Akční plán rozvoje sociálních služeb
a služeb souvisejících v městské části Praha 5
na rok 2015

VIZE
Budou podporovány stávající sociální a návazné služby, které budou odpovídat
aktuálním potřebám občanů. Služby budou podporovat nezávislost uživatelů a působit
proti sociálnímu vyloučení všech cílových skupin. V letech 2013 – 2015 budou v MČ
Praha 5 zachovány sociální služby ve stejném rozsahu, včetně financování.

Akční plán rozvoje sociální služeb a služeb souvisejících v MČ Praha 5 na rok 2015

Obsah
Úvod.............................................................................................................................. 3
I. Proces komunitní plánování sociálních a souvisejících služeb na městské části
Praha 5 .......................................................................................................................... 4
Dokumenty procesu .................................................................................................. 4
Organizační struktura procesu .................................................................................. 5
II.
Demografický vývoj obyvatelstva MČ Praha 5 ................................................. 7
III. Poskytovatelé sociálních služeb v MČ Praha 5.................................................. 9
IV. Priority městské části Praha 5 v oblasti sociálních služeb a služeb
souvisejících na rok 2015 ........................................................................................... 11
Přehled priorit ......................................................................................................... 11
Rozpracované priority............................................................................................. 13
Seznam zkratek používaných v dokumentu................................................................ 50

Akční plán rozvoje sociální služeb a služeb souvisejících v MČ Praha 5 na rok 2015

Úvod
Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na
rok 2015 (dále jen Akční plán) je dokument, který je v rámci komunitního plánování
sociálních služeb na městské části Praha 5 vytvářen druhým rokem.
Procesem komunitního plánování jsou v samostatné působnosti vytvářeny podmínky
pro poskytování sociálních služeb na území městské části Praha 5 tak, aby odpovídaly
možnostem i potřebám občanů. Celý proces směřuje k zajištění takové sociální sítě, která
bude dostupná, kvalitní, efektivní a hospodárná.
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 a je dostupný na webových stránkách www.kpss5.info v záložce dokumenty.
Pokračuje v realizaci priorit a opatření Střednědobého plánu, formuluje konkrétní kroky a
aktivity pro rok 2015.
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I.

Proces komunitní plánování sociálních a souvisejících služeb na
městské části Praha 5

Rada MČ Praha 5 na svém zasedání dne 30.1.2007 vzala na vědomí projekt
komunitního plánování sociálních služeb ve správních obvodech hl. města Prahy.
V květnu 2007 zahájila MČ Praha 5 proces komunitního plánování sociálních služeb,
čímž se přihlásila k těm, kteří považují za nutné zmapovat, poznat a zprůhlednit systém
sociálních služeb na svém území.

Dokumenty procesu
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dne 16.12.2008 Rada MČ Praha 5 usnesením č. 42/1426/2008 vzala na vědomí Plán
udržitelného rozvoje sociálních služeb Městské části Praha 5 na rok 2009 – 2012 a dne
19.02.2009 usnesením č. 15/3/2009 vzalo tento dokument na vědomí Zastupitelstvo
MČ Praha 5.
Dne 29.05.2012 rada usnesením č. 20/769/2012 vzala na vědomí dotazníkové šetření
zaměřené na zjištění informovanosti veřejnosti a uživatelů v souvislosti s existencí a
fungováním sociálních služeb.
Dne 29.05.2012 usnesením č. 20/770/2012 rada schválila aktualizaci Organizační řádu
a Organizační schéma Komunitního plánování sociálních služeb.
Dne 05.06.2012 usnesením č. 21/845/2012 bylo radou schváleno složení Řídící
skupiny.
Dne 10.07.2012 usnesením č. 26/1021/2012 byly radou schváleny vize a priority
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících.
Dne 07.08.2012 usnesením č. 29/1139/2012 byla Radou městské části Praha 5
schválena opatření Střednědobého plánu.
Dne 21.08.2012 usnesením č. 30/1238/2012 vzala rada na vědomí zprávu o
připravovaném setkání členů pracovních skupin a řídící skupiny komunitního
plánování sociálních služeb a služeb souvisejících.
Dne 11.09.2012 rada vzala na vědomí usnesením č. 32/1349/2012 zprávu ze setkání
řídící skupiny a skupin pracovních, které proběhlo dne 06.09.2013 za účelem
seznámení členů s návrhem Střednědobého plánu.
Dne 30.10.2012 na svém 41. zasedání Rada MČ Praha 5 schválila usnesením
č. 41/1564/2012 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících
v MČ Praha 5 na období 2013 – 2015.
Dne 02.04.2013 usnesením č. 13/496/2013 byla radou odvolána členka řídící skupiny
Ing. Lenka Jiroudková a byla jmenována Mgr. Kateřina Dunovská z o.s. Cestou
necestou.
Dne 09.04.2013 na svém 14. zasedání usnesením č. 14/530/2013 rada odvolala člena
řídící skupiny Ing. Ondřeje Velka a jmenovala Miroslava Kazdu, předsedu Komise
pro transparentní a otevřenou veřejnou správu.
Dne 16.04.2013 usnesením č. 15/551/2013 Rada MČ Praha 5 schválila návrh žádosti
pro poskytnutí účelové dotace z rozpočtu HMP v oblasti plánování sociálních služeb.
Dne 09.07.2013 Rada MČ Praha 5 vzala na vědomí usnesením č. 32/1123/2013
zprávu o plnění Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících
v MČ Praha 5 v období leden – červen v roce 2013.
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•

•
•
•
•
•
•
•
•

Dne 06.08.2013 byl Radou MČ Praha 5 usnesení č. 36/1266/2013 schválen dodatek
ke smlouvě s firmou Omax Holding s.r.o. na využití účelové dotace z rozpočtu HMP
na rozšíření funkčnosti, zjednodušení ovládání a celkové zpřehlednění webových
stránek KP.
Dne 24.09.2013 usnesením č. 42/1505/2013 schválila Rada MČ Praha 5 změny
složení řídící skupiny. Byla odvolána Mgr. Renáta Hejlová a Ivana Plášilová a byla
jmenována Hana Hrabětová, diplomovaná sociální pracovnice a Renáta Žabová, DiS.
Dne 29.11.2013 usnesením č. 56/1946/2013 byl schválen Akční plán rozvoje
sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2014.
Dne 14.01.2014 byly usnesením č. 2/41/2014 schváleny změny ve složení řídící
skupiny Mgr. Marii Bosákovou nahradila Bc. Hana Spěváková, DiS.
Dne 25.02.2014 Rada MČ Praha 5 vzala na vědomí usnesením č. 12/247/2014 zprávu
o plnění Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v MČ
Praha 5 v období červenec – prosinec v roce 2013.
Dne 04.03.2014 usnesením č. 13/296/2014 Rada MČ Praha 5 schválila návrh žádosti
pro poskytnutí účelové dotace z rozpočtu HMP v oblasti plánování sociálních služeb.
Dne 11.03.2014 usnesením č. 15/374/2014 schválila rada odvolání členky řídící
skupiny Renáty Žabové, DiS. a jmenování Mgr. Anny Novotné.
Dne 22.04.2014 usnesením č. 23/646/2014 rada odvolala členku řídící skupiny Hanu
Hrabětovou, diplomovanou sociální pracovnici a jmenovala Mgr. Šárku Kysilkovou,
vedoucí odboru sociální problematiky a prevence kriminality.
Dne 25.07.2014 Rada MČ Praha 5 vzala na vědomí usnesením č. 36/1208/2014
zprávu o plnění Akčního plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v MČ
Praha 5 v období leden – červen v roce 2014.

Organizační struktura procesu
Schéma organizační struktury znázorňuje jednotlivé aktéry procesu. Vzájemné vztahy,
úlohy, kompetence, zodpovědnost a způsoby komunikace jednotlivých účastníků upravuje
organizační řád, který je zveřejněn na webových stránkách komunitního plánování
(http://www.kpss5.info/dokumenty).
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Zdroj: MČ Praha 5

Rada MČ Praha 5 - je průběžně informována o procesu KPSS. Schvaluje finální dokumenty
procesu (např. Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části
Praha 5). Až na základě schválení Radou může být zahájeno plnění strategických materiálů.
Řídící skupina - řídí proces komunitního plánování, koordinuje jednotlivé činnosti a aktivity.
Projednává výstupy pracovních skupin a vyjadřuje se k závěrům z jednání pracovních skupin.
Monitoruje a vyhodnocuje naplňování komunitního plánu. Členové řídící skupiny se scházejí
2x ročně.
Členové řídící skupiny:
JUDr. Petr Lachnit, garant KPSS, 1. zástupce starosty MČ Praha 5,
Mgr. Diana Bubníková, předsedkyně Komise sociální a zdravotní a Komise etnické,
Bc. Roman Sedlák, člen Komise bezpečnostní, prevence kriminality a protidrogové,
PhDr. Marie Ulrichová – Hakenová, zástupkyně starosty MČ Praha 5,
Ing. Vlasta Váchová, předsedkyně Komise bytové,
Miroslav Kazda, předseda Komise pro transparentní a otevřenou veřejnou správu,
PhDr. Helena Volechová, ředitelka CSOP Praha 5, p.o.,
Mgr. Šárka Kysilková, vedoucí OSK,
Ivana Kosová, DiS., OSK, koordinátorka KPSS,
Jitka Straňáková, DiS., OSK, vedoucí I. PS,
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Bc. Hana Spěváková, DiS., OSK, vedoucí odd. sociálně-právní ochrany dětí, vedoucí II. PS
Mgr. Anna Novotná, OSK, koordinátorka komunitního plánování, vedoucí III. PS
Helena Chaloupková, Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. Praha 5, I. PS,
Mgr. Kateřina Dunovská, Cestou necestou o.s., II. PS,
Bc. Vojtěch Janouškovec, DiS., PROGRESSIVE o.p.s., III. PS,
Václav Kučera, Člověk v tísni, o.p.s., II. a III. PS.
Pracovní skupiny - jsou základním článkem komunitního plánování a jsou zřízeny na
základě potřeb cílových skupin. Mapují potřeby občanů konkrétních cílových skupin,
spolupracují při řešení úkolů spojených s plánováním rozvoje sociálních a souvisejících
služeb.
V rámci plánování sociálních a souvisejících služeb se setkávají 4x ročně tři pracovní
skupiny: Senioři a osoby se zdravotním postižením, Děti, rodina a mládež, Osoby ohrožené
sociálním vyloučením, osoby v krizi, etnické skupiny a národnostní menšiny.
Celkem se v roce 2013 zúčastnilo v pracovních skupinách:
- v únoru ve 3 pracovních skupinách
36 účastníků
- v květnu ve 3 pracovních skupinách
39 účastníků
- v září ve 3 pracovních skupinách
55 účastníků
- v listopadu a prosinci ve 3 pracovních skupinách 40 účastníků

II.

