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VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PRIORIT ZA ROK 2017 

Akčního plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících 

v městské části Praha 5 

 

Priorita č.1 

Podpora systému poskytovaných sociálních služeb 

Opatření 1.1 Podpora odborného sociálního poradenství 

Naplánované aktivity: 

a) podpora organizací poskytujících službu v rámci dotačního řízení MČ Praha 5 

b) zajistit prezentaci organizací (např. v Katalogu soc. služeb, v měsíčníku Pětka pro vás, na Dnu neziskových 

organizací)  

Realizované aktivity: 

a) v listopadu roku 2016 byly vyhlášeny dotační programy pro podporu sociálních služeb poskytovaných 

občanům z MČ P 5 pro rok 2017, dne 12.4. byly přidělené dotace odsouhlaseny RMČ,  dne 25.4. ZMČ; dne 

15.11. vyhlášení dotačních programů pro podporu sociálních služeb pro rok 2018  

b) dne 12.9. pořádání Dne neziskových organizací na pěší zóna Anděl, prezentace NNO v rámci radničního 

časopisu Pětka, nástěnek  

Výstupy  

- § 37 odborné sociální poradenství - podpořeno v rámci dotačního řízení 7 organizací  

- Realizace akce Den neziskových organizací (12.9.) 

- články v měsíčníku Pětka, informační letáky na nástěnkách Odboru sociální problematiky a prevence 

kriminality 

-  pravidelně aktualizovaný Katalog sociálních služeb na webu KPSS (https://kpss.praha5.cz/)    

Naplnění opatření  

Splněno  

Poznámka  

 

 

Opatření 1.2 Podpora sociálně aktivizačních služeb pro seniory a OZP 

Naplánované aktivity: 

a) podpora organizací poskytujících sociální službu v rámci dotačního řízení MČ Praha 5 

b) zajistit prezentaci organizací (např. v Katalogu soc. služeb, v měsíčníku Pětka pro vás, na Dnu neziskových 

organizací)  

Realizované aktivity: 

a) v listopadu roku 2016 byly vyhlášeny dotační programy pro podporu sociálních služeb poskytovaných 

občanům z MČ P 5 pro rok 2017, dne 12.4. byly přidělené dotace odsouhlaseny RMČ,  dne 25.4. ZMČ; dne 

15.11. vyhlášení dotačních programů pro podporu sociálních služeb pro rok 2018 

b) dne 12.9. pořádání Dne neziskových organizací na pěší zóna Anděl, prezentace NNO v rámci radničního 

časopisu Pětka, nástěnek 

Výstupy  

- § 66 sociálně aktivizační služby pro seniory a OZP - podpořeny v rámci dotačního řízení 3 organizace 

- Realizace akce Den neziskových organizací (12.9.) 

- články v měsíčníku Pětka, informační letáky na nástěnkách Odboru sociální problematiky a prevence 

kriminality 

- pravidelně aktualizovaný Katalog sociálních služeb na webu KPSS (http://kpss.praha5.cz/)   

Naplnění opatření  

Splněno 

Poznámka  

 

 

Opatření 1.3 Podpora osobní asistence 

Naplánované aktivity: 

a) podpora organizací poskytujících sociální službu v rámci dotačního řízení MČ Praha 5 

b) zajistit prezentaci organizací (např. v Katalogu soc. služeb, v měsíčníku Pětka pro vás, na Dnu neziskových 

organizací) 

Realizované aktivity: 

a) v listopadu roku 2016 byly vyhlášeny dotační programy pro podporu sociálních služeb poskytovaných 

https://kpss.praha5.cz/
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občanům z MČ P 5 pro rok 2017, dne 12.4. byly přidělené dotace odsouhlaseny RMČ,  dne 25.4. ZMČ; dne 

15.11. vyhlášení dotačních programů pro podporu sociálních služeb pro rok 2018 

b) dne 12.9. pořádání Dne neziskových organizací na pěší zóna Anděl, prezentace NNO v rámci radničního 

časopisu Pětka, nástěnek  

Výstupy  

- § 39 – osobní asistence - podpořeny v rámci dotačního řízení 8 organizací 

- finanční příspěvek a záštita charitativního turnaje v plážovém volejbale „Beach Help Cup“ organizovaný 

o.p.s. Hornomlýnská  (2.9.) – poskytovatel soc. služby osobní asistence  

- realizace akce Den neziskových organizací (12.9.) 

- články v měsíčníku Pětka, informační letáky na nástěnkách Odboru sociální problematiky a prevence 

kriminality 

- pravidelně aktualizovaný Katalog sociálních služeb na webu KPSS (http://kpss.praha5.cz/)    

Naplnění opatření  

Splněno 

Poznámka  

 

 

Opatření 1.4 Podpora sociální rehabilitace 

Naplánované aktivity: 

a) podpora organizací poskytujících sociální službu v rámci dotačního řízení MČ Praha 5 

b) zajistit prezentaci organizací (např. v Katalogu soc. služeb, v měsíčníku Pětka pro vás, na Dnu neziskových 

organizací) 

Realizované aktivity: 

a)  v listopadu roku 2016 byly vyhlášeny dotační programy pro podporu sociálních služeb poskytovaných 

občanům z MČ P 5 pro rok 2017, dne 12.4. byly přidělené dotace odsouhlaseny RMČ,  dne 25.4. ZMČ; dne 

15.11. vyhlášení dotačních programů pro podporu sociálních služeb pro rok 2018 

b)  dne 12.9. pořádání Dne neziskových organizací na pěší zóna Anděl, prezentace NNO v rámci radničního 

časopisu Pětka, nástěnek  

Výstupy  

- § 70 – sociální rehabilitace - podpořeny v rámci dotačního řízení 6 organizací  

- záštita a finanční příspěvek na oslavu 20. výročí činnosti Střediska vodících psů v Jinonicích (7.10.) 

