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Úvod

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 (dále jen 
Akční plán) představuje prováděcí dokument Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 
a služeb souvisejících na období 2013 – 2015, který byl schválen 30.10.2012  Radou MČ 
Praha 5. 

V rámci priority „Pokračování procesu Komunitního plánování sociálních a návazných služeb 
na území MČ Praha 5“ byl Akční plán na městské části Praha 5 vytvořen pro rok 2014 a 
2015. Akční plán na rok 2015 schválila Rada MČ Praha 5 dne18.08.2014. 

Předložená Aktualizace „Akčního plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících 
v MČ Praha 5 na rok 2015“ (dále jen „Aktualizace“) je dokument v oblasti plánování 
sociálních a souvisejících služeb pro Prahu 5 doplňující Akční plán pro rok 2015. 

Aktualizace nemění schválené priority, ale rozšiřuje oblasti, ve kterých budou v roce 2015 
v samostatné působnosti vytvářeny podmínky pro poskytování sociálních a souvisejících 
služeb na území městské části Praha 5 tak, aby odpovídaly možnostem i potřebám občanů. 
Předložený dokument Aktualizace obsahuje pouze priority a opatření, které byly změněny 
nebo rozšířeny. Opatření a priority, které nejsou v Aktualizaci rozpracovány, zůstávají beze 
změny.

Celý proces směřuje k zajištění takové sociální sítě, která bude dostupná, kvalitní, efektivní a 
hospodárná.
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Přehled priorit

Priorita č. 1

Pokračování procesu Komunitního plánování sociálních a návazných služeb na území 
MČ Praha 5.

Priorita č. 2

Zefektivnění rozdělování finanční podpory z rozpočtu MČ P5 v oblasti sociálních a 
návazných služeb  na základě pravidelně zjišťovaného stavu potřeb. 

Priorita č. 3

Zvyšování informovanosti veřejnosti o problematice uživatelů sociálních služeb a o 
nabídce sociálních služeb.

Priorita č. 4

Pomoc při zprostředkování zaměstnávání osob se sociálním a zdravotním 
znevýhodněním

Priorita č. 5

Zprostředkování pomoci osobám ohroženým ztrátou bydlení a osobám bez přístřeší. 

Priorita č. 6

Podpora dostupnosti pobytových služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. 

Priorita č. 7

Podpora setrvání seniorů a osob se zdravotním postižením v domácím prostředí za 
pomoci komplexní pečovatelské služby a domácí ošetřovatelské péče.

Priorita č. 8

Dostupnost volnočasových aktivit a nízkoprahových zařízení pro děti a mládež jako 
nástroj prevence rizikových jevů.

Priorita č. 9

Rozvoj krizové pomoci (terénní, ambulantní a pobytové služby) pro děti, mládež a 
rodiny.

Priorita č. 10

Vznik nízkoprahových center/klubů.

Priorita č. 11

Podpora sociálního odborného poradenství pro osoby v krizi.

Priorita č. 12

Řešení drogové problematiky na území MČ Praha 5.

Priorita č. 13

Pomoc v integraci minoritních skupin na území MČ Praha 5. 
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Rozšířené priority o nová opatření

Priorita č.1
Pokračování procesu Komunitního plánování sociálních a návazných služeb na území MČ 
Praha 5.
Opatření 1.1 Pravidelné vyhodnocování a aktualizace Střednědobého plánu soc. služeb.
Opatření 1.2 Pravidelné setkávání pracovních skupin a předávání výstupů řídící skupině.
Opatření 1.3 Spolupráce při plánování soc. služeb na MČ Praha 5 s Magistrátem hl. města Prahy.                                   
Opatření 1.4 MČ Praha 5 bude podporovat komunitní činnost napříč cílovými skupinami.
Opatření 1.5 Zajištění průběžného mapování potřeb občanů.

Opatření 1.4 MČ Praha 5 bude podporovat komunitní činnost napříč cílovými skupinami.

Popis současného stavu

MČ Praha 5 podporuje komunitní soužití občanů ze své městské části, tj. 
finanční i nefinanční podpora setkávání občanů s různými zájmy, z 
různých cílových skupin a různých generací. Při těchto setkávání probíhá 
výměna zkušeností, předávání informací, poznávání nových kulturních 
norem a v neposlední řadě slouží jako prevence sociálního vyloučení.   