Demografický vývoj obyvatelstva MČ Praha 5

Dle Českého statistického úřadu žilo k 31.12.2013 na území MČ Praha 5 celkem
80 931 obyvatel. Z toho bylo 41 410 žen a 39 521 mužů.
V porovnání s rokem 2012, kdy k 31.12.2012 žilo na území MČ Praha 5 celkem
81 443 obyvatel, došlo v roce 2013 ke snížení počtu obyvatel o 512 osob. Dle údajů ČSÚ
došlo ke snížení počtu obyvatel na celém území hlavního města Prahy.
Vývoj počtu obyvatel je synergicky ovlivňován mnoha aspekty, např. přirozeným
přírůstkem obyvatel (rozdílem počtu živě narozených dětí a počtu zemřelých obyvatel),
přírůstkem/saldem stěhování (rozdíl počtu přistěhovalých a vystěhovalých osob), celkovým
přírůstkem (součet přirozeného přírůstku a přírůstku stěhováním). Jednotlivé ukazatele
znázorňuje tabulka č. 1.
Tabulka č. 1: Pohyb obyvatelstva MČ Praha 5 od roku 2003 do roku 2013
Rok
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Živě
narození
756
789
837
938
927
962
961
983
921
967
886

Zemřelí
834
815
832
799
715
702
740
713
734
780
708

Přirozený
přírůstek
-78
-26
5
139
212
260
221
270
187
187
178

Přistěhovalí

Vystěhovalí

4 403
4 663
5 061
5 572
6 646
6 347
5 603
5 154
4 209
4 869
4 294

3 519
3 758
4 083
5 247
5 300
5 096
5 094
5 624
4 541
4774
4 984

Saldo
stěhování
884
905
978
325
1 346
1 251
509
-470
-322
95
-690

Celkový
přírůstek
806
879
983
464
1 558
1 511
730
-200
-145
282
-512

Počet
obyvatel
78 178
79 057
80 040
80 504
82 062
83 573
84 303
84 103
81 161
81 443
80 931

Zdroj:Český statistický úřad

Tabulka č. 2 nám představuje údaje o věkové struktuře obyvatelstva Prahy 5 podle
pohlaví od roku 2003 do roku 2012. Je zřejmý zvyšující se průměrný věk obyvatel.
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Tabulka č. 2: Věková struktura obyvatelstva MČ Praha 5 od roku 2002 do roku 2012
věková
skupina

rok

0 - 14
muži

15 - 64

ženy

muži

ženy

60 +
muži

65 +

ženy

ženy

muži

ženy

4 048

6 830

38,3

41,8

9 097

4 046

6 712

38,4

41,9

6 438

9 228

4 063

6 631

38,5

41,9

29 992
30 386

6 776
7 043

9 485
9 770

4 185
4 324

6 599
6 736

38,7

41,9

38,7

42,0

30 876

30 716

7 187

9 942

4 514

6 843

38,8

42,0

31 032

30 743

7 373

10 045

4 746

6 958

38,9

42,0
42,0

2003

5 691

5 260

27 443

28 906

5 971

8 925

2004

5 618

5 185

28 109

29 387

6 243

2005

5 509

5 138

28 900

29 799

2006
2007

5 472
5 445

5 141
5 112

29 115
30 059

2008

5 465

5 159

2009

5 580

5 244

muži

průměrný věk

2010

5 694

5 331

30 622

30 510

7 488

10 096

4 912

7 034

39,0

2011

5 731

5 397

28 778

28 938

7 570

10 093

5 157

7 160

39,4

42,2

2012

5 878

5 577

28 616

28 660

7 668

10 185

5 324

7 388

39,5

42,2

Zdroj:Český statistický úřad

Tabulka č. 3: Věkové složení obyvatelstva MČ Praha 5 (stav k 31.12.2013)
Muži
Ženy Celkem
Věková skupina
0 - 4
5 - 9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85 +
Celkem
0 - 14
15 - 64
60 +
65 +
Průměrný věk

2 370
2 094
1 538
1 646
2 429
3 013
3 527
3 959
3 361
2 886
2 518
2 407
2 338
2 301
1 378
758
581
417
39 521
6 002
28 084
7 773
5 435
39,6

2 252
1 966
1 427
1 510
2 312
3 029
3 478
3 862
3 240
2 882
2 591
2 556
2 758
2 806
1 645
1 069
1 030
997
41 410
5 645
28 218
10 305
7 547
42,3

4 622
4 060
2 965
3 156
4 741
6 042
7 005
7 821
6 601
5 768
5 109
4 963
5 096
5 107
3 023
1 827
1 611
1 414
80 931
11 647
56 302
18 078
12 982
41,0

Zdroj:Český statistický úřad

Z tabulky č. 2 a 3 vyplývá, že v roce 2013 žilo na území MČ Praha 5 celkem 18 078
seniorů starších 60 let. V porovnání s rokem 2012, kdy v této věková kategorii žilo 17 853
osob, se počet zvýšil o 225 osob. To potvrzuje všeobecně známou demografickou prognózu
celé České republiky, že díky rostoucí kvalitě zdravotnické péče a zlepšením životního stylu
dochází k prodlužování délky života a tudíž k plynulému zvyšování osob v seniorském věku.
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III.

Poskytovatelé sociálních služeb v MČ Praha 5

V této kapitole jsou uvedeni stávající poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle
zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, kteří poskytují sociální služby občanům MČ
Praha 5. Z uvedeného přehledu vyplývá, že 43 registrovaných poskytovatelů sociálních služeb
poskytuje celkem 25 druhů sociálních služeb dle vymezení Zákona o sociálních službách
č. 108/2006 Sb.
Organizace jsou zaměřeny na cílové skupiny senioři, rodiny s dětmi, oběti trestných
činů, oběti domácího násilí, osoby ohrožené závislostí nebo osoby závislé na návykových
látkách, osoby se zdravotním postižením (tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo
kombinované postižení). Služby jsou poskytovány ve formě terénní, ambulantní a pobytové.
V seznamu jsou uvedeny organizace se sídlem na území MČ Praha 5 a ty, které
poskytují občanům této lokality sociální službu.
Seznam je průběžně aktualizován a zveřejňován na webových stránkách komunitního
plánování Prahy 5 v Katalogu sociálních služeb.

Tabulka č. 4: Poskytovatelé sociálních služeb dle zák. č. 108/2006 Sb.

Sociální služby:
PORADENSTVÍ

Poskytovatelé:
Počet:

Název:

8

Český helsinský výbor, Klub nemocných cystickou
fibrózou,o.s., o.s. Anabell, proFem, o.p.s., Bílý kruh bezpečí,
o.s.Lorm-Společnost pro hluchoslepé, Společnou cestou o.s.,
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s.,
Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových
příhodách, o.s.,

§ 37 – odborné sociální
poradenství

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE
§ 39 – osobní asistence

5

§ 40 – pečovatelská služba
§ 41 – tísňová péče
§ 42 – průvodcovské a
předčitatelské služby
§ 43 – podpora samostatného
bydlení
§ 44 – odlehčovací služby
§ 45 – centra denních služeb
§ 46 – denní stacionáře
§ 47 – týdenní stacionáře
§ 48 – domovy pro osoby se
zdravotn. postižením
§ 49 – domovy pro seniory
§ 50 – domovy se zvláštním
režimem
§ 51 – chráněné bydlení
§ 52 – soc.sl.poskytované ve
zdrav. zař.ústavní péče

2
1

Hewer- o.s., Prosaz, z.s., Asistence o.p.s., Melius o.s., FOSA,
o.p.s.
CSOP Praha 5, p.o., Diakonie ČCE
ŽIVOT 90

0
1
2
0
1
1
2

Bona, o.p.s.
CSOP Praha 5, p.o., Diakonie ČCE Stodůlky
Arcidiecézní charita Praha
Diakonie ČCE Stodůlky
Palata-domov pro zrakově postižené, Domov SPMP Dana,
o.s.

0
1
2

Arcidiecézní charita Praha
Bona, o.p.s., Fokus Praha, o.s.

0
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SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE
§ 54 – raná péče
2
§ 55 – telef. krizová pomoc
1
§ 56 – tlumočnické služby
2
§ 57 – azylové domy
2
§ 58 – domy na půl cesty
1
§ 59 – kontaktní centra
2
§ 60 – krizová pomoc
1
§ 60a – intervenční centra
0
§ 61 – nízkoprahová denní
centra
§ 62 – nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež
§ 63 – noclehárny
§ 64 – služby následné péče
§ 65 – sociálně aktivizační
služby pro rodiny
s dětmi
§ 66 – sociálně aktivizační
služby pro seniory a
OZP
§ 67 – sociálně terapeutické
dílny
§ 68 – terapeutické komunity
§ 69 – terénní programy

Diakonie ČCE Stodůlky, APLA Praha, o.s.,
Bílý kruh bezpečí
Sknedam, o.s., o.s. Lorm-Společnost pro hluchoslepé
Arcidiecézní charita Praha, Diakonie ČCE
DOM, o.p.s
PROGRESSIVE o.p.s., SANANIM, z.ú.
Dětské krizové centrum, o.s.

0
1

CSOP Praha 5, p.o.

0
1

DROP IN, o.p.s.
Armáda spásy, Hestia, Cestou necestou o.s., LATA, o.s.

4
6
1
0
4

§ 70 – sociální rehabilitace

7

o.s.Lorm-Společnost pro hluchoslepé, Sknedam, o.s.,
Kontakt bB občanské sdružení, Společnost „E“ – Czech
Epilepsy Association o.s., Česká unie neslyšících, o.s.,
Fokus Praha,o.s.
Diakonie ČCE Stodůlky

Člověk v tísni, o.p.s., PROGRESSIVE o.p.s., Romodrom,
o.p.s., NADĚJE
o.s.Lorm-Společnost pro hluchoslepé, Helppes-Centrum
výcviku psů pro postižené o.p.s., Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých ČR, Green Doors, o.s.,
Tyfloservis, o.p.s. , Fokus Praha,o.s., Armáda spásy
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IV.

Priority městské části Praha 5 v oblasti sociálních služeb a služeb
souvisejících na rok 2015

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na
rok 2015 vychází ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících
v městské části Praha 5 na období 2013 – 2015. Od roku 2013 nedošlo ke změnám priorit a
opatření.
Akční plán je prováděcím dokumentem Střednědobého plánu a popisuje aktivity
plánované v daném roce. Realizací aktivit jsou naplňovány priority a opatření.
Jednotlivé priority jsou očíslovány, ale číslo neurčuje důležitost, slouží pouze k větší
přehlednosti textu.