- záštita nad VIII. Ročníkem Mistrovství ČR ve výkonu asistenčních psů a XIII. Ročníku Mistrovství ČR ve 

výkonu vodících psů pořádané HELPPES – Centrum výcviku psů pro postižené o.p.s. (3.6.) 

- akce o. p. s. HELPPES finanční příspěvek a záštita – Super den 2017 (23.9.), Mikulášská pro všechny hodné 

(i zlobivé) pejsky (9.12.) 

- realizace akce Den neziskových organizací (12.9.) 

- články v měsíčníku Pětka, informační letáky na nástěnkách Odboru sociální problematiky a prevence 

kriminality 

- pravidelně aktualizovaný Katalog sociálních služeb na webu KPSS (http://kpss.praha5.cz/)   

Naplnění opatření  

Splněno 

Poznámka  

 

 

Opatření 1.5 Podpora pečovatelské služby 

Naplánované aktivity: 

a) zvýšení informovanosti o možnosti využívání služby u příjemců příspěvku na péči a u jejich rodin 

b) zajištění provozní neinvestiční dotace pro CSOP Praha 5, p. o. 

c) zajistit prezentaci organizací (např. v Katalogu soc. služeb, v měsíčníku Pětka pro vás, na Dnu neziskových 

organizací) 

Realizované aktivity: 

a) realizováno průběžně v rámci poskytování sociálního poradenství 

b) RMČ vzala na vědomí dne 9.11.2016 pro rok 2017 a dne 8.11.2017 pro rok 2018  podání žádosti pro 

poskytnutí grantu a pro poskytnutí dotace na podporu registrovaných sociálních služeb v oblasti 

registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách + dne 31.7. podání 

žádosti o doplatek na rok 2017 

c) dne 12.9. pořádání Dne neziskových organizací na pěší zóna Anděl, prezentace NNO v rámci radničního 

http://kpss.praha5.cz/
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časopisu Pětka, nástěnek 

Od ledna je poskytována v rámci pečovatelské služby pro klienty CSOP Praha 5, p. o. přepravní služba Taxík 

Maxík. Služba slouží seniorům a držitelům průkazu ZTP nebo ZTP/P starším 35 let.  

Výstupy  

- zajištění pečovatelské služby 

- realizace akce Den neziskových organizací (12.9.) 

- články v měsíčníku Pětka, informační letáky na nástěnkách Odboru sociální problematiky a prevence 

kriminality 
- přepravní služba pro klienty CSOP Praha 5, p. o. - Taxík Maxík  
- pravidelně aktualizovaný Katalog sociálních služeb na webu KPSS (http://kpss.praha5.cz/)   

Naplnění opatření  

Splněno 

Poznámka  

 

 

Opatření 1.6 Podpora pobytové odlehčovací služby 

Naplánované aktivity: 

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 

Realizované aktivity: 

a)-zajištění poskytování služby v DSS, Na Neklance 15, P 5, kterou provozuje CSOP P 5, p.o.  - rozpočet MČ 

P 5 byl schválen ZMČ P 5 dne 16.2.; RMČ vzala na vědomí dne 9.11.2016 pro rok 2017 a dne 8.11.2017 pro 

rok 2018  podání žádosti pro poskytnutí grantu a pro poskytnutí dotace na podporu registrovaných sociálních 

služeb v oblasti registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách + dne 

31.7. podání žádosti o doplatek na rok 2017 

-v listopadu roku 2016 byly vyhlášeny dotační programy pro podporu sociálních služeb poskytovaných 

občanům z MČ P 5 pro rok 2017, dne 12.4. byly přidělené dotace odsouhlaseny RMČ,  dne 25.4. ZMČ; dne 

15.11. vyhlášení dotačních programů pro podporu sociálních služeb pro rok 2018 

b), c) realizováno průběžně 

Výstupy  

- poskytování pobytové odlehčovací služby  

- spolupráce OSO a CSOP Praha 5, p. o. 

- finanční příspěvek a záštita charitativního turnaje v plážovém volejbale „Beach Help Cup“ organizovaný 

o.p.s. Hornomlýnská (2.9.) – poskytovatel soc. služby odlehčovací služba 

- články v měsíčníku Pětka, informační letáky na nástěnkách Odboru sociální problematiky a prevence 

kriminality 

Naplnění opatření  

Splněno  

Poznámka  

 

 

Opatření 1.7 Podpora sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi  

Naplánované aktivity: 

a) podpora organizací poskytujících sociální službu v rámci dotačního řízení MČ Praha 5 

b) spolupráce OSPOD a NNO se školami  

c) vyhledávání ohrožených dětí a zprostředkování spolupráce s NNO  

Realizované aktivity: 

a) v listopadu roku 2016 byly vyhlášeny dotační programy pro podporu sociálních služeb poskytovaných 

občanům z MČ P 5 pro rok 2017, dne 12.4. byly přidělené dotace odsouhlaseny RMČ,  dne 25.4. ZMČ; dne 

15.11. vyhlášení dotačních programů pro podporu sociálních služeb pro rok 2018 

b)  realizováno průběžně - pravidelné návštěvy škol – podpora spolupráce mezi školami a OSPOD 

c) realizováno průběžně - mapování záškoláctví a rizikového chování dětí → pravidelně jednou měsíčně kurátor 

pro mládež v doprovodu strážníka MP HMP 

Výstupy  

- § 65 – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - podpořeny v rámci dotačního řízení 3 organizace 

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

http://kpss.praha5.cz/
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- poradenství a pomoc při prosazování práv a zájmů cílové skupiny 

Naplnění opatření  

Splněno 

Poznámka  

 

 