Plánované aktivity pro rok 
2015

a) spolupráce a podpora poskytovatelů sociálních a návazných služeb 
    v pořádání přednášek a besed 
b) monitorování zájmu občanů o jakou aktivitu mají zájem 
c) finanční podpora provozu Komunitního centra Prádelna a Klubu 
    Královská louka
d) spolupráce OSO a CSOP Praha 5, p.o. při plánování a realizaci akcí
e) prezentace akcí v rámci komunitní činnosti na webu ÚMČ P5, KPSS a
    v měsíčníku Pětka pro vás
f) realizace přednášek o činnosti NNO na Praze 5 (garant ing. O. Velek)

Cílová skupina
- občané MČ Praha 5
- NNO

Výstup opatření

- setkávání občanů, přednášky, besedy 
- aktivity podporujících komunitní soužití 
- partnerství mezi organizátory aktivit a MČ Praha 5
- 3 – 4 přednášky o činnosti NNO na Praze 5

Dopad na cílovou skupinu
- fungující komunitní život na Praze 5
- zlepšení vzájemných vztahů mezi obyvateli
- zvýšení informovanosti v rámci NNO i veřejnosti

Finanční a organizační zajištění opatření: 

Realizátoři NNO, CSOP Praha 5, p.o.

Partneři MČ Praha 5

Časový harmonogram

a) leden – prosinec 2015
b) leden – prosinec 2015
c) leden – prosinec 2015
d) leden – prosinec 2015
e) leden – prosinec 2015
f) březen – prosinec 2015

Finanční zdroje
- NNO, MHMP, Nadace, sponzoři
- rozpočet MČ Praha 5 

Připravenost opatření Opatření je připraveno k realizaci.

Důležitost opatření důležité 
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Opatření 1.5 Zajištění průběžného mapování potřeb občanů.

Popis současného stavu

Mapování potřeb občanů a monitorování jejich spokojenosti 
s poskytovanými službami probíhá průběžně při poskytování sociálního 
poradenství, které poskytují sociální pracovníci OSO. Sociální 
poradenství je poskytováno v prostorách ÚMČ Praha 5, na detašovaném 
pracovišti v poradně na poliklinice Barrandov a v rámci depistážní 
činnosti. Od roku 2013 je jednou za rok OSO realizováno mapování 
terénu MČ Praha 5 v souvislosti s výskytem osob bez přístřeší. Dále je 
mapování realizováno prostřednictvím webových stránek KPSS (dotazník 
a anketa). Potřeby spoluobčanů – seniorů jsou od roku 2014 zjišťovány 
v rámci agendy jubileí, kdy jsou navštěvovány zastupiteli za doprovodu 
zástupce OSO jubilanti (90, 95, 100 a výše let).

Plánované aktivity pro rok 
2015

a) mapování nabídky a poptávky sociálních a souvisejících služeb a jejich 
    dostupnost 
b) monitorování spokojenosti uživatelů služeb z Prahy 5
c) mapování potřeb v oblasti zřízení krizové služby pro děti a mládež 
    ve spolupráci s pracovnicemi OSPOD
d) mapování výskytu osob bez přístřeší na MČ Praha 5
e) rozšíření agendy jubileí  spojené s návštěvou zástupce OSO nebo 
    CSOP Praha 5, p.o. u jubilanta (70, 75, 80, 85 let)

Cílová skupina - občané MČ Praha 5

Výstup opatření

- přehled nabídky a poptávky sociálních a souvisejících služeb
- 9 anket na webových stránkách KPSS za rok
- 2 dotazníky na webových stránkách KPSS za rok
- aktualizovaný Katalog sociálních služeb na webových stránkách KPSS
- zpráva o výskytu osob bez přístřeší na území MČ Praha 5
- 200 návštěv u jubilantů měsíčně 

Dopad na cílovou skupinu

- plánování a podpora sociálních služeb a aktivit vycházející ze zjištěných
  potřeb občanů
- zvýšení informovanosti seniorů o dostupných sociálních službách 
  a sociálních dávkách

Finanční a organizační zajištění opatření: 
Realizátoři OSO
Partneři NNO, CSOP Praha 5, p.o.

Časový harmonogram

a) leden – prosinec 2015
b) leden – prosinec 2015
c) leden – prosinec 2015
d) březen – říjen 2015
e) leden – prosinec 2015

Finanční zdroje
- rozpočet Městské části Praha 5
- mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků OSO
- mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků CSOP Praha 5, p.o.

Připravenost opatření Opatření navazuje na již realizované kroky v předchozích letech.