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.
11
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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.

12

Akční plán rozvoje sociální služeb a služeb souvisejících v MČ Praha 5 na rok 2015

Rozpracované priority
OBLAST PRO VŠECHNY CÍLOVÉ SKUPINY
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 1.1 Pravidelné vyhodnocování a aktualizace Střednědobého plánu soc. služeb.

Popis současného stavu

Plánované aktivity pro rok
2015

Dochází k pravidelnému vyhodnocování plnění Akčního plánu na rok
2014. Zprávy o činnosti v rámci plnění Akčního plánu 2014 jsou každých
šest měsíců odsouhlaseny členy řídící skupiny a předkládány na vědomí
Radě MČ Praha 5 a jsou zveřejňovány na webových stránkách KPSS.
a) vyhodnocování plnění priorit
b) pravidelné vyhodnocování výstupů z jednání PS ve vztahu
k potřebám občanů
c) zpracování pololetní zprávy o činnosti
d) zpracování Střednědobého plánu soc. služeb a služeb souvisejících
na další období

Cílová skupina

- všichni občané MČ Praha 5

Výstup opatření

- 2x ročně zpracovaná souhrnná zpráva o činnosti a plnění plánu
- Střednědobý plánu rozvoje soc. služeb a služeb souvisejících

Dopad na cílovou skupinu

Zajištění efektivního udržení rozvoje sociálních a návazných služeb ve
vztahu k reálným potřebám obyvatel MČ Praha 5.

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři

OSK

Partneři

NNO

Časový harmonogram

a) leden - prosinec 2015
b) březen, červen, září, prosinec 2015
c) červen, prosinec 2015
d) prosinec 2015

Finanční zdroje

- rozpočet Městské části Praha 5
- příspěvek na KPSS od MHMP
- mzdové náklady na pracovní činnost koordinátora KPSS

Připravenost opatření

Opatření navazuje na již realizované kroky.

Důležitost opatření

důležité
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Opatření 1.2 Pravidelné setkávání pracovních skupin a předávání výstupů řídící skupině.

Popis současného stavu

Plánované aktivity pro rok
2015

Od roku 2012 dochází k pravidelnému setkávání všech tří pracovních
skupin, které svolává koordinátor KPSS. Účastníci pracovních skupin,
kde jsou zastoupeni uživatelé, poskytovatelé a zadavatelé soc. služeb,
Dále se pravidelně setkávají spolu plánují, spolupracují a vzájemně si
vyměňují informace. Dvakrát ročně je svolávaná řídící skupina, která
proces probíhajícího komunitního plánování monitoruje a řídí.
a) setkávání pracovních skupin
b) setkávání řídící skupiny
c) informování o činnosti jednotlivých pracovních skupin na jednání
řídící skupiny
d) zveřejňování informací o činnosti pracovních skupin prostřednictvím
webových stránek komunitního plánování (www.kpss5.info)

Cílová skupina

- všichni občané MČ Praha 5

Výstup opatření

- jednání PS – 12 zápisů z jednání zveřejněných na webových stránkách
KPSS
- jednání ŘS – 2 zápisy z jednání zveřejněných na webových stránkách
KPSS

Dopad na cílovou skupinu

Zajištění efektivního udržení rozvoje sociálních a návazných služeb ve
vztahu k reálným potřebám obyvatel MČ Praha 5.

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři

OSK

Partneři

NNO, uživatelé soc. služeb, veřejnost, jednotlivé odbory ÚMČ Praha 5

Časový harmonogram

a) březen, červen, září, prosinec 2015
b) červen, prosinec 2015
c) červen, prosinec 2015
d) březen, červen, září, prosinec 2015

Finanční zdroje

- rozpočet Městské části Praha 5
- mzdové náklady na pracovní činnost koordinátora KPSS

Připravenost opatření

Opatření bylo realizováno od roku 2012 a je připraveno k pokračování.

Důležitost opatření

velmi důležité
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Opatření 1.3 Spolupráce při plánování soc. služeb na MČ Praha 5 s Magistrátem hl. města Prahy.

Popis současného stavu

Plánované aktivity pro rok
2015

Cílová skupina

Výstup opatření

Dopad na cílovou skupinu

Koordinátor KPSS MČ Praha 5 se pravidelně účastní setkání s ostatními
koordinátory z městských částí, které organizuje MHMP, dále se účastní
výjezdního zasedání. Na setkání dochází k předávání informací o
probíhajícím procesu komunitního plánování na ostatních MČ a MHMP a
aktualizace SPRSS HMP. Koordinátor KPSS MČ Praha 5 žádá a
vyúčtovává účelovou dotaci z dotačního titulu MHMP na aktivity
v oblasti plánování sociálních služeb.
a) pravidelná účast na setkání koordinátorů MČ
b) předávání výstupů z plánování MČ Praha 5 na MHMP
c) spolupráce s MHMP ohledně potřebnosti a financování sociálních
služeb celopražského charakteru
d) spolupráce s ostatními MČ týkající se dostupnosti vybraných
sociálních služeb v rámci HMP
e) předávání výstupů ze setkání koordinátorů MČ pracovníkům OSK,
účastníkům setkání PS a ŘS MČ Praha 5
f) žádost, realizace a vyúčtování neinvestiční účelové dotace z rozpočtu
HMP v oblasti plánování sociálních služeb
- všichni občané MČ Praha 5
- zpracování podkladů, vypracování stanovisek a připomínek nutných pro
spolupráci MČ Praha 5 s MHMP v oblasti plánování sociálních služeb
- využití účelové dotace
Efektivní plánování sociálních služeb v MČ Praha 5 v návaznosti na
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města
Prahy.

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři

OSK

Partneři

MHMP, ostatní MČ hlavního města Prahy

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

Finanční zdroje

- rozpočet Městské části Praha 5
- příspěvek na KPSS od MHMP
- mzdové náklady na pracovní činnost koordinátora KPSS

Připravenost opatření

Opatření bylo realizováno v předchozích letech a je připraveno
k pokračování.

Důležitost opatření

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

Popis současného stavu

Plánované aktivity pro rok
2015

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.
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 OSK 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

Cílová skupina

- občané MČ Praha 5

Výstup opatření

- setkávání občanů, přednášky, besedy
- aktivity podporujících komunitní soužití
- partnerství mezi organizátory aktivit a MČ Praha 5

Dopad na cílovou skupinu

- fungující komunitní život na Praze 5
- zlepšení vzájemných vztahů mezi obyvateli

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

Finanční zdroje

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

Připravenost opatření

Opatření bylo realizováno v předchozích letech a je připraveno
k pokračování.

Důležitost opatření

důležité
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Opatření 1.5 Zajištění průběžného mapování potřeb občanů.

Popis současného stavu

Plánované aktivity pro rok
2015

Mapování potřeb občanů a monitorování jejich spokojenosti
s poskytovanými službami probíhá průběžně při poskytování sociálního
poradenství, které poskytují sociální pracovníci OSK. 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 OSK realizováno mapování
terénu MČ Praha 5 v souvislosti s výskytem osob bez přístřeší. Z této
aktivity je zpracován a následně na webových stránkách KPSS zveřejněn
dokument „Mapování terénu MČ Praha 5 v souvislosti s výskytem osob
bez přístřeší“. Dále je mapování realizováno prostřednictvím webových
stránek KPSS (dotazník a anketa).
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

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

Dopad na cílovou skupinu

Plánování a podpora sociálních služeb a aktivit vycházející ze zjištěných
potřeb občanů.

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři

OSK

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

Finanční zdroje

- rozpočet Městské části Praha 5
- mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků OSK

Připravenost opatření

Opatření navazuje na již realizované kroky v předchozích letech.

Důležitost opatření

velmi důležité
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Priorita č.2
Zefektivnění rozdělování finanční podpory z rozpočtu MČ P5 v oblasti sociálních a souvisejících
služeb, na základě pravidelně zjišťovaného stavu potřeb.
Opatření 2.1 Udržení grantové politiky v rozpočtu MČ Praha 5.
Opatření 2.2 Podpora dlouhodobého financování CSOP Praha 5, p.o.
Opatření 2.3 Zajištění průběžného mapování potřeb občanů (vazba na 1.5).
Opatření 2.4 Individuální podpora cílených sociálních služeb na základě zjištěné potřeby.
Opatření 2.1 Udržení grantové politiky v rozpočtu MČ Praha 5.

Popis současného stavu

Na MČ Praha 5 bude i v roce 2015 realizováno grantové řízení
v návaznosti na zdrojové možnosti rozpočtu. Při rozdělování finančních
prostředků MČ je přihlíženo k výstupům procesu plánování soc. služeb, k
prioritám a ke zjištěné potřebnosti sociálních a návazných služeb v rámci
opatření 1.5.

Plánované aktivity pro rok
2015

a) respektování výstupů mapování potřeb v rámci procesu KPSS
b) kontrola využití poskytnutého grantového příspěvku v souladu se
smlouvou uzavřenou v roce 2014
c) vyhlášení výběrového řízení na udělení grantů v sociální oblasti
d) uzavření smluv s NNO a výplata grantů

Cílová skupina

- poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb

Výstup opatření

- transparentní a včasné vyhlášení grantového řízení

Dopad na cílovou skupinu

Efektivní rozdělení finančních prostředků, stabilita činností NNO.

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři

OSK

Partneři

Městská část Praha 5

Časový harmonogram

a) leden – prosinec 2015
b) leden – únor 2015
c) leden – březen 2015
d) duben – květen 2015

Finanční zdroje

- z rozpočtu Městské části Praha 5
- mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků OSK

Připravenost opatření

Opatření navazuje na již realizované kroky v předchozích letech.

Důležitost opatření

velmi důležité
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Opatření 2.2 Podpora dlouhodobého financování CSOP Praha 5, p.o.

Popis současného stavu

Plánované aktivity pro rok
2015

Cílová skupina

Výstup opatření

Dopad na cílovou skupinu

CSOP Praha 5, p.o. je příspěvková organizace MČ Praha 5. Poskytuje
terénní pečovatelskou službu, domácí ošetřovatelskou péči, pobyty
v domě sociálních služeb a domě s pečovatelskou službou. Dále
provozuje jesle, denní stacionář pro seniory, dvě střediska osobní hygieny
a umožňují seniorům bezplatné využití internetu. Od počátku roku 2013
provozuje multifunkční prostor Komunitního centra Prádelna. Od ledna
2014 provozuje Klub Královská louka, kde poskytuje sociální služby
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a probíhají zde aktivity
souvisejících služeb.
a) zajištění provozní neinvestiční dotace pro CSOP
b) zajištění využití kapacity poskytovaných služeb, předávání informací
o poskytovaných službách CSOP
c) zvýšení informovanosti o možnosti využívání služeb CSOP u příjemců
příspěvku na péči a u jejich rodin
- senioři a osoby se zdravotním postižením
- rodiny s dětmi
- děti a mládež z méně podnětného prostředí
- stabilní služby poskytované CSOP
- provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
- realizace vzdělávacích, společenských, kulturních a osvětových akcí
- možnost setrvání v přirozeném prostředí udržením či zvyšováním
soběstačnosti
- prevence vzniku sociálně patologických jevů
- podpora komunitního života napříč cílovými skupinami

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři

CSOP Praha 5, p.o.