Opatření 1.8 Podpora terénních programů a služeb  

Naplánované aktivity: 

a) pokračování realizace terénních programů s organizacemi poskytujícími sociální službu 

b) podpora organizací poskytujících službu na území MČ P 5 v rámci dotačního řízení MČ Praha 5 

c) pokračovat ve spolupráci s MP HMP 

Realizované aktivity: 

a) dne 18.1. RMČ P 5 odsouhlasila finanční příspěvek o.p.s.Progressive na zajištění sběru infekčního materiálu 

uživatelů návykových látek – Program FIXPOINT; dne 8.2. RMČ P 5 odsouhlasila finanční příspěvek Naději 

ve výši 180 000 Kč na zajištění mobilní jednotky a terénního programu v ohrožených lokalitách Prahy 5;  

b) -v listopadu roku 2016 byly vyhlášeny dotační programy pro podporu sociálních služeb poskytovaných 

občanům z MČ P 5 pro rok 2017, dne 12.4. byly přidělené dotace odsouhlaseny RMČ, dne 25.4. ZMČ; dne 

31.5. RMČ schválila Darovací smlouvu Naději na terénní progr.; dne 15.11. vyhlášení dotačních programů 

pro podporu sociálních služeb pro rok 2018 

-dne 29.3. RMČ P 5 schválila podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu HMP na 

podporu projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví-(MČ P5 požádala o příspěvek na terénní 

program Naděje)  

c) realizováno průběžně ve spolupráci Městské policie s OSO  

Výstupy  

- zajištění sběru infekčního materiálu uživatelů návykových látek v ohrožených lokalitách Prahy 5 

- zajištění vyhledávací a mobilní sociální práci s nízkoprahovou nabídkou sociální pomoci zaměřenou na 

jednotlivce nebo skupiny v jejich aktuálním prostředí 

- dar (30.842,-) Naději – na terénní program 

- výkon pěší a mobilní terénní práce pro osoby bez přístřeší, které se nacházejí či pohybují na území MČ P 5 

- § 69 – terénní program – podpořeny v rámci dotačního řízení 3 organizace  

Naplnění opatření  

Splněno 

Poznámka  

 

 

Priorita č.2 

Rozvoj a zkvalitnění stávajících a vznik nových sociálních služeb 

Opatření 2.1 Rozvoj spolupráce v rámci tísňové péče    

Naplánované aktivity: 

a) podpora organizací poskytujících sociální službu v rámci dotačního řízení MČ Praha 5 

b) předávání informací o službě v rámci sociálního poradenství a depistáží OSO  

Realizované aktivity: 

a) v listopadu roku 2016 byly vyhlášeny dotační programy pro podporu sociálních služeb poskytovaných 

občanům z MČ P 5 pro rok 2017, dne 12.4. byly přidělené dotace odsouhlaseny RMČ,  dne 25.4. ZMČ; dne 

15.11. vyhlášení dotačních programů pro podporu sociálních služeb pro rok 2018 

b) realizováno průběžně   

Výstupy  

- zajištění služby tísňové péče 

- § 41 – tísňová péče – darovací smlouvou podpořeny služby 1 organizace (Život 90, z. ú.) 

- bezplatné propůjčení koncového zařízení pro poskytování tísňové péče AREÍON občanům z Prahy 5  

Naplnění opatření  

Splněno 

Poznámka  

 

 

Opatření 2.2 Podpora vybudování domova pro seniory   

Naplánované aktivity: 
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a) spolupráce s MHMP na rozšíření sítě sociálních služeb v HMP 

b) spolupráce MČ Praha 5 s HMP a p. o. Palata - Domov pro zrakově postižené při investiční výstavbě nového 

pavilonu pro poskytování pobytové sociální služby  

c) průběžné mapování potřebnosti služby  

Realizované aktivity: 

a) realizováno průběžně  

b) realizováno na dotčených odborech ÚMČ P5 

c) realizováno průběžně 

Výstupy  

- navázání spolupráce s nově otevřenými DS na území MČ P5 (Senior rezidence Klamovka, Domov pro 

seniory Albion, s.r.o.) 

- usnesení RMČ ze dne 31.5. – výběr účastníka na veř. zakázku „Bydlení pro seniory P5-Hlubočepy“ 

Naplnění opatření  

Splněno 

Poznámka  

 

 

Opatření 2.3 Podpora vybudování domova se zvláštním režimem 

Naplánované aktivity: 

a) spolupráce s MHMP na rozšíření sítě sociálních služeb v HMP 

b) spolupráce MČ Praha 5 s HMP a p. o. Palata - Domov pro zrakově postižené při investiční výstavbě nového 

pavilonu pro poskytování pobytové sociální služby  

c) průběžné mapování potřebnosti služby 

Realizované aktivity: 

a) , c) realizováno průběžně 

b) realizováno na dotčených odborech ÚMČ P5 

Výstupy  

-  navázání spolupráce s nově otevřenými DZR na území MČ P5 (Senior rezidence Klamovka, Domov pro 

seniory Albion, s.r.o.) 

Naplnění opatření  

Splněno 

Poznámka  

 

 

Opatření 2.4 Podpora činnosti NZDM 

Naplánované aktivity: 

a) zajištění financování služby  

b) podpora a spolupráce s poskytovateli sociální služby 

Realizované aktivity: 

a) zajištění poskytování služby v NZDM, které provozuje CSOP P 5, p. o.  - rozpočet MČ P 5 byl schválen 

ZMČ P 5 dne 16.2. 

b) realizováno průběžně  

Výstupy  

- bezpečný prostor pro trávení volného času 

- podpora při řešení obtížných životních situací  

- prostor, kde se mohou mladí lidé setkávat s vrstevníky i dospělými, a zároveň nejsou ohrožováni sociálně 

nežádoucími jevy 

Naplnění opatření  

Splněno  

Poznámka  

Dne 2. 10. 2017 bylo na MHMP požádáno o ukončení registrace sociální služby (§62 NZDM). Registrovaná 

sociální služba bude nahrazena službami neregistrovanými, které jsou poskytovány v KC Prádelna a v KC 

Louka.  