Důležitost opatření velmi důležité
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Priorita č.3
Zvyšování informovanosti veřejnosti o problematice uživatelů sociálních služeb a o nabídce 
sociálních služeb.
Opatření 3.1 Zajištění pravidelného informování veřejnosti a prezentace NNO na webových  stránkách KPSS.
Opatření 3.2 Zajištění pravidelného informování veřejnosti a prezentace NNO v měsíčníku Pětka pro vás.
Opatření 3.3 Podpora a spolupráce MČ Praha 5 při pořádání akcí pro veřejnost.                                
Opatření 3.4 Podpora osvětových programů pro veřejnost.

Opatření 3.3 Podpora a spolupráce MČ Praha 5 při pořádání akcí pro veřejnost.

Popis současného stavu

MČ Praha 5 organizuje, spolupořádá a podporuje akce zaměřené na 
širokou škálu cílových skupin, např. děti a mládež, rodiny s dětmi, 
senioři. Tyto akce mají preventivní, kulturní, sportovní nebo volnočasový 
charakter a těší se velkému zájmu ze strany občanů z MČ Praha 5. KC 
Prádelna a Klub Královská louka pořádají pravidelné akce pro všechny 
cílové skupiny na základě komunitní práce, která je realizována 
prostřednictvím seniorských klubů, NNO a dalších subjektů.     

Plánované aktivity pro rok 
2015

a) spolupráce s pořadateli akcí pro veřejnost
b) mapování zájmu veřejnosti o pořádání konkrétních akcí 
c) realizace Dne neziskových organizací
d) realizace akcí pořádaných OSO ve spolupráci s dalšími organizátory 
   (např. Dětský den, Jarní, Letní, Podzimní a Zimní den seniorů, 
   Velikonoční a Vánoční den pro osoby bez přístřeší, šachové turnaje, 
   Sportovní den v Aquaparku, Výlet s tajenkou)
e) organizace výletů pro seniory pro návštěvníky KC Prádelna a Klubu 
    Královská louka

Cílová skupina - občané MČ Praha 5

Výstup opatření
- realizace minimálně 30 akcí pro veřejnost podpořených MČ Praha 5 
- 4 výlety pro seniory

Dopad na cílovou skupinu

- podpora komunitního života
- umožnění veřejné prezentace NNO
- zvýšení informovanosti o poskytovatelích sociálních a souvisejících 
  služeb a možnosti jejich využití
- prevence vzniku sociálně-patologických jevů u dětí a mládeže
- zvýšení bezpečnosti občanů v rámci pořádání bezpečnostních a
  preventivních akcí
- zlepšení společenského vyžití (účast na společenských akcích/výletech)

Finanční a organizační zajištění opatření: 

Realizátoři MČ Praha 5

Partneři NNO, CSOP Praha 5, p.o., PČR, MP, HZS 

Časový harmonogram

a) leden – prosinec 2015
b) leden – prosinec 2015
c) září – říjen 2015
d) leden – prosinec 2015
e) duben – listopad 2015

Finanční zdroje
- rozpočet MČ Praha 5
- mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků OSO

Připravenost opatření Opatření navazuje na již realizované kroky, je připraveno k realizaci.

Důležitost opatření důležité 
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Priorita č.4
Pomoc při zprostředkování zaměstnávání osob se sociálním a zdravotním znevýhodněním.
Opatření 4.1 Spolupráce s úřadem práce.  
Opatření 4.2 Podpora zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce.

Opatření 4.2 Podpora zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce.  

Popis současného stavu

V rámci realizace projektu s možností zapojení a podpory MČ Praha 5 
v oblasti výkonu veřejně prospěšných prací (VPP) a obecně prospěšných 
prací (OPP) byla usnesením Rady MČ Praha 5 č. 6/2073/2014 ze dne 
16.12.2014 zřízena pracovní skupina (PS VPP). 

Plánované aktivity pro rok 
2015

a) ve spolupráci s právním oddělením, ÚP příprava realizace VPP
b) ve spolupráci s právním oddělením, PMS příprava realizace OPP
c) realizace projektů VPP a OPP

Cílová skupina
- osoby dlouhodobě nezaměstnané
- osoby, kterým byl soudem uložen alternativní trest výkonu OPP

Výstup opatření

- realizace projektu s možností zapojení a podpory MČ Praha 5 v oblasti 
   výkonu VPP
- realizace projektu s možností zapojení a podpory MČ Praha 5 v oblasti
   výkonu OPP

Dopad na cílovou skupinu

- udržení a obnovení základních pracovních návyků 
- motivace k práci prostřednictvím získání finančních prostředků 
   z pracovní činnosti
- možnost výkonu alternativního trestu na Praze 5 

Finanční a organizační zajištění opatření: 

Realizátoři MČ Praha 5 (PS VPP), NNO

Partneři ÚP, PMS

Harmonogram
a) leden – prosinec 2015
b) leden – prosinec 2015
c) duben – prosinec 2015

Finanční zdroje ÚP, rozpočet MČ Praha 5

Připravenost opatření Opatření je připraveno k realizaci. 