Partneři

MČ Praha 5, OSK

Časový harmonogram

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

Finanční zdroje

- MHMP
- rozpočet MČ Praha 5
- výnosy z prodeje služeb
- neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 5
- z grantového řízení MHMP

Připravenost opatření

Připravenost opatření po schválení rozpočtu MČ Praha 5 na rok 2015

Důležitost opatření

Velmi důležité

Opatření 2.3 Zajištění průběžného mapování potřeb občanů (strategie zpracována u opatření 1.5)
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Opatření 2.4 Individuální podpora cílených sociálních služeb na základě zjištěné potřeby.

Popis současného stavu

Plánované aktivity pro rok
2015

Potřebnost individuální podpory sociálních služeb je zjišťována při
setkávání pracovních skupin v rámci komunitního plánování a v rámci
výkonu sociální práce na OSK, tj. poradenství, terénní sociální práce a
depistážní činnost.
a) zjišťování skutečných potřeb občanů v oblasti soc. služeb formou
individuální sociální práce na úřadu a v terénu, depistáží, anket,
dotazníků
b) spolupráce OSK s jednotlivými poskytovateli sociálních služeb
c) spolupráce OSK s komisemi MČ P 5 (Komise sociální a zdravotní,
Komise bezpečnostní, prevence kriminality a protidrogová, Komise
Etnická, Komise bytová)

Cílová skupina

- poskytovatelé sociálních služeb

Výstup opatření

- individuální podpora sociálních služeb

Dopad na cílovou skupinu

Efektivní rozdělení finančních prostředků.

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři

MČ Praha 5, OSK

Partneři

NNO

Časový harmonogram

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

Finanční zdroje

- rozpočet MČ Praha 5

Připravenost opatření

Opatření bylo realizováno v předcházejících letech a je připraveno
k pokračování.

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 3.1 Zajištění pravidelného informování veřejnosti a prezentace NNO na webových stránkách KPSS.

Popis současného stavu

Plánované aktivity pro rok
2015

Cílová skupina
Výstup opatření

Dopad na cílovou skupinu

Od roku 2012 jsou dostupné webové stránky komunitního plánování
(www.kpss5.info). Na těchto webových stránkách je zveřejněn pravidelně
aktualizovaný Katalog sociálních a souvisejících služeb, informace o
průběhu komunitního plánování a kalendář připravovaných akcí pro
laickou i odbornou veřejnost, které jsou připravovány a realizovány MČ
Praha 5 a poskytovateli sociálních a souvisejících služeb. Návštěvníci
webových stránek jsou informováni o dostupných sociálních a
souvisejících službách, také je zde odkaz na CSOP Praha 5, p.o.
a) zajištění provozuschopnosti webového portálu www.kpss5.info
b) pravidelná aktualizace Katalogu sociálních služeb
c) prezentace akcí pořádaných poskytovateli sociálních a souvisejících
služeb i MČ Praha 5
d) informování o průběhu komunitního plánování a zveřejňování
dokumentů
e) zveřejňování aktualit v sociální oblasti
- občané MČ Praha 5
- poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb
- minimálně 3x za měsíc aktualizované webové stránky www.kpss5.info
- aktualizovaný Katalog sociálních a souvisejících služeb
- uveřejňování pozvánek k účasti na procesu KPSS
- rozšíření povědomí o nabídce sociálních a souvisejících služeb a
možnostech dostupné sociální pomoci
- rozšíření povědomí a zvýšení informovanosti laické a odborné
veřejnosti o procesu KPSS
- zapojení se do procesu KPSS laické a odborné veřejnosti
- možnost pokládání dotazů pracovníkům OSK prostřednictvím
webových stránek www.kpss5.info

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři

MČ Praha 5, OSK

Partneři

OMAX Holding, s.r.o., NNO

Časový harmonogram

Finanční zdroje

a) leden – prosinec 2015
b) leden – prosinec 2015
c) leden – prosinec 2015
d) leden – prosinec 2015
e) leden – prosinec 2015
- mzdové náklady na správu webového portálu KPSS OMAX Holding,
s.r.o.
- mzdové náklady na pracovní činnost koordinátora KPSS

Připravenost opatření

Opatření navazuje na již realizované kroky od roku 2012.

Důležitost opatření

velmi důležité
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Opatření 3.2 Zajištění pravidelného informování veřejnosti a prezentace NNO v měsíčníku Pětka pro vás.

Popis současného stavu

Plánované aktivity pro rok
2015

Cílová skupina

Výstup opatření

Dopad na cílovou skupinu

MČ Praha 5 prostřednictvím měsíčníku „Pětka pro vás“ informuje
veřejnost mj. o aktualitách a dění v sociální oblasti. Čtenáři jsou
informování o nabídce dostupných sociálních služeb, o připravovaných
akcích pro veřejnost a o komunitním životě na Praze 5.
a) spolupráce s tiskovým oddělením ÚMČ P 5
b) příprava a zajištění podkladů pro zveřejňování příspěvků
c) OSK zprostředkovává zveřejňování činností poskytovatelů služeb
d) zveřejňování programu KC Prádelna a Klubu Královská louka
e) distribuce časopisu zdarma do schránek občanů Prahy 5
f) zveřejnění Katalogu sociálních služeb v měsíčníku Pětka pro vás
- čtenáři měsíčníku Pětka pro vás
- 12 článků vytvořených pracovníky OSK, které se vztahují
k připravovaným akcím pro veřejnost, informacím o dění v sociální
oblasti a v oblasti prevence
- aktualizovaný program KC Prádelna a Klubu Královská louka
- propagace poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb a jejich
aktivit
- informovanost o práci zaměstnanců OSK

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři

MČ Praha 5 (Oddělení tiskové, OSK)

Partneři

NNO, CSOP Praha 5, p.o., veřejnost

Časový harmonogram

a) leden – prosinec 2015
b) leden – prosinec 2015
c) leden – prosinec 2015
d) leden – prosinec 2015
e) 1x měsíčně
f) leden – prosinec 2015

Finanční zdroje

- rozpočet MČ Praha 5
- mzdové náklady na pracovní činnost dotčených pracovníků ÚMČ P 5
- dotace MHMP na aktivity v oblasti plánování sociálních služeb

Připravenost opatření

Opatření navazuje na již realizované kroky.

Důležitost opatření

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

Popis současného stavu

Plánované aktivity pro rok
2015

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.
a) spolupráce s pořadateli akcí pro veřejnost
b) mapování zájmu veřejnosti o pořádání konkrétních akcí
c) realizace Dne neziskových organizací
d) realizace akcí pořádaných OSK ve spolupráci s dalšími organizátory
(např. Dětský den, Jarní a Podzimní den seniorů, šachové turnaje,
Sportovní den v Aquaparku, Výlet s tajenkou)

Cílová skupina

- občané MČ Praha 5

Výstup opatření

- realizace minimálně 30 akcí pro veřejnost podpořených MČ Praha 5

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

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

Finanční zdroje

- rozpočet MČ Praha 5
- mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků OSK

Připravenost opatření

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

Důležitost opatření

důležité
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Opatření 3.4 Podpora osvětových programů pro veřejnost.

Popis současného stavu

Plánované aktivity pro rok
2015

MČ Praha 5již tradičně organizuje a zajišťuje mnoho vzdělávacích
programů pro laickou i odbornou veřejnost. Tyto akce jsou zaměřeny na
zvyšování informovanosti v sociální a zdravotní oblasti, na prevenci
sociálně-patologických jevů, na zvyšování bezpečnosti a prevenci
kriminality. Na realizaci akcí se podílí např. MP, PČR, CSOP Praha 5,
p.o., NNO.
a) zajištění finančních prostředků z rozpočtu MČ P 5 na osvětové akce
b) zjišťování zájmu veřejnosti o konkrétní programy/akce
c) podpora preventivních programů zaměřených na snižování sociálně
patologických jevů (tj. prevence kriminality, prevence zneužívání
návykových látek) pořádaných pro žáky ZŠ
d) podpora a pomoc při organizaci akcí pro děti a žáky MŠ a ZŠ (např.
Den s Městskou policií a Den bezpečnosti)
e) zachovat a rozvíjet osvětové programy zaměřené zejména na oblast
zdraví a zdravého životního stylu, osobní bezpečnosti, finanční
gramotnosti a dluhové problematiky např. Den zdraví, Senior
akademie)
f) spolupráce s organizacemi, které pořádají osvětové programy

Cílová skupina

- občané MČ Praha 5
- veřejnost

Výstup opatření

- realizace minimálně 12 akcí zvyšujících informovanost veřejnosti

Dopad na cílovou skupinu

- zvýšení bezpečnosti
- zvýšení informovanosti
- omezení sociálně-patologických jevů ve společnosti
- zvýšení finanční gramotnosti

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři

MČ Praha 5, OSK

Partneři

MP, PČR, CSOP Praha 5, p.o., NNO

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

Finanční zdroje

- rozpočet MČ Praha 5
- mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků OSK
- dotace a granty

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 Mapování potřeb v oblasti zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce (vazba na 1.5).
Opatření 4.1 Spolupráce s úřadem práce.

Popis současného stavu

Plánované aktivity pro rok
2015

Cílová skupina
Výstup opatření

Dopad na cílovou skupinu

V roce 2014 se navazovalo na aktivity, které proběhly v roce 2013,
zejména na projekt „Veřejně prospěšné práce“, který byl realizován v
souladu s podporou státní politiky zaměstnanosti a na základě spolupráce
Úřadu práce ČR a CSOP Praha 5, p.o. V KC Prádelna je takto zaměstnán
kulturně výchovný pracovník. Dále bylo realizováno za podpory MČ
Praha 5 setkání NNO, které se zajímají o problematiku sociálního
podnikání. OSK a CSOP Praha 5, p.o. se podílí na praxi účastníků
rekvalifikačního kurzu „Pracovník v sociálních službách“, který je určený
pro ženy pocházející ze sociálně vyloučeného prostředí a pro uchazeče o
zaměstnání v evidenci ÚP z kategorie 50+.
a) hledání možností vzájemné spolupráce MČ, ÚP a NNO
b) spolupráce s organizacemi podporujícími zaměstnávání osob
znevýhodněných na trhu práce (tj. osob se zdravotním nebo sociálním
znevýhodněním)
c) vytipování organizací zaměstnávající osoby se znevýhodněním na
trhu práce
- osoby se zdravotním postižením
- osoby se sociálním znevýhodněním
- jednání se zástupci ÚP, NNO
- seznam organizací zaměstnávající osoby se znevýhodněním na trhu
práce
- zlepšení možnosti uplatnění na trhu práce u cílové skupiny
- zvýšení kvality života

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři

OSK, CSOP Praha 5, p.o.,

Partneři

ÚP, NNO, zaměstnavatelé

Harmonogram

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

Finanční zdroje

- mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků OSK

Připravenost opatření

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

Důležitost opatření

důležité

Opatření 4.2 Mapování potřeb v oblasti zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce (strategie
zpracována u opatření 1.5).