 

Opatření 2.5 Podpora vzniku azylového domu pro občany bez domova 

Naplánované aktivity: 

a) spolupráce s odbory MČ pro zajištění pokračování projektu  
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Realizované aktivity: 

a)  realizováno průběžně 

Výstupy  

- jednání mezi MHMP a OMI 

Naplnění opatření  

Nesplněno  

Poznámka  

  

 

Priorita č.3 

Podpora a rozvoj služeb souvisejících (tj. nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách) 

Opatření 3.1 Pokračování procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb 

Naplánované aktivity: 

a) monitorování a vyhodnocení procesu  

b) pravidelné setkávání pracovních skupin 

c) předávání výstupů Řídící skupině 

d) zajištění provozuschopnosti webového portálu http://kpss.praha5.cz/  

e) spolupráce s MHMP a ostatními MČ 

f) zpracování Akčního plánu na rok 2018 

Realizované aktivity: 

a) realizováno průběžně; dne 11.1. bylo RMČ P 5 předloženo „Vyhodnocení plnění priorit AP za rok 2016“ 

b) ve dne 6.+7.+ 8.3., 12.+13.+14.6., 6.+7.+8.11. setkání jednotlivých pracovních skupin (I. Senioři a OZP, II. 

Děti, rodina a mládež, III. Os. ohrožené soc. vyloučením, os. v krizi, etnické skupiny a národnostní 

menšiny); dne 12.9. setkání s poskytovateli služeb v rámci Dne neziskových organizací 

c) realizováno průběžně - členové ŘS jsou pravidelně informováni o setkáních PS i o výstupech ze setkání; od 

22.11. do 30.11. měli členové ŘS možnost podat připomínky k vypořádání připomínek návrhu AP na rok 

2018 a odsouhlasení AP před předložením dokumentu RMČ P 5 

d) realizováno průběžně ve spolupráci s Odborem informatiky, oddělením informačních a komunikačních 

technologií a správy IT 

e) realizováno průběžně - koordinátor KPSS se pravidelně účastní setkání s koordinátory jednotlivých MČ hl. 

města Prahy a MHMP; dne 29.3. RMČ P 5 schválila podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční 

dotace z rozpočtu HMP na podporu projektů v procesu plánování sociálních služeb (MČ P5 požádala o 

příspěvek na pořádání Dne neziskových organizací) a na podporu projektů směřujících k vytvoření mapy 

přístupnosti b bezbariérovosti objektů na území MČ P 5 (ve spolupráci s Pražskou organizací vozíčkárů, 

o.s.) 

f) zpracování Akčního plánu (AP) na rok 2018; od 30.10. do 19.11. připomínkovací řízení k AP;  6.12. AP 

schválen RMČ 

Výstupy  

- dokument „Vyhodnocení plnění priorit za rok 2016“ 

- dotace ve výši 50 tis. Kč z rozpočtu HMP na pořádání akce „Den neziskových organizací“ 

- dotace ve výši 100 tis. Kč z rozpočtu HMP na mapování přístupnosti objektů sloužících veřejnosti na území 

MČ P5 

- mapa přístupnosti (http://mapapristupnosti.cz/) s objekty na území MČ P 5 

- zápisy ze setkání pracovních skupin  

- Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na rok 2018 

Naplnění opatření  

Splněno  

Poznámka  

 

 

Opatření 3.2 Podpora komunitní činnosti napříč cílovými skupinami 

Naplánované aktivity: 

a) spolupráce a podpora poskytovatelů sociálních a návazných služeb v pořádání přednášek a besed 

b) monitorování zájmu občanů o jakou aktivitu mají zájem 

c) prezentace akcí v rámci komunitní činnosti na webu MČ P 5, KPSS a v měsíčníku Pětka  

Realizované aktivity: 

a) realizováno průběžně = např. realizace přednášek a besed v KC Prádelna a KC Louka pro širokou veřejnost 

http://kpss.praha5.cz/
http://mapapristupnosti.cz/
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s různými tématy, podpora/spolupořadatelství akcí/projektů: např. 19. ročník Světového romského festivalu 

KHAMORO 2017; Den válečných veteránů a obětí válek-Sdružení válečných veteránů ČR (10.11.) 

b) , c) realizováno průběžně 

Výstupy  

- akce/projekty pro občany MČ P 5, pořádané/podpořené MČ P 5 – viz realizované aktivity a) 

- aktivity podporující komunitní soužití v KC Prádelna a KC Louka 

- přidělení dotací pro podporu volnočasových aktivit občanů MČ P 5 v sociální oblasti  

- partnerství mezi organizátory aktivit a MČ Praha 5 

- vyhlášení dotačního programu „Podpora volnočasových aktivit občanů MČ P 5 v sociální oblasti“ pro rok 

2018 (15.11.) 

Naplnění opatření  

Splněno  

Poznámka  

 

 

Opatření 3.3  Podpora samostatného bydlení v bytě ve formách tréninkového bydlení 

Naplánované aktivity: 

a) spolupráce s organizací Armáda spásy v ČR, z.s. 

b) spolupráce s organizací Naděje  

c) spolupráce OSO s Komisí sociální a zdravotní a s OBP 

Realizované aktivity: 

a) , b), c) realizováno průběžně – RMČ schválila uzavření Dodatku ke Smlouvám o nájmu bytu s Nadějí (dne 

6.9.) a s Armádou spásy (dne 4.10.) v projektu tréninkové bydlení s účinností od 1.1.2018  

Výstupy  

- spolupráce s  organizacemi Armáda spásy, Naděje   

- 10 bytů zvláštního určení pro potřeby tréninkového bydlení 

- jednání se zástupci nájemců tréninkových bytů (Naděje, AS), OSO, OBP, Komisí sociální a zdravotní  

Naplnění opatření  

Splněno  

Poznámka  

 

 

Opatření 3.4  Podpora poradenství  

Naplánované aktivity: 

a) zajistit provoz Bezplatné právní poradny provozované CSOP, p.o. 

b) rozvíjet spolupráci s poskytovateli poradenských služeb na celém území HMP 

c) podpora organizací poskytujících poradenství v rámci dotačního řízení MČ Praha 5 