Důležitost opatření důležité
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Priorita č.5
Zprostředkování pomoci osobám ohroženým ztrátou bydlení a osobám bez přístřeší.
Opatření 5.1 Podpora právního odborného poradenství v bytové oblasti na ÚMČ. 
Opatření 5.2 Podpora právního a odborného poradenství v bytové oblasti v NNO.
Opatření 5.3 Podpora tréninkového bydlení pro všechny cílové skupiny.
Opatření 5.4 Podpora osvětových a vzdělávacích programů zaměřených na prevencibezdomovectví.
Opatření 5.5 Podpora programů terénní sociální intervence v domácnostech ve spolupráci  s Odborem sociální
                      problematiky a ústavními zařízeními.
Opatření 5.6 Zajištění podmínek pro vznik Azylového domu s ošetřovatelskou službou.
Opatření 5.7  Podpora sociálního bydlení pro všechny cílové skupiny.

Opatření 5.1 Podpora právního odborného poradenství v bytové oblasti na ÚMČ.   

Popis současného stavu

Od dubna 2012 je občanům s trvalým bydlištěm na Praze 5 poskytováno 
zaměstnanci právního oddělení ÚMČ Praha 5 bezplatné právní 
poradenství v oblasti řešení různých životních situací včetně oblasti 
bytové. Poradenství má podobu krátkých informativních konzultací 
s doporučením dalšího postupu. Od května 2014 každé pracovní pondělí 
poskytuje pomoc bezplatná poradenská linka (800 722 722) Poradny při 
finanční tísni a každý1. čtvrtek v měsíci umožňuje osobní jednání 
Dluhová poradna v prostorách Infocentra Praha 5 ve Štefánikově ulici. 
Pro občany Prahy 5 chybí možnost využít bezplatné právní poradenství 
v jiné než bytové problematice.  

Plánované aktivity pro rok 
2015

a) předávání informací klientům OSO o možnosti využití bezplatného 
    poradenství poskytované právním oddělením 
b) spolupráce OSO s právním oddělením formou vzájemných konzultací
     k jednotlivým případům
c) vznik sociálně právního centra v prostorách ÚMČ Praha 5, bývalé 
    Informační středisko, Štefánikova 13-15, Praha 5

Cílová skupina - občané s trvalým bydlištěm na MČ Praha 5

Výstup opatření

- informovanost klientů OSO o možnosti využít bezplatné právní  
   poradenství
- konzultace s právníky ÚMČ ve věci bytové problematiky
- sociálně právní centrum dostupné občanům Prahy 5
- pomoc při vyřizování sociálních dávek a příspěvků ve spolupráci s ÚP
- pomoc lidem v dluhové pasti

Dopad na cílovou skupinu

- předcházení ztrátě bydlení
- prevence sociálního vyloučení
- právní povědomí občanů v bytové problematice
- dostupné sociální a právní poradenství

Finanční a organizační zajištění opatření: 

Realizátoři
MČ Praha 5, právní oddělení, CSOP Praha 5, p.o., Informační centrum 
Praha 5, o.p.s.

Partneři Poradna při finanční tísni, OSO

Harmonogram
a) leden – prosinec 2015
b) leden – prosinec 2015
c) březen – prosinec 2015

Finanční zdroje
- rozpočet MČ Praha 5
- mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků právního oddělení

Připravenost opatření Opatření navazuje na již realizované kroky, je připraveno k realizaci. 

Důležitost opatření velmi důležité 
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Opatření 5.3 Podpora tréninkového bydlení pro všechny cílové skupiny.

Popis současného stavu

Na MČ Praha 5 v současné době nejsou žádné tréninkové byty. Dle 
výstupů z pracovních skupin je zřejmá absence těchto bytů pro matky 
s dětmi z azylových domů, pro mladé dospělé opouštějící ústavní 
výchovu, pro osoby se zdravotním postižením a osoby bez přístřeší. Na 
MČ Praha 5 nebyl realizován žádný projekt podporující tréninkové 
bydlení.