25

Akční plán rozvoje sociální služeb a služeb souvisejících v MČ Praha 5 na rok 2015

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 prevenci bezdomovectví.
Opatření 5.5 Podpora programů terénní sociální intervence v domácnostech ve spolupráci s Odborem sociální
problematiky a prevence kriminality a ústavními zařízeními.
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.

Plánované aktivity pro rok
2015

a) předávání informací klientům OSK o možnosti využití bezplatného
poradenství poskytované právním oddělením
b) spolupráce OSK s právním oddělením formou vzájemných konzultací
k jednotlivým případům

Cílová skupina

- občané s trvalým bydlištěm na MČ Praha 5

Výstup opatření

Dopad na cílovou skupinu

- informovanost klientů OSK o možnosti využít bezplatné právní
poradenství
- minimálně 160 konzultací s právníky ÚMČ ve věci bytové problematiky
- předcházení ztrátě bydlení
- prevence sociálního vyloučení
- právní povědomí občanů v bytové problematice

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři

Odbor servisních služeb, právní oddělení,
Informační centrum Praha 5, o.p.s.

Partneři

OSK

Harmonogram

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

Finanční zdroje

- 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 5.2 Podpora právního a odborného poradenství v bytové oblasti v NNO.

Popis současného stavu

Na webových stránkách KPSS (www.kpss5.info) je v Katalogu sociálních
služeb pod jednotlivými cílovými skupinami, pod záložkou poradna
zveřejněn seznam poraden, poskytujících poradenství v bytové oblasti.
Seznam je pravidelně aktualizován.

Plánované aktivity pro rok
2015

a) zveřejňování kontaktů na webu KPSS na organizace poskytující právní
a odborné poradenství v bytové oblasti
b) předávání kontaktů klientům OSK na organizace poskytující
poradenství v bytové oblasti
c) spolupráce s organizacemi formou konzultací

Cílová skupina

- občané MČ Praha 5
- klienti OSK

Výstup opatření

- aktualizovaný seznam organizací poskytující právní a odborné
poradenství na webu KPSS v Katalogu sociálních služeb
- konzultace s odborníky a právníky v bytové oblasti

Dopad na cílovou skupinu

- předcházení ztrátě bydlení
- prevence sociálního vyloučení

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři

OSK

Partneři

NNO

Harmonogram

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

Finanční zdroje

- MPSV, grantová řízení (MHMP, ÚMČ Praha 5)
- mzdové náklady na činnost pracovníků OSK

Připravenost opatření

Opatření navazuje na již realizované kroky.

Důležitost opatření

velmi důležité

27

Akční plán rozvoje sociální služeb a služeb souvisejících v MČ Praha 5 na rok 2015

Opatření 5.3 Podpora tréninkového bydlení pro všechny cílové skupiny.

Popis současného stavu

Plánované aktivity pro rok
2015

Cílová skupina

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 není v současnosti realizován žádný projekt podporující
tréninkové bydlení.
a) podpora projektů NNO zaměřených na provozování tréninkového
bydlení
b) ve spolupráci s Odborem bytů a privatizace a komisemi ÚMČ Praha 5
hledání možnosti získání bytové jednotky pro tréninkové bydlení
c) ve spolupráci s Odborem bytů a privatizace a komisemi ÚMČ Praha 5
hledání možnosti získání bytových jednotek pro následné bytové řešení
- matky s dětmi z azylových domů
- mladí dospělí opouštějící ústavní výchovu
- osoby se zdravotním postižením
- osoby bez přístřeší

Výstup opatření

- jednání s komisemi ÚMČ Praha 5 a Odborem bytů a privatizace

Dopad na cílovou skupinu

- dostupnost tréninkového bydlení
- dostupnost sociálních bytů
- prevence sociálního vyloučení

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři

MČ Praha 5, komise ÚMČ Praha 5, OBP

Partneři

NNO

Harmonogram

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

Finanční zdroje

- v rámci pracovní činnosti pracovníků ÚMČ Praha 5

Připravenost opatření

Opatření navazuje na realizované kroky v předcházejícím období.

Důležitost opatření

důležité
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Opatření 5.4 Podpora osvětových a vzdělávacích programů zaměřených na prevenci bezdomovectví.

Popis současného stavu

Osvěta prevence ztráty bydlení je potřebná napříč spektrem všech
cílových skupin. Na základě této potřeby jsou ve spolupráci ÚMČ Praha 5
a NNO připravovány a realizovány semináře k problematice prevence
ztráty bydlení.

Plánované aktivity pro rok
2015

a) realizace přednášek v klubech seniorů o možnostech čerpání sociálních
dávek na úhradu nákladů na bydlení
b) propagace přednášek a seminářů organizovaných NNO
c) sledování aktuálních změn v problematice sociálních dávek a předávání
těchto informací v rámci OSK

Cílová skupina

- osoby ohrožené ztrátou bydlení

Výstup opatření

- 2 přednášky v klubu seniorů
- průběžná propagace přednášek a seminářů NNO
- zápisy z porad oddělení OSK

Dopad na cílovou skupinu

- prevence ztráty bydlení
- prevence sociálního vyloučení

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři

OSK

Partneři

NNO

Harmonogram

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

Finanční zdroje

- mzdové náklady na činnost pracovníků OSK
- granty a dotace

Připravenost opatření

Opatření navazuje na kroky realizované v předchozím období a je
připraveno k další 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 prevence kriminality a ústavními zařízeními.

Popis současného stavu

V rámci terénní sociální intervence v domácnostech spolupracují
pracovníci OSK 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 OSK
provádí sociální šetření v domácnostech propouštěných osob ze
zdravotnické péče, případně se podílí na zprostředkování sociálních
služeb.

Plánované aktivity pro rok
2015

a) setkávání v rámci dalšího navazování a upřesňování spolupráce
OSK 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 OSK

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 OSK
- 2 setkání sociálních pracovníků PN Bohnice a OSK
- 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

OSK

Partneři

Zdravotnická zařízení, CNP, Psychiatrické nemocnice Bohnice, NNO

Harmonogram

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

Finanční zdroje

- mzdové náklady na činnost pracovníků OSK

Připravenost opatření

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

Důležitost opatření

velmi důležité
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OBLAST PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Priorita č.6
Podpora dostupnosti pobytových služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
Opatření 6.1. Spolupráce MČ Praha 5 s Magistrátem hl. města Prahy a dalšími poskytovateli pobytových služeb
při umísťování seniorů a osob se zdravotním postižením v domovech pro seniory a v domovech
pro osoby se zdravotním postižením v Praze a blízkém okolí.
Opatření 6.2 Podpora pobytové odlehčovací služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
(vazba na 7.3).
Opatření 6.1 Spolupráce MČ Praha 5 s Magistrátem hl. města Prahy a dalšími poskytovateli pobytových služeb
při umísťování seniorů a osob se zdravotním postižením v domovech pro seniory a v domovech
pro osoby se zdravotním postižením v Praze a blízkém okolí.
Sociální pracovnice OSK spolupracují s poskytovateli pobytových služeb
pro seniory nejen v hl. městě Praze, ale i v ostatních krajích. Jedná se o
Popis současného stavu
domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením,
domovy se zvláštním režimem a týdenní stacionáře.

Plánované aktivity pro rok
2015

Cílová skupina
Výstup opatření

Dopad na cílovou skupinu

a) vyhledávání pobytových zařízení pro seniory a osoby se ZP
b) aktualizace Katalogu sociálních služeb na webu KPSS
(www.kpss5.info)
c) setkávání s poskytovateli pobytových sociálních služeb za účelem
prohloubení vzájemné spolupráce
- senioři
- osoby se zdravotním postižením
- aktualizovaný Katalog sociálních služeb na webu KPSS
- 2 setkání s poskytovateli sociálních služeb
- zkvalitnění sociálního poradenství sociálních pracovnic OSK
- dostupnost komplexní sociální a zdravotní péče
- zlepšení kvality života
- prevence ztráty sociálních kontaktů zapojením do komunity

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři
Partneři
Časový harmonogram

OSK
MHMP, zdravotnická zařízení, NNO
a) leden – prosinec 2015
b) leden – prosinec 2015
c) leden – prosinec 2015

Finanční zdroje

- mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků OSK

Připravenost opatření

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

Důležitost opatření

důležité

Opatření 6.2 Podpora pobytové odlehčovací služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (strategie
zpracována v opatření 7.3).
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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 7.1 Podpora pečovatelské služby a domácí ošetřovatelské péče.