Realizované aktivity: 

a) finanční zajištění - rozpočet MČ P 5 byl schválen ZMČ P 5 dne 16.2. 

b) realizováno průběžně – v rámci dotačního řízení „Podpora a rozvoj podnikání“ byl podpořen projekt 

„Řemesla pro seniory“ - brožura 

c) v listopadu roku 2016 byly vyhlášeny dotační programy pro podporu sociálních služeb poskytovaných 

občanům z MČ P 5 pro rok 2017, dne 12.4. byly přidělené dotace odsouhlaseny RMČ,  dne 25.4. ZMČ; dne 

12.9. pořádání Dne neziskových organizací na pěší zóna Anděl, prezentace NNO v rámci radničního časopisu 

Pětka, nástěnek; dne 15.11. vyhlášení dotačních programů pro podporu sociálních služeb pro rok 2018 

Výstupy  

- bezplatné právní poradenství pro občany s trvalým bydlištěm na MČ P 5 v právní poradně 

- § 37 odborné sociální poradenství - podpořeno v rámci dotačního řízení 7 organizací  

- realizace akce Den neziskových organizací (12.9.) 

- články v měsíčníku Pětka, informační letáky na nástěnkách Odboru sociální problematiky a prevence 

kriminality 

- pravidelně aktualizovaný Katalog sociálních služeb na webu KPSS (http://kpss.praha5.cz/)     

Naplnění opatření  

Splněno  

Poznámka  

Na základě usnesení RMČ dne 28.6.byla činnost Bezplatné právní poradny z důvodů provozně-technických 

převedena od 1.7. 2017 pod  ÚMČ P 5.  

http://kpss.praha5.cz/
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Opatření 3.5  Podpora zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce  

Naplánované aktivity: 

a) spolupráce s organizacemi podporujícími zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce  

b) podpora organizací, které vytvářejí nebo udržují chráněná pracovní místa pro osoby se zdravotním 

postižením, zajišťují podporované zaměstnávání v rámci dotačního řízení MČ Praha 5 

Realizované aktivity: 

a) realizováno průběžně  

b) v listopadu roku 2016 byly vyhlášeny dotační programy pro podporu sociálních služeb poskytovaných 

občanům z MČ P 5 pro rok 2017, dne 12.4. byly přidělené dotace odsouhlaseny RMČ,  dne 25.4. ZMČ; dne 

15.11. vyhlášení dotačních programů pro podporu sociálních služeb pro rok 2018, dne 22.11. RMČ 

schválila pronájem prostor o.s. Etincelle - sociálnímu podniku, kde pracují lidé s lehkým mentálním 

postižením 

Výstupy  

- v rámci dotačního řízení nebyly podány žádné žádosti s programy podporovaného zaměstnávání 

- zázemí pro Kavárnu Mezi Řádky – provozovatel o.s. Etincelle 

- sociální poradenství na OSO 

Naplnění opatření  

Splněno  

Poznámka  

 

 

Opatření 3.6  Podpora a rozvoj dobrovolnictví  

Naplánované aktivity: 

a) podpora poskytovatelů dobrovolnických služeb v rámci dotačního řízení MČ Praha 5 

b) prezentace organizací působících na území MČ Praha 5, které spolupracují s dobrovolníky na Dnu 

neziskových organizací, v Katalogu, na webových stránkách, apod. 

Realizované aktivity: 

a) v listopadu roku 2016 byly vyhlášeny dotační programy pro podporu sociálních služeb poskytovaných 

občanům z MČ P 5 pro rok 2017, dne 12.4. byly přidělené dotace odsouhlaseny RMČ,  dne 25.4. ZMČ; dne 

15.11. vyhlášení dotačních programů pro podporu sociálních služeb pro rok 2018 

b) dne 12.9. pořádání Dne neziskových organizací na pěší zóna Anděl, prezentace NNO v rámci radničního 

časopisu Pětka, nástěnek 

Výstupy  

- podpořeny v rámci dotačního řízení 4 projekty, jejichž realizace je za pomoci dobrovolníků 

- podpořeny v rámci dotačního řízení program 3 organizace, kde jsou využívány služby dobrovolníků 

- realizace akce Den neziskových organizací (12.9.) 

- články v měsíčníku Pětka, informační letáky na nástěnkách Odboru sociální problematiky a prevence 

kriminality 

- pravidelně aktualizovaný Katalog sociálních služeb na webu KPSS (http://kpss.praha5.cz/)    

Naplnění opatření  

Splněno  

Poznámka  

 

 

Opatření 3.7  Zajištění informovanosti v sociální oblasti 

Naplánované aktivity: 

a) udržet, rozvíjet a aktualizovat webový portál KPSS (http://kpss.praha5.cz/)   

b) realizovat Den neziskových organizací 

c) distribuovat časopis Pětka zdarma občanům Prahy 5 

d) zajistit předávání informací prostřednictvím letáků na nástěnkách OSO, v rámci depistáží, návštěv u jubilantů 

Realizované aktivity: 

a) realizováno průběžně ve spolupráci s Odborem informatiky, oddělením informačních a komunikačních 

technologií a správy IT 

b) schválení RMČ P 5 dne 28.6. uspořádání „Dne neziskových organizací“ v sociální oblasti  

c) , d) realizováno průběžně; zvyšování informovanosti např. prostřednictvím záštity/fin. příspěvků na akcích 

ERGO Aktiv, o.p.s. 

http://kpss.praha5.cz/
http://kpss.praha5.cz/
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Výstupy  

-  dne 12.9. realizace akce Den neziskových organizací, prezentace 52 NNO 

- pravidelná distribuce bezplatného měsíčníku Pětka 

- zveřejněné aktuality a články 

- depistáže vykonávané pracovníky OSO 

- návštěvy pracovníka OSO u jubilantů 80+, návštěvy zastupitele a pracovníka OSO u jubilantů 90+ 

- propagace náhradní rodinné péče na akcích Pohádkový les (22.4.+23.9.) 