Plánované aktivity pro rok 
2015

a) realizace projektu „tréninkového bydlení“ ve spolupráci s organizacemi
    Armáda spásy, Naděje, Diakonie ČCE (bude se jednat o přidělení 11
    bytů)
b) ve spolupráci s Odborem bytů a privatizace a komisemi ÚMČ Praha 5
    hledání možnosti získání bytových jednotek pro tréninkové bydlení 

Cílová skupina

- matky s dětmi z azylových domů
- mladí dospělí opouštějící ústavní výchovu
- osoby se zdravotním postižením 
- osoby bez přístřeší

Výstup opatření
- jednání s výbory/komisemi ÚMČ Praha 5 a Odborem bytů a privatizace 
- byty zvláštního určení, které budou pronajímány NNO jako tréninkové 

Dopad na cílovou skupinu
- dostupnost tréninkového bydlení
- prevence sociálního vyloučení

Finanční a organizační zajištění opatření: 

Realizátoři MČ Praha 5, výbory/komise ÚMČ Praha 5, OBP

Partneři NNO (Armáda spásy, Naděje, Diakonie ČCE)

Harmonogram
a) leden – prosinec 2015
b) leden – prosinec 2015

Finanční zdroje - v rámci pracovní činnosti pracovníků ÚMČ Praha 5

Připravenost opatření Opatření je připraveno k realizaci.

Důležitost opatření důležité 
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Opatření 5.5 Podpora programů terénní sociální intervence v domácnostech ve spolupráci  s Odborem sociální 
                        problematiky a ústavními zařízeními.

Popis současného stavu

V rámci terénní sociální intervence v domácnostech spolupracují 
pracovníci OSO se sociálními pracovníky ústavních a zdravotnických 
zařízení. Úzká spolupráce je navázána zejména s sociálními pracovníky 
FN Motol a PN Bohnice. Společně se podílí na řešení sociálních 
problémů pacientů a osob propouštěných z léčby. Pracovníci OSO 
provádí sociální šetření v domácnostech propouštěných osob ze 
zdravotnické péče, případně se podílí na zprostředkování sociálních 
služeb. Na MČ Praha 5 chybí možnost odběru obědů s sebou pro seniory 
za zvýhodněnou  cenu. 

Plánované aktivity pro rok 
2015

a) setkávání v rámci dalšího navazování a upřesňování spolupráce
   OSO se sociálními pracovníky z jednotlivých oddělení FN Motol a 
    PN Bohnice
b) navazování spolupráce s poskytovateli sociálních služeb, které budou 
    doporučovány pacientům FN Motol a klientům OSO
c) příprava realizace projektu odběrného místa obědů pro seniory

Cílová skupina
- osoby ohrožené sociálním vyloučením 
- osoby propouštěné z ústavních a zdravotnických zařízeních

Výstup opatření

- prohloubení multidisciplinární spolupráce 
- 2 setkání sociálních pracovníků FN Motol a OSO
- 2 setkání sociálních pracovníků PN Bohnice a OSO
- 4 setkání s poskytovateli sociálních služeb
-  aktuální Katalog sociálních služeb na webu KPSS (www.kpss5.info) 

Dopad na cílovou skupinu
- zlepšení dostupnosti a kvality poskytovaných sociálních služeb
- prevence sociálního vyloučení

Finanční a organizační zajištění opatření: 

Realizátoři OSO, další odbory ÚMČ Praha 5

Partneři
Zdravotnická zařízení, CNP, Psychiatrické nemocnice Bohnice, NNO, 
CSOP Praha 5, p.o.

Harmonogram
a) leden – prosinec 2015
b) leden – prosinec 2015
c) březen – prosinec 2015

Finanční zdroje - mzdové náklady na činnost pracovníků OSO

Připravenost opatření
Opatření je v současné době již realizováno, je připraveno k dalšímu 
pokračování. 

Důležitost opatření velmi důležité
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Opatření 5.6 Zajištění podmínek pro vznik Azylového domu s ošetřovatelskou službou.   

Popis současného stavu

Dle zkušeností sociálních kurátorů OSO a NNO, které poskytují sociální 
služby pro osoby bez přístřeší, je v Hl. m. Praze nedostatek pobytových 
služeb pro osoby bez přístřeší se zhoršeným či nepříznivým zdravotním 
stavem, který nevyžaduje pobyt ve zdravotnickém zařízení.