Popis současného stavu

Plánované aktivity pro rok
2015

Cílová skupina

Výstup opatření

Dopad na cílovou skupinu

Na území MČ Praha 5 poskytuje pečovatelskou službu CSOP Praha 5,
p.o. a Diakonie ČCE. CSOP Praha 5, p.o. dále poskytuje domácí
ošetřovatelskou péči. Pečovatelská služba je podporována HMP ve formě
účelové dotace z Programu J5.
a) zabezpečení finanční podpory pro poskytování soc. a zdrav. služeb
z rozpočtu MČ Praha 5
b) pravidelná setkávání pracovníků OSK a CSOP Praha 5, p.o. s cílem
prohloubení spolupráce
c) propagace nabídky služeb pečovatelské služby u pracovníků
zdravotnických zařízení a osob z cílové skupiny
- senioři
- osoby se zdravotním postižením
- zajištění pečovatelské služby a domácí ošetřovatelské péče
- 10 pracovních setkání pracovníků OSK a CSOP Praha 5, p.o.
- navýšení uživatelů pečovatelské služby
- zlepšení kvality života osob z cílové skupiny
- podpora soběstačnosti a setrvání v domácím prostředí
- zlepšení dostupnosti a kvality poskytovaných sociálních služeb
- zlepšení informovanosti o poskytovaných službách

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři

MČ Praha 5, OSK

Partneři

CSOP Praha 5, p.o., Diakonie ČCE

Časový harmonogram

a) leden – březen 2015
b) 1x měsíčně leden – červen a září – prosinec 2015
c) leden – prosinec 2015

Finanční zdroje

- MHMP
- rozpočet MČ Praha 5
- vlastní výnosy tržeb z prodeje služeb

Připravenost opatření

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

Důležitost opatření

Velmi důležité
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Opatření 7.2 Podpora osvětové činnosti zaměřené na širokou veřejnost, uživatele a pečující osoby v sociální
oblasti.
Aktuální informace ze sociální oblasti jsou dostupné na webových
stránkách KPSS (www.kpss5.info), CSOP Praha 5, p.o. (www.csop5.cz)
MČ Praha 5 (www.praha5.cz), dále jsou uveřejňovány prostřednictvím
měsíčníku Pětka pro vás, Internetové TV MČ Praha 5, Infowebu,
nástěnek MČ Praha 5 v budovách úřadu nebo na jiných veřejných
Popis současného stavu
místech. V informačních střediscích jsou k dispozici tiskoviny,
informační letáky, brožury o dostupných službách a pořádaných akcích.
Informace jsou také poskytovány v rámci základního sociálního
poradenství pracovníky OSK a dalšími organizacemi poskytující sociální
služby.
a) distribuce bezplatného měsíčníku Pětka pro vás občanům do
poštovních schránek a vybraných institucí (např. nemocnice,
zdravotnická zařízení, informační centra MČ Praha 5)
b) zveřejňování aktuálních informací prostřednictvím nástěnek (na ÚMČ
Plánované aktivity pro rok
Praha 5, poliklinice Barrandov), článků (Pětka pro vás, web KPSS
2015
ÚMČ Praha 5) a informačních středisek MČ Praha 5
c) dotazy od občanů vhodné ke zveřejnění budou uvedeny na webu KPSS
včetně odpovědí
d) depistáže u osob starších 85 let
- laická a odborná veřejnost
- uživatelé sociálních služeb a jejich rodiny
Cílová skupina
- pečující osoby
- pravidelná distribuce měsíčníku Pětka pro vás
- 12 aktualit nebo článků,
Výstup opatření
- 10 zveřejněných dotazů a odpovědí
- 200 depistáží u osob starších 85 let
Dopad na cílovou skupinu

- zvýšení informovanosti cílové skupiny
- zlepšení orientace v nabídce dostupných sociálních služeb

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři

ÚMČ Praha 5 (OSK, tiskové oddělení)

Partneři

NNO, CSOP Praha 5, p.o.

Časový harmonogram

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

Finanční zdroje

- mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků OSK a tiskového
oddělení
- rozpočet MČ Praha 5

Připravenost opatření

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

Důležitost opatření

důležité
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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. V těchto případech jsou zájemci odkázáni na
služby v jiných městských částech. Došlo k rozšíření webových stránek
CSOP Praha 5, p.o. o informace o poskytovaných službách v DSS.

Plánované aktivity pro rok
2015

a) zajištění financování služby
b) provázaná spolupráce pracovníků OSK a CSOP Praha 5, p.o.
c) distribuce propagačních materiálů a předávání informací v rámci
sociálního poradenství a depistáží OSK
d) poskytování geriatrické péče pro klienty DSS CSOP Praha 5, p.o.

Cílová skupina

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

Výstup opatření

- poskytování pobytové odlehčovací služby
- kvalitnější spolupráce OSK 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

Finanční zdroje

a) leden – březen 2015
b) leden – prosinec 2015
c) leden – prosinec 2015
d) leden – prosinec 2015
- MHMP
- rozpočet MČ Praha 5
- vlastní výnosy tržeb z prodeje služeb
- příspěvek na péči

Připravenost opatření

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

Důležitost opatření

důležité
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Opatření 7.4 Podpora osobní asistence.

Popis současného stavu

Plánované aktivity pro rok
2015

Cílová skupina

Výstup opatření

Dopad na cílovou skupinu

Sociální služba osobní asistence je na MČ Praha 5 pro osoby se
zdravotním postižením a pro seniory poskytována organizacemi Hewero.s., společností Prosaz, z.s., Asistence, o.p.s. a o.s. Melius. Pro osoby
s mentálním postižením je služba osobní asistence poskytována o.p.s.
FOSA.
a) finanční podpora pro poskytování soc. služby v rámci grantového
řízení na MČ Praha 5
b) propagace služby osobní asistence v rámci depistáží a poradenství
OSK
c) pravidelná aktualizace Katalogu sociálních služeb na webu KPSS
(www.kpss5.info)
- senioři
- osoby se zdravotním postižením
- osoby s mentálním postižením
- poskytování služby osobní asistence
- provázanější spolupráce pracovníků OSK a NNO
- aktuální Katalog sociálních služeb
- dostupná a kvalitně poskytovaná služba osobní asistence
- zlepšení kvality života uživatelů služby
- prevence ztráty sociálních kontaktů
- dobrá informovanost o nabídce sociálních služeb

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři

ÚMČ Praha 5

Partneři

NNO, CSOP Praha 5, p.o.

Časový harmonogram

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

Finanční zdroje

- rozpočet MČ Praha 5
- mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků OSK
- dotace, granty

Připravenost opatření

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

Důležitost opatření

Důležité
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OBLAST PRO DĚTI, RODINU A MLÁDEŽ
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 8.1 Podpora zejména dlouhodobého aktivního trávení volného času dětí a mládeže.

Popis současného stavu

Plánované aktivity pro rok
2015

MČ Praha 5 pravidelně organizuje akce určené pro děti a mládež. Dále
podporuje činnost organizací, které se zaměřují na zájmovou činnost dětí
a mládeže. CSOP Praha 5, p.o. provozuje Komunitní centrum Prádelna a
NZDM Královská louka, které nabízí možnosti smysluplného trávení
volného času dětí a mládeže.
a) propagace organizací, které nabízejí volnočasové aktivity, pracovníky
OSK
b) pravidelná aktualizace Katalogu sociálních služeb na webu KPSS
v záložce „Děti, rodina/volnočasové aktivity“ (www.kpss5.info)
c) podpora činnosti KC Prádelna a NZDM Královská louka
d) podpora volnočasových aktivit v rámci grantového řízení „Podaná
ruka“
e) organizace letního tábora (pobytového/příměstského) pro děti
v evidenci OSPOD

Cílová skupina

- děti a mládež

Výstup opatření

- nabídka bezplatných volnočasových aktivit v KC Prádelna a NZDM
Královská louka
- aktualizovaný Katalog sociálních služeb
- volnočasové aktivity pro děti a mládež
- letní tábor pobytový/příměstský

Dopad na cílovou skupinu

- prevence sociálně patologických jevů
- možnost setkávání se s vrstevníky

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři

MČ Praha 5

Partneři

CSOP Praha 5, p.o. (KC Prádelna, NZDM Královská louka), NNO

Časový harmonogram

a) leden – prosinec 2015
b) leden – prosinec 2015
c) leden – prosinec 2015
d) leden – červen 2015
e) leden – srpen 2015

Finanční zdroje

- rozpočet MČ Praha 5
- mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků OSK
- grantové řízení MČ Praha 5

Připravenost opatření

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

Důležitost opatření

důležité
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Opatření 8.2 Podpora vzdělávacích a osvětových programů.

Popis současného stavu

Plánované aktivity pro rok
2015

Cílová skupina

Výstup opatření:

Dopad na cílovou skupinu

MČ Praha 5 organizuje osvětové a vzdělávací programy a také podporuje
organizace, které pořádají vzdělávací a doučovací aktivity pro děti a
rodiny s dětmi. Tyto programy jsou realizovány v úzké součinnosti se ZŠ
a MŠ. Pro děti a mládež v Praze 5 tyto programy zajišťují NNO a KC
Prádelna (CSOP Praha 5, p.o.). V současné době MČ Praha 5 podporuje
programy realizované PČR, MP Praha 5, MP HM Prahy a HZS.
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 5 organizuje pravidelná
setkání školních metodiků prevence s odborníky.
a) realizace akcí pro děti z MŠ, ZŠ z Prahy 5 ve spolupráci s MP HMP,
HZS HMP (např. Den bezpečnosti, Den s Městskou policií, Den
s HZS)
b) realizace projektu „Praha 5 Bezpečně online 2015“ (v případě přidělení
finančních prostředků z grantu MHMP-žádost v roce 2014)
c) realizace akcí pro rodiny s dětmi zaměřené na vzdělávání v různých
oblastech
- rodiny s dětmi
- děti a mládež
- 6 akcí pro děti z MŠ, ZŠ zaměřené na prevenci a bezpečnost
- 8 akcí pro děti a pro rodiče s dětmi zaměřené na vzdělávání
- semináře pro učitele a děti ze ZŠ Praha 5 v rámci projektu „Praha 5
Bezpečně online 2015“
- podpora osvěty v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže
- bezpečné chování dětí a mládeže
- bezpečné chování dětí a mládeže v komunikačních technologiích

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři

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

Partneři

ZŠ, MŠ

Časový harmonogram

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

Finanční zdroje

- rozpočet Městské části Praha 5
- MHMP
- mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků OSK

Připravenost opatření

Opatření navazuje na činnosti, realizované v předcházejícím období a je
připraveno k realizaci.

Důležitost opatření

důležité
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Opatření 8.3 Podpora a rozvoj dobrovolnictví pro rodiny s dětmi.
Popis současného stavu

Plánované aktivity pro rok
2015

Na území MČ Praha 5 působí organizace Hestia, která nabízí
dobrovolnický program Pět P, který je založen na kamarádském vztahu
dítěte s dospělým dobrovolníkem a 3G - Tři generace, podporující
mezigenerační soužití.
a) zjištění možnosti setkání dobrovolníků, kteří vykonávají
dobrovolnickou činnost na území MČ Praha 5
b) hledání možnosti spolupráce CSOP Praha 5, p.o. a NNO
s dobrovolnickými programy
c) podpora dobrovolnické činnosti probíhající na Praze 5

Cílová skupina

- rodiny s dětmi
- děti a mládež

Výstup opatření

- setkání dobrovolníků
- rozvoj dobrovolnické činnosti na MČ Praha 5

Dopad na cílovou skupinu

- prevence rizikového chování u dětí a mládeže
- možnost seberealizace v dobrovolnických programech
- možnost využití dobrovolnických programů

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři

MČ Praha 5, OSK, CSOP Praha 5, p.o.