- veřejná sbírka formou stánkového prodeje polévek (2.-5.10.)  

Naplnění opatření  

Splněno  

Poznámka  

 

 

Opatření 3.8  Podpora a spolupráce při pořádání akcí pro veřejnost 

Naplánované aktivity: 

a) spolupráce s pořadateli akcí pro veřejnost  

b) mapování zájmu veřejnosti o pořádání konkrétních akcí 

c) realizace akcí pořádaných OSO ve spolupráci s dalšími organizátory (např. Dětský den, Pohádkový les, Den 

seniorů, šachové turnaje) 

Realizované aktivity: 

a) , b) realizováno průběžně – vazba na opatření 3.2 

c) realizováno průběžně - ve spolupráci s CSOP aktivity pro seniory, pro děti; RMČ 15.11. schválila „Plavání 

pro seniory za zvýhodněné vstupné v Aquaparku Barrandov“ pro rok 2018 

Výstupy  

- plavání pro seniory v SK Motorlet za zvýhodněné vstupné 

- divadelní představení pro seniory „Liga proti nevěře“ (25.4.) a „Příběh jednoho hradu“ (19.12.) 

- Den dětí v parku Sacre Coeur ve spolupráci s MP ČŘ, HZS, PČR (30.5.) 

- 2 jednodenní výlety pro seniory na Svatou Horu u Příbrami (25.5.+ 1.6.)  

- 2 jednodenní výlety pro seniory na zámek v Mníšku pod Brdy (7.+14.9.) 

- Záštita nad 1. ročníkem benefičního odpoledne „Loučení s létem u Černého Kohouta“ (17.9.) 

- záštita a finanční podpora akce „Bikers Prague dětem“ (24.6.) 

- akce pro sluchově postižené z MŠ a ZŠ Výmolová (9.10.) 

- Večerníčkový pohádkový les (22.4.) v lesoparku nad Prokopským údolím a v Kinského zahradě (23.9.) 

- Podzimní den seniorů (17.10.) 

- záštita a finanční podpora šachových turnajů – „Turnaj kosmonautů (11.3.), 19. ročník šachového turnaje      

SENIOR-KA 2017-CSOP (23.9.), Memoriál Jana Weisgraba (26.11.), Mikulášská šachová nadílka (2.12.)  

- finanční příspěvek na Mikulášskou besídku pro děti pořádanou Římskokatolickou farností (5.12.) 

Naplnění opatření  

Splněno  

Poznámka  

 

 

Opatření 3.9  Podpora osvětových programů pro veřejnost 

Naplánované aktivity: 

a) zajištění finančních prostředků z rozpočtu MČ P 5 na osvětové akce 

b) zjišťování zájmu veřejnosti o konkrétní programy/akce 

c) zachovat a rozvíjet osvětové programy zaměřené na oblast zdraví a zdravého životního stylu, osobní 

bezpečnosti, finanční gramotnosti a dluhové problematiky, prevence šikany u dětí na ZŠ, apod.   

d) spolupráce s organizacemi, které pořádají osvětové programy 

Realizované aktivity: 

a) rozpočet MČ P 5 byl schválen ZMČ P 5 dne 16.2. 

b) realizováno průběžně – v rámci setkávání se s veřejností na akcích, v rámci sociální práce na odboru, na 

detašovaném pracovišti na Barrandově, v rámci depistáží i návštěv u jubilantů  

c) vazba na opatření 3.2 aktivita a); RMČ P 5 schválila dne 19.7. pořádání Senior akademie ve spolupráci s MP; 

akce pro děti z MŠ, ZŠ ve spolupráci s MP a HZS  

d) realizováno průběžně  

Výstupy  
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- osvětové akce pořádané CSOP Praha 5, p.o. v KC Prádelna a v KC Louka 

- Den zdraví (10.+11.5.) – organizátor CSOP P5, p. o. 

- Senior akademie ve spolupráci s MP HMP (od 12.9. do 5.12. – 13 dvouhodinových cyklů) 

- Společné odpoledne dětí z MŠ a strážníků MP Praha 5 (6.4.) v MŠ U Santošky, (7.4.) v MŠ Nad Laurovou, 

(20.4.) v MŠ Renoirova, (2.10.) v MŠ Radlická, (9.10.) v MŠ Výmolova, (13.10.) v MŠ Grafická 

- Den bezpečnosti v ZŠ U Tyršovy školy ve spolupráci s MP HMP (12.9.) v ZŠ Waldorfská (14.9.), v ZŠ 

Drtinova (22.9.) 

- Společné odpoledne dětí z MŠ Pohoda a příslušníků HZS (11.10.) 

Naplnění opatření  

Splněno  

Poznámka  

 

 

Opatření 3.10 Pokračování projektu „úhrada obědů ve školních jídelnách ZŠ v MČ P 5 pro děti  

                       z nízkopříjmových rodin“ 

Naplánované aktivity: 

a) ve spolupráci s řediteli, učiteli a školními jídelnami ZŠ zajištění realizace opatření  

Realizované aktivity: 

a) pro kalendářní rok 2017 byla realizace opatření od září do prosince 2016, pro kalendářní rok 2018–první 

informace o pokračování projektu byly předány již v červnu, do 30. září přijímání žádostí, posouzení, dne 

13.11. schválení na Komisi sociální a zdravotní využívání neinvestičních prostředků na stravování dětí – 

Projekt obědy do škol, dne 29.11. schválení doporučených žádostí RMČ P 5 

Výstupy  

- 53 podpořených dětí v kalendářním roce 2017 – v rámci projektu úhrada obědů v jídelnách ZŠ a MŠ pro děti 

z nízkopříjmových rodin navštěvující školská zařízení na MČ P 5 

- 81 podpořených dětí pro kalendářní rok 2018 – v rámci projektu úhrada obědů v jídelnách ZŠ a MŠ pro děti 

z nízkopříjmových rodin navštěvující školská zařízení na MČ P 5 

Naplnění opatření  

Splněno  

Poznámka  

Projekt „Obědy do škol“ je zcela v kompetenci OŠK ve spolupráci s Komisí sociální a zdravotní.  