Plánované aktivity pro rok 
2015

a) byl vytipován vhodný objekt – Strakonická 2582, Praha 5
b) ve spolupráci s dalšími odbory ÚMČ zajištění projektu a realizace 
    opatření
c) ve spolupráci s organizací NADĚJE zajištění realizace opatření

Cílová skupina
- osoby bez přístřeší či osoby ohrožené sociálním vyloučením starší 18 let
  se zhoršeným či nepříznivým zdravotním stavem

Výstup opatření

- poskytnutí pobytové a ošetřovatelské služby na přechodnou dobu 
  osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení 
  a zhoršeným či nepříznivým zdravotním stavem
- poskytování hygienicko-ošetřovatelské péče

Dopad na cílovou skupinu
- důstojné životní podmínky v době zhoršeného či nepříznivého 
  zdravotního stavu cílové skupiny

Finanční a organizační zajištění opatření: 

Realizátoři NADĚJE, Odbory ÚMČ Praha 5

Partneři MHMP

Harmonogram
a) leden 2015
b) leden – prosinec 2015
c) leden – prosinec 2015

Finanční zdroje
- mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků ÚMČ Praha 5
- rozpočet MČ Praha 5
- MHMP

Připravenost opatření Okamžitá

Důležitost opatření Důležité
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Opatření 5.7  Podpora sociálního bydlení pro všechny cílové skupiny. 

Popis současného stavu

Přidělování obecních bytů na ÚMČ Praha 5 ze sociálních důvodů je 
v kompetenci Rady MČ P 5 na základě doporučení Sociálního výboru 
(dříve Sociální a zdravotní komise). Na základě „Podmínek pro 
poskytování slevy“ mohou senioři a invalidní důchodci 3. stupně požádat 
OMI u obecních bytů o slevu na nájemném ze sociálních důvodů. Slevy 
na nájemném jsou poskytovány při splnění podmínek také ze sociálních 
důvodů.    

Plánované aktivity pro rok 
2015

a) agenda pronájmu sociálních bytů na MČ P 5 bude převedena z OBP 
    na OSO ve spolupráci se Sociálním výborem
b) úprava pravidel pro přidělování a užívání obecních bytů ze sociálních
    důvodů, určení počtu a vyčlenění sociálních bytů
c) úprava pravidel pro slevy na nájemném
d) příprava projektu komunitního bydlení pro všechny cílové skupiny
    (bude se jednat o byty 3+1 a 4+1)
e) příprava koncepce sociálního bydlení

Cílová skupina
- nájemníci obecních bytů s nízkými příjmy
- žadatelé o sociální byt

Výstup opatření

- jednání se sociálním výborem 
- nájemní smlouva na sociální byty na dobu určitou (2 roky), s možností 
   prodloužení
- sleva na nájemném
- koncepce sociálního bydlení

Dopad na cílovou skupinu
- dostupnost sociálního bydlení
- prevence sociálního vyloučení

Finanční a organizační zajištění opatření: 

Realizátoři MČ Praha 5, výbory a komise ÚMČ Praha 5

Partneři Správce nemovitostí ve vlastnictví obce (Centra a.s.)

Harmonogram

a) březen – prosinec 2015
b) březen – prosinec 2015
c) březen – prosinec 2015
d) březen – prosinec 2015
e) březen – prosinec 2015

Finanční zdroje - v rámci pracovní činnosti pracovníků ÚMČ Praha 5

Připravenost opatření Opatření je připraveno k realizace.

Důležitost opatření důležité 
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Priorita č.7
Podpora setrvání seniorů a osob se zdravotním postižením v domácím prostředí za pomoci 
komplexní pečovatelské služby a domácí ošetřovatelské péče.

Opatření 7.1 Podpora pečovatelské služby a domácí ošetřovatelské péče.

Opatření 7.2 Podpora osvětové činnosti zaměřené na širokou veřejnost, uživatele a pečující osoby v sociální
                     oblasti.
Opatření 7.3 Podpora pobytové odlehčovací služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
Opatření 7.4 Podpora osobní asistence.

Opatření 7.3 Podpora pobytové odlehčovací služby pro seniory a osoby se zdravotním  postižením.

Popis současného stavu

Pobytovou odlehčovací službu v Praze 5 pro cílovou skupinu seniorů 
poskytuje CSOP Praha 5, p.o. v Domě sociálních služeb s pobytovým 
zařízením. Z důvodu nevyhovujícího technického zázemí není možné 
v tomto zařízení odlehčovací službu poskytovat osobám se závažným 
pohybovým omezením. Kapacita tohoto zařízení byla v roce 2014 
naplněna na 50%. V těchto případech jsou zájemci odkázáni na služby 
v jiných městských částech. 

Plánované aktivity pro rok 
2015

a) zajištění financování služby
b) provázaná spolupráce pracovníků OSO a CSOP Praha 5, p.o.
c) distribuce propagačních materiálů a předávání informací v rámci 
    sociálního poradenství a depistáží OSO
d) poskytování geriatrické péče pro klienty DSS CSOP Praha 5, p.o. 
e) realizace projektu „příspěvky/dary na pobyt v DSS“ pro klienty z MČ 
    P 5 (tzn. po doporučení CSOP Praha 5, p.o., které se bude týkat 
    zdravotního stavu žadatele provede OSO soc. šetření a poté bude 
    předložena žádost do Rady MČ Praha 5). Cílem je naplnění DSS 
    především klienty z Prahy 5.