Partneři

NNO

Časový harmonogram

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

Finanční zdroje

- MHMP
- mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků OSK
- rozpočet MČ Praha 5

Připravenost opatření

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

Důležitost opatření

důležité

Opatření 8.4 Podpora vzniku a činnosti nízkoprahového zařízení pro rizikové děti a mládež v lokalitě Smíchova
a okolí (strategie zpracována u opatření 10.1).
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Opatření 8.5 Podpora sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.
Popis současného stavu

Pro rodiny a děti na území MČ Praha 5 poskytují sociálně aktivizační
službu organizace Armáda spásy, Cestou necestou o.s., Hestia, LATA,
o.s., Střep, o.s. Letní dům, o.s., Dům tří přání. Služba je rodinám
doporučována také na základě spolupráce s pracovníky OSPOD.

Plánované aktivity pro rok
2015

a) rozvoj spolupráce OSPOD s NNO
b) spolupráce OSPOD a NNO se školami
c) vyhledávání ohrožených dětí a zprostředkování spolupráce s NNO

Cílová skupina

- rodiny s dětmi
- děti a mládež

Výstup opatření

Dopad na cílovou skupinu

- funkční prostředí pro péči o děti a jejich výchovu
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
- poradenství a pomoc při prosazování práv a zájmů cílové skupiny
- dostupné a kvalitní sociálně aktivizační služby
- prohloubení spolupráce OSPOD a NNO
- prevence rizikového chování u dětí a mládeže
- prevence sociálního vyloučeni rodiny
- prevence ústavní výchovy nezletilých dětí

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři

OSK

Partneři

NNO

Časový harmonogram

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

Finanční zdroje

- MHMP
- mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků OSK
- rozpočet MČ Praha 5
- granty a dotace

Připravenost opatření

Opatření navazuje na již realizované kroky v předcházejícím období.

Důležitost opatření

velmi důležité
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Priorita č.9
Rozvoj krizové pomoci (terénní, ambulantní a pobytové služby) pro děti, mládež a rodiny.
Opatření 9.1 Podpora krizové intervence v souvislosti s péčí o ohrožené děti a mládež.
Opatření 9.2 Mapování potřeb v oblasti zřízení krizové služby pro děti a mládež (vazba na 1.5).
Opatření 9.1 Podpora krizové intervence v souvislosti s péčí o ohrožené děti a mládež.
Popis současného stavu

Plánované aktivity pro rok
2015

Na území MČ Praha 5 není žádné zařízení poskytující krizová lůžka pro
děti mládež. V kapacita těchto zařízení je nedostatečná i v rámci HMP.
mají nedostatečnou kapacitu. Stejně tak je nedostačující počet lůžek pro
děti s výchovnými problémy v SVP.
a) spolupráce OSPOD a SVP v rámci umísťování ohrožených dětí
b) spolupráce OSPOD s organizacemi, které poskytují krizovou
intervenci
c) aktualizace Katalogu poskytovatelů služeb pro pěstounskou
péči vedený na OSK a zveřejněný na webových stránkách MČ Praha 5
(www.praha5.cz)
d) aktualizace Katalogu poskytovatelů služeb na webu KPSS
(www.kpss5.info)

Cílová skupina

- ohrožené děti a mládež v rizikových situacích

Výstup opatření

- prohloubená spolupráce OSPOD a NNO
- aktualizovaný Katalog poskytovatelů služeb

Dopad na cílovou skupinu

- komplexní podpora dětí a mládeže v ohrožení
- dostupná služba krizové intervence
- včasná a efektivní práce s ohroženou rodinou

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři
Partneři

Časový harmonogram

OSPOD
SVP, NNO a jiná zařízení mající oprávnění k výkonu sociálně-právní
ochrany dětí, MŠ, ZŠ, SŠ
a) leden – prosinec 2015
b) leden – prosinec 2015
c) leden – prosinec 2015
d) leden – prosinec 2015

Finanční zdroje

- mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků OSPOD
- MPSV, MHMP, MŠMT

Připravenost opatření

Opatření navazuje na již realizované kroky v předcházejícím období.

Důležitost opatření

důležité

Opatření 9.2 Mapování potřeb v oblasti zřízení krizové služby pro děti a mládež (strategie zpracována u
opatření 1.5).
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OBLAST OSOB OHROŽENÝCH SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOB V KRIZI,
ETNICKÝCH SKUPIN A NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN
Priorita č.10
Vznik nízkoprahových center/klubů.
Opatření 10.1 Podpora vzniku a činnosti nízkoprahového zařízení pro rizikové děti a mládež v lokalitě
Smíchova a 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 a vzdělávání pro integraci
minoritních skupin.
Opatření 10.1 Podpora vzniku a činnosti nízkoprahového zařízení pro rizikové děti a mládež v lokalitě Smíchova
a okolí.
V roce 2014 byla zahájena činnost Nízkoprahového zařízení pro děti a
mládež, který je provozován CSOP Praha 5, p.o. Činnost klubu je
Popis současného stavu
zaměřena na děti a mládež, která bydlí nebo navštěvuje školu na území
MČ Praha 5, a to zejména v oblasti Smíchova, Hlubočep a Barrandova.

Plánované aktivity pro rok
2015

a) podpora činnosti NZDM
b) spolupráce OSPOD s NZDM
c) spolupráce NZDM se ZŠ, SŠ

Cílová skupina

- děti a mládež

Výstup opatření

- podnětný prostor a služba NZDM pro děti a mládež, které vyrůstají
v sociálně problematických podmínkách

Dopad na cílovou skupinu

- prevence sociálního vyloučení dětí a mládeže z méně podnětného,
problematického a konfliktního rodinného prostředí
- zlepšení kvality života dětí a mládeže
- prevence rizikového chování dětí a mládeže

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři
Partneři
Časový harmonogram

CSOP Praha 5, p.o.
MČ Praha 5, OSPOD, ZŠ, SŠ
a) leden – prosinec 2015
b) leden – prosinec 2015
c) leden – prosinec 2015

Finanční zdroje

- z rozpočtu MČ Praha 5
- MHMP
- mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků OSPOD

Připravenost opatření

Opatření navazuje na kroky v předcházejícím období a je připraveno
k realizaci.

Důležitost opatření

důležité

Opatření 10.2 Podpora sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (strategie zpracována v opatření 8.5).
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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

Plánované aktivity pro rok
2015

Cílová skupina

Výstup opatření

Dopad na cílovou skupinu

Na území MČ Praha 5 poskytují sociální poradenství pro cílovou skupinu
osob organizace Člověk v tísni, o.p.s. a z.s. RomPraha. Člověk v tísni,
o.p.s. v rámci své činnosti poskytuje i terénní program. OSK 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.
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 OSK vyhledávání rizikových osob a předávání
informací o možnostech využití služeb NNO
- osoby ohrožené sociálním vyloučením
- osoby v krizi
- etnické skupiny a národnostní menšiny
- 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
- 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

Časový harmonogram

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

Finanční zdroje

- MHMP
- rozpočet MČ Praha 5
- mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků OSK

Připravenost opatření

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

Důležitost opatření

důležité
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Opatření 10.4 Podpora nízkoprahových denních center/klubů zaměřených na osvětu a vzdělávání pro integraci
minoritních skupin.

Popis současného stavu

Plánované aktivity pro rok
2015

Poradce pro Romy a národnostní menšiny, zaměstnaný na OSK, úzce
spolupracuje s organizacemi zaměřenými na podporu příslušníků
etnických a národnostních menšin. V rámci poradenství pro občany z MČ
Praha 5 zprostředkovává služby těchto organizací. Zejména se jedná o
organizace RomPraha, z.s., Člověk v tísni, o.p.s., Armáda spásy, Slovo
21, o.s., Romea, o.s., ICP, o.p.s., SIMI, OPU – Praha, InBáze Praha, Dům
národnostních menšin. KC Prádelna a Klub Královská louka poskytuje
prostor a zázemí pro realizaci osvětových a vzdělávacích programů.
a) spolupráce OSK s NNO
b) spolupráce KC Prádelna a Klubu Královská louka s NNO
c) propagace osvětových a vzdělávacích programů na KPSS
(www.kpss5.info)
d) spolupráce OSK s NNO při organizaci osvětových a vzdělávacích
akcích

Cílová skupina

- příslušníci minoritních skupin

Výstup opatření

- osvětové a vzdělávací programy
- integrace minoritních skupin do komunitního života

Dopad na cílovou skupinu

- zvyšovaní motivace ke vzdělaní
- prevence rizikového chování
- možnost smysluplného trávení volného času

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři

MČ Praha 5, OSK

Partneři

NNO, CSOP Praha 5, p.o.

Časový harmonogram

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

Finanční zdroje

- mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků OSK
- rozpočet MČ Praha 5

Připravenost opatření

Opatření navazuje na již realizované kroky v předcházejícím období a je
připraveno k realizaci.

Důležitost opatření

důležité
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Priorita č.11
Podpora sociálního odborného poradenství pro osoby v krizi.
Opatření 11.1 Podpora odborné pomoci obětem trestných činů.
Opatření 11.2 Podpora krizové intervence.
Opatření 11.1 Podpora odborné pomoci obětem trestných činů.
Popis současného stavu

Na území MČ Praha 5 sídlí organizace poskytující odbornou pomoc
obětem trestných činů Bílý kruh bezpečí a proFem, o.p.s. V rámci
poradenství na OSK se věnují problematice domácího násilí tři
specializované sociální pracovnice.

Plánované aktivity pro rok
2015

a) spolupráce OSK s NNO
b) propagace služeb NNO v Katalogu sociálních služeb na webu KPSS
(www.kpss5.info)

Cílová skupina

- oběti trestných činů

Výstup opatření

- provázaná spolupráce OSK a NNO
- informovanost veřejnosti o možnostech pomoci

Dopad na cílovou skupinu

- dostupná pomoc pro oběti trestných činů

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři

OSK

Partneři

NNO

Časový harmonogram

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

Finanční zdroje

- mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků OSK
- MHMP
- grantové řízení MČ Praha 5

Připravenost opatření

Opatření je připraveno k realizaci, navazuje na kroky z předcházejícího
období.

Důležitost opatření

důležité
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Opatření 11.2 Podpora krizové intervence.
Popis současného stavu

Občané z MČ Praha 5 mají možnost využít služeb krizové intervence,
které poskytují organizace s celopražskou působností. Jedná se o Krizové
centrum Riaps a dále o linky telefonické krizové intervence.