 

Opatření 3.11 Podpora zejména dlouhodobého trávení volného času dětí a mládeže  

Naplánované aktivity: 

a) pravidelná aktualizace Katalogu sociálních služeb na webu KPSS v záložce „Děti, rodina/volnočasové 

aktivity“ (http://kpss.praha5.cz/)   

b) podpora činnosti KC Prádelna, KC Louka a NZDM  

c) podpora volnočasových aktivit v rámci dotačního řízení  

d) organizace 2 turnusů letního pobytového tábora pro děti v evidenci OSPOD  

Realizované aktivity: 

a) realizováno průběžně 

b) finanční zajištění - rozpočet MČ P 5 byl schválen ZMČ P 5 dne 16.2.  

c) v listopadu roku 2016 byly vyhlášeny dotační programy pro podporu sociálních služeb poskytovaných 

občanům z MČ P 5 pro rok 2017, dne 12.4. byly přidělené dotace odsouhlaseny RMČ,  dne 25.4. ZMČ; dne 

31.7. RMČ schválila fin. podporu pro Junák – český skaut,  dne 15.11. vyhlášení dotačního programu 

„Podpora volnočasových aktivit občanů MČ P 5 v sociální oblasti“ pro rok 2018 

d) RMČ P5 dne 22.3. schválila pořádání „Letního prázdninového pobytu“ pro nezletilé děti v evidenci OSPOD 

od 15.7. do 22.7. – tábor byl realizován OSO ve spolupráci s Poradenským centrem pro rodinu a děti 

ÚSMĚV; realizace příměstského tábora Sportovní letní dny v Aquaparku Barrandov (letní prázdniny) 4 

turnusy 

Výstupy  

- pravidelně aktualizovaný Katalog sociálních služeb na webu KPSS (http://kpss.praha5.cz/)    

- záštita a finanční podpora XIV. ročn. turnaje v malé kopané mezi družstvy ZŠ P5, MP hl. m. P., OŘ P5  

- podpořeno v rámci dotačního řízení 14 organizací se zaměřením projektů na trávení volného času dětí a 

mládeže  

- fin. příspěvek na činnost Střediska Hiawatha Praha  

- X. ročník amatérské filmové soutěže Antifetfest aneb jde to i jinak! 

http://kpss.praha5.cz/
http://kpss.praha5.cz/
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- nabídka bezplatných volnočasových aktivit v KC Prádelna a NZDM Královská louka 

- volnočasové aktivity pro děti a mládež 

- účast 30 dětí na letním táboře  

- účast 10 dětí na příměstském táboře 

Naplnění opatření  

Splněno  

Poznámka  

Registrovaná sociální služba NZDM je od 2.10. nahrazena službami neregistrovanými, které jsou poskytovány 

v KC Prádelna a v KC Louka (viz. poznámka opatření 2.4).  

 

Opatření 3.12 Podpora komunitního života a mezigeneračního soužití 

Naplánované aktivity: 

a) spolupráce a podpora poskytovatelů sociálních a návazných služeb v pořádání přednášek a besed 

b) monitorování zájmu občanů o jakou aktivitu mají zájem 

c) podpora poskytovatelů klubových aktivit v rámci dotačního řízení  

d) prezentace akcí v rámci komunitní činnosti na webu KPSS a v měsíčníku Pětka  

Realizované aktivity: 

a) , b) realizováno průběžně – vazba na opatření 3.2  

c) v listopadu roku 2016 byly vyhlášeny dotační programy pro podporu volnočasových aktivit občanů z MČ P 5 

v sociální oblasti pro rok 2017, dne 12.4. byly přidělené dotace odsouhlaseny RMČ,  dne 25.4. ZMČ; dne 5.4. 

RMČ schválila finanční příspěvek Římskokatolické farnosti u kostela sv. Filipa a Jakuba na prázdninový 

pobyt dětí; dne 6.9. RMČ schválila smlouvu o dílo „Rekonstrukce objektu v ul. Záhorského“, který bude 

sloužit jako multifukční prostor pro dětí i dospělé na Barrandově; dne 15.11. vyhlášení dotačního programu 

„Podpora volnočasových aktivit občanů MČ P 5 v soc. oblasti“ pro rok 2018         

d) realizováno průběžně 

Výstupy  

- aktivity podporující komunitní soužití v KC Prádelna a KC Louka 

- 13 organizací podpořených v rámci dotačního řízení pro podporu volnočasových aktivit  

- letní pobyt pro rodiny s dětmi i jednotl. org. Římskokatolickou farností u kost.sv. Filipa a Jakuba  (29.7.-5.8.) 

- pravidelně aktualizovaný web KPSS (http://kpss.praha5.cz/)     

Naplnění opatření  

Splněno  

Poznámka  

 

 

Opatření 3.13 Příprava realizace projektu „zapojení osob bez přístřeší do úklidu svého okolí“ 

Naplánované aktivity: 

a) hledání řešení problematiky na pracovní skupině v rámci KPSS 

Realizované aktivity: 

a) jednání na setkání PS osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi, etnické skupiny a národnostní 

menšiny (6.3.), jednání OSO a OSP se zástupci Armáda spásy v ČR z.s., Naděje, Maltézská pomoc o.p.s., 

Progressive o.p.s., spolupráce OSP a NNO navazující na jednání 

- dne 3.5. a 13.9. byl realizován Progressive/ STAGE 5 ve spolupráci s OSP úklid Husových sadů 

Výstupy  

- zápis z jednání PS (6.3.) 

- jednání OSO se zástupci NNO a vedoucím OSP (31.3., 11.4.) 