Cílová skupina

- senioři
- osoby se zdravotním postižením 
- osoby opouštějící zdravotnická zařízení
- osoby pečující

Výstup opatření
- poskytování pobytové odlehčovací služby i pro klienty z nízkými příjmy
- úzká spolupráce OSO a CSOP Praha 5, p.o.

Dopad na cílovou skupinu

- dostupná a kvalitně poskytovaná pobytová odlehčovací služba
- zajištění pomoci osobám, které opouští zdravotnická zařízení, po dobu
   rekonvalescence
- umožnění potřebného odpočinku pečující osobě

Finanční a organizační zajištění opatření: 

Realizátoři MČ Praha 5, CSOP Praha 5, p.o.

Partneři NNO, zdravotnická zařízení

Časový harmonogram

a) leden – březen 2015
b) leden – prosinec 2015
c) leden – prosinec 2015
d) leden – prosinec 2015
e) leden – prosinec 2015

Finanční zdroje
- MHMP
- rozpočet MČ Praha 5 

Připravenost opatření Opatření je připraveno k realizaci.

Důležitost opatření důležité 
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Priorita č.8
Dostupnost volnočasových aktivit a nízkoprahových zařízení pro děti a mládež jako nástroj 
prevence rizikových jevů.
Opatření 8.1 Podpora zejména dlouhodobého aktivního trávení volného času dětí a mládeže.
Opatření 8.2 Podpora vzdělávacích a osvětových programů.
Opatření 8.3 Podpora a rozvoj dobrovolnictví pro rodiny s dětmi.
Opatření 8.4 Podpora vzniku a činnosti nízkoprahového zařízení pro rizikové děti a mládež  v lokalitě Smíchova 
a okolí (vazba na 10.1).
Opatření 8.5 Podpora sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. 
Opatření 8.6 Úhrada obědů ve školních jídelnách ZŠ pro děti z nízkopříjmových rodin.

Opatření 8.6 Úhrada obědů ve školních jídelnách ZŠ pro děti z nízkopříjmových rodin.

Popis současného stavu

V Praze 5 je v současné době několik projektů, jak pomoci dětem, které 
se ocitly v takové životní situaci, kdy si jejich rodiče nemají prostředky 
na zaplacení obědů ve školních jídelnách. MČ Praha 5 chce dále pomoci 
rodinám s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci a hradit obědy 
dětem, pro které jsou obědy ve školní jídelně mnohdy jediným
pravidelným teplým jídlem. 

Plánované aktivity pro rok 
2015

a) ve spolupráci se současnými realizátory projektů na MČ Praha 5
   zajištění realizaci opatření
b) ve spolupráci s dalšími odbory ÚMČ zajištění realizace opatření
c) ve spolupráci s řediteli, učiteli a školními jídelnami ZŠ zajištění
   realizace opatření

Cílová skupina - rodiny s dětmi (žáky ZŠ), které se ocitly v tíživé životní situaci

Výstup opatření - úhrada obědů ve školních jídelnách

Dopad na cílovou skupinu

- stravování dětí ve školních jídelnách, pravidelná, vyvážená
a teplá strava

- prevence před vyčleněním z kolektivu spolužáků

Finanční a organizační zajištění opatření: 

Realizátoři MČ Praha 5, nadace, sdružení, společnosti

Partneři ZŠ na MČ Praha 5

Časový harmonogram
a) leden – prosinec 2015
b)leden – prosinec 2015
c) leden – prosinec 2015

Finanční zdroje
- projekty nadací, sdružení a společností
- rozpočet MČ Praha 5
- mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků ÚMČ Praha 5

Připravenost opatření Okamžitá 

Důležitost opatření Velmi důležité 
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Priorita č.10
Vznik nízkoprahových center/klubů.

Opatření 10.1 Podpora vzniku a činnosti nízkoprahového zařízení pro rizikové děti a mládež v lokalitě
Smíchovaa okolí. 

Opatření 10.2 Podpora sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (vazba na 8.5).
Opatření 10.3 Podpora organizací, jejichž činnost je zaměřena na cílovou skupinu osob ohrožených sociálním
vyloučením, osob v krizi, etnických skupin a  národnostních menšin.                                

Opatření 10.4 Podpora nízkoprahových denních center/klubů zaměřených na osvětu avzdělávání  prointegraci
minoritních skupin.  