Plánované aktivity pro rok
2015

a) propagace poskytovatelů služeb v Katalogu sociálních služeb
(www.kpss5.info)
b) zvýšení kvalifikace pracovníků OSK v rámci akreditovaných
vzdělávacích programů v problematice krizové intervence

Cílová skupina

- osoby v krizi

Výstup opatření

- aktualizovaný Katalog sociálních služeb
- informovanost pracovníků OSK v oblasti krizové intervence

Dopad na cílovou skupinu

- dostupná služba krizové pomoci
- minimalizace rizik ohroženého klienta

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři

OSK

Partneři

NNO

Časový harmonogram

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

Finanční zdroje

- mzdové náklady na pracovní činnost a vzdělávání pracovníků OSK
- MHMP
- rozpočet MČ Praha 5

Připravenost opatření

Opatření navazuje na již realizované kroky.

Důležitost opatření

důležité
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Priorita č.12
Řešení drogové problematiky na území MČ Praha 5.
Opatření 12.1 Podpora kontaktního centra na území MČ Praha 5
Opatření 12.2 Podpora programů všech typů prevence v této oblasti. (s přihlédnutím k ročnímu
akčnímu plánu „Protidrogová strategie Městské části Praha 5“).
Opatření 12.1 Podpora kontaktního centra na území MČ Praha 5

Popis současného stavu

Na Praze 5 poskytují sociální služby dvě kontaktní centra, která jsou
provozována organizacemi PROGRESSIVE, o.p.s. a SANANIM, z.ú..
PROGRESSIVE, o.p.s. dále provozuje terénní program s názvem „No
Biohazard“. V rámci této služby probíhá na území MČ Praha 5 výměna a
sběr injekčního materiálu, poskytování nového zdravotnického materiálu
a také je poskytováno poradenství uživatelům nealkoholových drog.

Plánované aktivity pro rok
2015

a) zajištění finanční podpory na sběr injekčního materiálu na MČ Praha 5
b) navázání užší spolupráce protidrogového koordinátora MČ Praha 5
s NNO při řešení aktuálních problémů týkajících se problematiky
návykových látek

Cílová skupina

- osoby závislé na návykových látkách

Výstup opatření

- 4 setkání protidrogového koordinátora se zástupci NNO, které provozují
kontaktní centra

Dopad na cílovou skupinu

- prevence rizikových jevů u uživatelů nealkoholových drog
- prevence přenosu infekčních chorob prostřednictvím výměnného
programu

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři

MČ Praha 5, OSK

Partneři

PROGRESSIVE o.p.s., SANANIM, z.ú.

Časový harmonogram

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

Finanční zdroje

- MZ, MHMP
- grantové řízení MČ Praha 5
- rozpočet MČ Praha 5
- mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků OSK

Připravenost opatření

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

Důležitost opatření

velmi důležité
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Opatření 12.2 Podpora programů všech typů prevence v této oblasti. (s přihlédnutím k ročnímu akčnímu plánu
„Protidrogová strategie Městské části Praha 5“).
MČ Praha 5 se aktivně účastní tvorby plánu protidrogové politiky HMP.
Dále vytváří svou protidrogovou strategii a akční plán protidrogové
strategie. Na vybraných základních školách MČ Praha 5 probíhají
programy primární protidrogové prevence a je realizováno obvodní kolo
Popis současného stavu
soutěže amatérských filmů AntiFetFest. Na veřejných prostranstvích MČ
Praha 5 je podporován sběr injekčního materiálu. Protidrogový
koordinátor ÚMČ Praha 5 aktivně spolupracuje s MP Praha 5 a s PČR při
řešení podnětů, případně stížností od obyvatel MČ Praha 5.
a) realizace programů primární protidrogové prevence na ZŠ (v případě
poskytnutí finančních prostředků z MHMP)
b) účast protidrogového koordinátora na setkávání školních metodiků
prevence s obvodním metodikem prevence a dalšími odborníky v PPP
Praha 5
c) příprava a realizace obvodního kola soutěže amatérských filmů
Plánované aktivity pro rok
AntiFetFest na MČ Praha 5
2015
d) pravidelná účast protidrogového koordinátora na setkání
protidrogových koordinátorů MČ realizovaných MHMP
e) předávání informací z MHMP a z NNO školním metodikům
prevence a ředitelům ZŠ a MŠ z Prahy 5
f) monitorování rizikových lokalit ve spolupráci s MP Praha 5, PČR,
NNO a Odborem správy veřejného prostranství
- děti a mládež
- školní metodici prevence a učitelé ZŠ
Cílová skupina
- veřejnost
- osoby závislé na návykových látkách
- programy primární protidrogové prevence na vybraných ZŠ
- dostupnost aktuálních informací o protidrogové problematice z MHMP
a NNO
- obvodní kolo AntiFetFest
Výstup opatření
- 2 setkání protidrogového koordinátora se školními metodiky prevence v
PPP
- 10 setkání protidrogových koordinátorů MČ realizovaných MHMP
- ochrana zdraví dětí a mladistvých před škodlivým užíváním
návykových látek
- informovanost a ochrana zdraví osob závislých na návykových látkách
Dopad na cílovou skupinu
- vyšší informovanost NNO, pedagogických pracovníků na ZŠ a MŠ
- bezpečnější veřejná prostranství na MČ Praha 5

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři
Partneři

Časový harmonogram

Finanční zdroje

MČ Praha 5, OSK
MHPM, PROGRESSIVE o.p.s., SANANIM, z.ú., ZŠ, PPP Praha 5, PČR,
MP
a) září – prosinec 2015
b) leden– červen, září – prosinec 2015
c) leden – květen 2015
d) leden – prosinec 2015
e) leden – prosinec 2015
f) leden – prosinec 2015
- MHMP
- rozpočet MČ Praha 5
- mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků OSK

Připravenost opatření

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

Důležitost opatření

velmi důležité
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Priorita č.13
Pomoc v integraci minoritních skupin na území MČ Praha 5.
Opatření 13.1 Podpora vzdělávacích programů v rámci MŠ, ZŠ, klubů, pro děti a mládež z rodin minoritních
skupin ohrožených chudobou, segregací a sociálním vyloučením.
Opatření 13.2 Podpora nízkoprahových denních center/klubů zaměřených na osvětu a vzdělávání pro integraci
minoritních skupin (vazba na 10.4).
Opatření 13.3 Podpora sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi z minoritních skupin.
Opatření 13.1 Podpora vzdělávacích programů v rámci MŠ, ZŠ, klubů, pro děti a mládež z rodin minoritních
skupin ohrožených chudobou, segregací a sociálním vyloučením.
MČ Praha 5 se aktivně účastní tvorby Koncepce HMP pro integraci
cizinců „Praha – metropole všech“. V rámci této koncepce se poradce pro
Romy a národnostní menšiny z OSK pravidelně účastní Poradní
platformy zástupců MČ a MHMP a Regionální poradní platformy pro
oblast integrace cizinců. V letech 2012 – 2014 se OSK podílel na
Popis současného stavu
mezinárodním projektu „MiStra“, který realizoval o.p.s. Člověk v tísni.
RomPraha, z.s. pravidelně organizuje pro osoby ohrožené sociálním
vyloučením osvětové a vzdělávací akce (např. besedy, přednášky,
víkendové pobyty pro matky s dětmi). Dále OSK úzce spolupracuje
s organizacemi Romea, o.s., ICP, o.p.s., SIMI, OPU – Praha, InBáze
Praha, Slovo 21, o.s.
a) pravidelná účast OSK na setkáních Poradního sboru romských poradců
pro záležitosti romské menšiny
b) spolupráce OSK s MHMP v rámci Koncepce HMP pro integraci
cizinců
Plánované aktivity pro rok
c) organizace akcí zaměřených na integraci cizinců (např. Společenského
2015
večera pro etnické a národnostní menšiny, společenské večery v KC
Prádelna)
d) podpora projektů zaměřených na vzdělávání, začlenění do pracovního
trhu, kulturní mediace, dostupnost bydlení apod.
Cílová skupina

Výstup opatření

Dopad na cílovou skupinu

- příslušníci etnických skupin a národnostních menšin
- informovanost pracovníků OSK v oblasti problematiky národnostních
menšin a cizinců
- provázaná spolupráce OSK s NNO
- Společenský večer pro etnické a národnostní menšiny
- kulturní, sportovní a společenské akce
- prevence sociálního vyloučení
- dostupné informace o sociálních službách
- dostupné informace o projektech NNO

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři

MČ Praha 5, OSK

Partneři

NNO, MHMP, ostatní MČ
a) leden – prosinec 2015
b) leden – prosinec 2015
c) leden – prosinec 2015
d) leden – prosinec 2015

Časový harmonogram

Finanční zdroje

- mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků OSK
- MHMP
- grantové řízení MČ Praha 5
- rozpočet MČ Praha 5

Připravenost opatření

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

Důležitost opatření

důležité
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Opatření 13.2 Podpora nízkoprahových denních center/klubů zaměřených na osvětu a vzdělávání pro integraci
minoritních skupin. (strategie zpracována u opatření 10.4).
Opatření 13.3 Podpora sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi z minoritních skupin. (strategie
zpracována u opatření 8.5).
Opatření 13.2, 13.3 jsou zaměřena na pomoc osobám z minoritních a jinak ohrožených skupin. Vzhledem
k tomu, že organizace poskytující tuto službu se nezaměřují pouze na práci s osobami z minoritních skupin, je
strategie těchto opatření rozpracována v opatřeních, na která mají vazbu.
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Seznam zkratek používaných v dokumentu
CNP – Centrum následné péče
CSOP – Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci
ČCE – Českobratrská církev evangelická
ČR – Česká republika
ČSÚ – Český statistický úřad
DSS – Dům sociálních služeb
FN Motol – Fakultní nemocnice Motol
HMP – Hlavní město Praha
HZS – Hasičský záchranný sbor
ICP – Integrační centrum Praha o.p.s
KC – komunitní centrum
KPSS – komunitní plánování sociálních služeb
MČ – městská část
MHMP – Magistrát hlavního města Prahy
MP – Městská policie
MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí
MŠ – mateřská škola
MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MZ – Ministerstvo zdravotnictví
NNO – nestátní nezisková organizace
NZDM – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
HZS – Hasičský záchranný sbor
OBP – Odbor bytů a privatizace
o.p.s. – obecně prospěšná společnost
OSK – Odbor sociální problematiky a prevence kriminality
o.s. – občanské sdružení
OSPOD – oddělení sociálně právní ochrany dětí
PČR – Policie České republiky
PN Bohnice – Psychiatrická nemocnice Bohnice
PO – právnická osoba
p.o. – příspěvková organizace
PPP – Pedagogicko psychologická poradna
PS – pracovní skupina
ŘS – řídící skupina
SPRSS – Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
SŠ – střední škola
SVP – Středisko výchovné péče
ÚMČ P 5 – Úřad městské části Praha 5
ÚP – úřad práce
ZŠ – základní škola
z.s. – zapsaný spolek
z.ú. – zapsaný ústav
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