- spolupráce OSP a Progressive o.p.s. při úklidu Husových sadů (3.5. – 14 pytlů odpadu) + (13.9. – 27 pytlů 

odpadu)  

Naplnění opatření  

Splněno  

Poznámka  

 

 

Opatření 3.14 Zajištění monitorování pohybu a výskytu osob bez přístřeší  

Naplánované aktivity: 

a) pokračovaní v monitorování pohybu a výskytu 

b) vyhodnocování potřeb  

http://kpss.praha5.cz/
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c) poskytovaní odborného sociální poradenství 

d) spolupráce s poskytovateli sociálních služeb a MP  

Realizované aktivity: 

podání žádosti pro poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu HMP na podporu projektů v oblasti řešení 

problematiky bezdomovectví 

a) realizováno průběžně – v rámci terénní práce sociálních kurátorů, ve spolupráci s NNO (Naděje, Maltézská 

pomoc, o.p.s.); v 2. polovině března monitoring výskytu osob bez přístřeší se zaměřením na lokality, kde 

nocují 

b) , c), d) realizováno průběžně  

Výstupy  

- dotace ve výši 153 tis. Kč z rozpočtu HMP na terénní program Naděje 

- poradenství a pomoc při prosazování práv a zájmů cílové skupiny 

- 12 průběžných zpráv Naděje o službách poskytovaných při terénní práci na území Prahy 5 

- závěrečná zpráva Naděje shrnující činnost za kalendářní rok 2017 

- zpráva sociálních kurátorů pro dospělé „Mapování terénu MČ Praha 5 v souvislosti s výskytem osob bez 

přístřeší“ z dubna 2017  

- pravidelná terénní práce zaměřená na osoby bez přístřeší 

Naplnění opatření  

Splněno  

Poznámka  

 

 

Opatření 3.15 Podpora aktivizace, participace a soužití migrantů   

Naplánované aktivity: 

a) spolupráce OSO s poskytovateli sociálních a souvisejících služeb 

b) v rámci pracovní skupiny KPSS hledání možností spolupráce a podpory MČ Praha 5 / OSO s poskytovateli 

c) podpora poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v rámci dotačního řízení  

Realizované aktivity: 

a) , b) realizováno průběžně - dne 1.2. RMČ schválila podání žádosti v rámci programu „Projekty obcí na 

podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2017“ (MV) na realizaci programu „Podpora vzdělávacích 

aktivit k integraci cizinců na území MČ P 5 v roce 2017“, schválení žádosti – poskytnutá částka 665.775,-Kč, 

dne 14.6. RMČ schválila realizaci projektu – spolufinancování 73.975,-Kč (OŠK); RMČ 29.3. schválila 

spolupořadatelství + finanční podporu 19. ročníku Světového romského festivalu KHAMORO 2017; záštita a 

finanční podpora 19. ročníku Turnaje tolerance (národnostních menšin); záštita a finanční podpora akci 

„Slavnosti Rumunů v ČR“; dne 20.12. RMČ schválila podání žádosti o poskytnutí dotace na podporu 

integrace cizinců v roce 2018 (OSO) 

c) v listopadu roku 2016 byly vyhlášeny dotační programy pro podporu volnočasových aktivit občanů z MČ P 5 

v sociální oblasti pro rok 2017, dne 12.4. byly přidělené dotace odsouhlaseny RMČ,  dne 25.4. ZMČ; 

v rámci dotačního řízení nebyly v roce 2017 podány žádné žádosti s projekty se zaměřením na CS migrantů; 

dne 15.11. vyhlášení dotačního programů v sociální oblasti pro rok 2018    

Výstupy  

- záštita starosty a finanční podpora akce Den srbsko-českého přátelství (13.5.) 

- spolupořadatelství a finanční podpora 19. ročníku Světového romského festivalu Khamoro 2017 (29.-30.5.) 

- aktivity v rámci realizace projektu Podpora vzdělávacích aktivit k integraci cizinců na území MČ P 5 v roce 

2017 → závěrečná zpráva předložená RMČ dne 20.12. - realizátor OŠK  

- záštita a finanční podpora19. ročníku Turnaje tolerance národnostních menšin (3.6. stadion Juliska) 

- akce Slavnosti Rumunů v ČR (10.9. v Zahradě Kinských) 

- Bulharsko z výšky (22.6. KC Prádelna) 

- podaná žádost na MV ČR o poskytnutí dotace na integraci cizinců v roce 2018 

Naplnění opatření  

Splněno  

Poznámka  

 

 

 

 

 

http://kpss.praha5.cz/wp-content/uploads/2016/05/Mapování-problematiky-bezdomovectví-na-MČ-Praha-5.pdf
http://kpss.praha5.cz/wp-content/uploads/2016/05/Mapování-problematiky-bezdomovectví-na-MČ-Praha-5.pdf
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Seznam použitých zkratek: 

 

AP – Akční plán 

AS – Armáda spásy 

CS – cílová skupina 

CSOP – Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci 

DSS – dům sociálních služeb 

HMP – hlavní město Praha 

KC Prádelna – Komunitní centrum Prádelna 

KPSS – komunitní plánování sociálních služeb  

MČ – městská část 

MP HMP – Městská policie hlavního města Prahy 

MHMP – Magistrát hlavního města Prahy 

HZS – Hasičský záchranný sbor 

MŠ – mateřská škola 

MV – Ministerstvo vnitra 

NNO – nestátní nezisková organizace 

NZDM – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

OBP – Odbor bytů a privatizace  

OMI – Odbor majetku a investic 

OSO – Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 

OSP – Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 

OSPOD – oddělení sociálně právní ochrany dětí 

OŠK – Odbor školství 

OZP – osoba se zdravotním postižením 

PČR – Policie České republiky 

p. o. – příspěvková organizace 

PS – pracovní skupina 

RMČ P 5 – Rada městské části Praha 5 

ŘS – Řídící skupina 

ZMČ P 5 – Zastupitelstvo městské části Praha 5 

ZŠ – základní škola 

 

 

 