Opatření 10.5 Podpora vzniku nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší.

Opatření 10.3 Podpora organizací, jejichž činnost je zaměřena na cílovou skupinu osob ohrožených sociálním 
                        vyloučením, osob v krizi, etnických skupin a národnostních menšin.                                                       

Popis současného stavu

Na území MČ Praha 5 poskytují sociální poradenství pro cílovou skupinu 
osob organizace Člověk v tísni, o.p.s. V rámci své činnosti poskytuje i 
terénní program. OSO spolupracuje při řešení zakázek klientů 
s organizacemi z jiných MČ (např. ICP, Dům národnostních menšin, 
NADĚJE a Armáda spásy). KC Prádelna a Klub Královská louka nabízí 
volnočasové a vzdělávací aktivity.

Plánované aktivity pro rok 
2015

a) podpora činnosti KC Prádelna a Klubu Královská louka
b) poskytnutí prostoru v KC Prádelna pro organizace nabízející 
    vzdělávací programy nebo volnočasové aktivity za podmínek 
    stanovených Radou MČ Praha 5
c) zveřejňování pozvánek na akce NNO a KC Prádelna na webu KPSS
    (www.kpss5.info)
d) aktualizace Katalogu sociálních služeb na webu KPSS 
     (www.kpss5.info) 
e) v rámci činnosti OSO vyhledávání rizikových osob a předávání
    informací o možnostech využití služeb NNO
f) podpořit realizaci programu mobilní terénní jednotky organizace 
    NADĚJE

Cílová skupina

- osoby ohrožené sociálním vyloučením
- osoby bez přístřeší
- osoby v krizi
- etnické skupiny a národnostní menšiny

Výstup opatření

- 5 vzdělávacích akcí v KC Prádelna, v Klubu Královská louka
- nabídka volnočasových aktivit
- 150 depistáží u osob starších 85 let
- zpráva o „Mapování terénu v souvislosti s výskytem osob bez přístřeší“
- nabídka aktivit na webových stránkách KPSS v Kalendáři akcí
- aktualizovaný Katalog sociálních služeb

Dopad na cílovou skupinu

- dostupné sociální poradenství osobám v nepříznivé sociální situaci
- prevence ztráty společenských kontaktů
- dostupnost smysluplného trávení volného času a vzdělávacích akcí 
- prevence rizikového chování

Finanční a organizační zajištění opatření: 

Realizátoři MČ Praha 5

Partneři NNO, CSOP Praha 5, p.o., NADĚJE 

Časový harmonogram

a) leden – prosinec 2015
b) leden – prosinec 2015
c) leden – prosinec 2015
d) leden – prosinec 2015
e) leden – prosinec 2015
f) leden – prosinec 2015
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Finanční zdroje
- MHMP
- rozpočet MČ Praha 5  
- mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků OSO

Připravenost opatření Opatření navazuje na již realizované kroky a je připraveno k realizaci.

Důležitost opatření důležité

Opatření 10.5 Podpora vzniku nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší. 

Popis současného stavu

Do roku 2013 byla pomoc pro osoby bez přístřeší ze strany MČ Praha 5 
realizována formou mobilního terénní jednotky NADĚJE. V roce 2014 
byla spolupráce ze strany MČ Praha 5 ukončena, v roce 2015 byla 
zahájena jednání s organizací NADĚJE o obnovení poskytování této 
služby – viz opatření 10.3 aktivita f).

Plánované aktivity pro rok 
2015

a) byl vytipován vhodný objekt – Klikatá ulice
b) ve spolupráci s dalšími odbory ÚMČzajištění realizace opatření
c) ve spolupráci s NNO zajištění realizace opatření

Cílová skupina - osoby bez přístřeší 

Výstup opatření
- zajištění péče pro 30 – 60 klientů denně
- pomoc osobám, které se nacházejí v extrémním sociálním vyloučení
- podpora ve snaze řešit nepříznivou situaci

Dopad na cílovou skupinu
- uspokojení základních životních potřeb
- sociální poradenství azákladní zdravotní ošetření 
- osobní hygiena a strava

Finanční a organizační zajištění opatření: 

Realizátoři NNO, odbory ÚMČ Praha 5

Partneři MHMP

Časový harmonogram
a)leden – prosinec 2015
b) leden – prosinec 2015
c) leden – prosinec 2015

Finanční zdroje
- mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků ÚMČ Praha 5
- 2 000 000 Kč z rozpočtu MČ Praha 5
- MHMP

Připravenost opatření Okamžitá 

Důležitost opatření Důležité 




