az-
domu 
 

Praha 13 
 K 17. 12. 2015 byl termín pro odevzdání vyúčtování dotačního řízení pro oblast sociálních 

služeb 
 Termín pro odevzdání vyúčtování tzv. individuálních dotací pro návazné služby je stanoven 

na 31. 1. 2016 
 Dotační řízení pro rok 2016 bude vyhlášeno v návaznosti na schválení rozpočtu MČ Praha 13 
 V prosinci 2015 MČ Praha 13 ukončila investiční akci rekonstrukce kuchyně ve Středisku 

sociálních služeb Prahy 13 
 K 31. 12. 2015 byla ukončena realizace projektu „Zpět do práce po rodičovské dovolené s MČ 

Praha 13“ 
 K 31. 12. 2015 byla ukončena realizace projektu cíleného na integraci cizinců „Společná 

adresa – Praha 13“. Další návazná realizace projektu v roce 2016 je plánována od 1. 2. 2016 
 Od února 2016 bude zahájena činnost dalšího klubu pro seniory, v pořadí 12. 
 Od října 2015 byl rozšířen díky dotaci HMP terénní program cílený na bezdomovce. Program 

bude v rozšířené podobě pokračovat i od ledna 2016 
 15. 12. 2015 se uskutečnilo setkání ZS Ing. Jaroše a OSPZ s poskytovateli sociálních 

a návazných služeb + diskuze k prioritám rozvoje a podpory sociálních a návazných služeb 
v MČ Praha 13  

 21. 12. 2015 se uskutečnilo tradiční předvánoční setkání starosty se seniory   
 

Praha 14 
 Městská část od ledna 2016 ukončila členství v Národní síti Zdravých měst, ale i nadále bude 

uplatňovat principy MA21 
 V prosinci proběhlo vánoční setkání pro lidi bez přístřeší ve spolupráci s Farní charitou Praha 

14 a Neposedou, z.ú. 
 Z programu prostupného bydlení (projekt MČ) byly vyčleněny 4 byty pro krizové bydlení 

určené rodinám s dětmi a mladým dospělým opouštějícím zařízení pro ústavní výchovu 
(bydlení na 6 měsíců s možností přestupu do prostupného bydlení). K zařazení do krizového 
bydlení bude klíčové doporučení od OSPOD 

 Do března 2016 budou probíhat terénní programy pro osoby bez přístřeší ve spolupráci 
s Nadějí (mobilní sociální služba) a Neposedou (pěší terénní program). MČ požádala 
o odložení termínu vyúčtování účelové dotace v oblasti bezdomovectví 

 Z účelové dotace v oblasti plánování sociálních služeb byla zřízena webová mapa 
poskytovatelů sociálních a návazných služeb, která bude v lednu 2016 uvedena do ostrého 
provozu 

 Ve spolupráci s POV bylo zmapováno celkem 12 objektů na MČ Praha 14 (ÚMČ, pošta, 
knihovna, kulturní dům, 8 zdravotnických zařízení) 

 Bylo schváleno vyhlášení jednoletého dotačního programu v oblasti „příspěvek na zajištění 
služby“ – lhůta pro podávání žádostí od 11.1.2016 do 29.4.2016, vyčleněné prostředky 400 
tis. Kč  

 18.1.2016 proběhne setkání s NNO 
 Probíhají práce na zprávě o plnění KPSS v roce 2015 
 V období únor – březen 2016 proběhne rozšířený sběr podkladů pro aktualizaci KPSS na roky 

2017 – 2019 
Informace k návazným službám (rodinná politika): 

http://p12.helpnet.cz/aktualne/mobilni-radnice-prijede-za-vami-az-domu
http://p12.helpnet.cz/aktualne/mobilni-radnice-prijede-za-vami-az-domu
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 Naše MČ dlouhodobě podporuje návazné služby v dotačních programech (jednoletých 
i dvouletých) 

 Nezvažujeme podporu na základě ad-hoc žádostí mimo dotační programy 

 
Praha 17 
 Z neinvestiční dotace  poskytnuté z rozpočtu hl. m. Prahy byla vypracována studie 

„Zpracování aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území MČ Praha 
17“. Bude vydáno 100 ks v tištěné formě 

 Byly vyhlášeny dotace pro rok 2016. Žádosti o dotace se podávají v termínu od 1. 2. 2016 do 
10. 3. 2016 včetně  

 Byla představena vizualizace „Sportovního centra Na Chobotě“, projekt je zpracován včetně 
vydání stavebního povolení a všech dalších záležitostí. Budou zde 2 propojené budovy, 
v nichž bude víceúčelová hala, plavecký bazén. Bude zde i ubytování o kapacitě 60 lůžek 

 Byly ukončeny počítačové kurzy pro seniory 
 

Praha 18 
 Do 31.1.2016 probíhá vyúčtování dotací za rok 2015 
 Vyhlášeno dotační řízení na rok 2016, žádosti je možno podávat do 12.3.2016 
 V klubu seniorů v Letňanech probíhají přednášky o bezpečnosti pro seniory 
 

Praha 22 
 pracovní skupiny KP se schází pravidelně 1x měsíčně 
 probíhá aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro MČ Praha 22 a MČ 

Praha Kolovraty na období 2016-2018  
 vyúčtování dotací na komunitní plánování a bezbariérovost bylo provedeno 
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3. Prezenční listina 

 


