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VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PRIORIT ZA ROK 2020 

Akčního plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících 

v městské části Praha 5 

 

V souvislosti epidemiologickou situací ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobenou koronavirem s označením 

SARS-CoV2 byly v rámci přijatých opatření omezeny aktivity naplánované v Akčním plánu na rok 2020. Rada 

MČ Praha 5 odsouhlasila realizaci některých akcí, které byly následně na základě mimořádných opatření zrušeny.   

 

Priorita č.1 

Podpora registrovaných sociálních služeb 

Opatření 1.1 Zajištění a podpora sociálních služeb poskytovaných občanům z MČ P 5 prostřednictvím 

                      dotačních programů a neinvestičních individuálních příspěvků z rozpočtu MČ P 5 

Naplánované aktivity: 

a) podpora poskytovatelů registrovaných sociálních služeb v rámci dotačního řízení MČ P 5 

b) podpora poskytovatelů registrovaných sociálních služeb formou neinvestičního individuálního daru  

c) pokračování ve spolupráci a zajištění terénního programu pro osoby bez přístřeší, které se nacházejí či 

pohybují na území MČ P 5 

d) pokračování ve spolupráci a zajištění programů zaměřených na uživatele návykových látek v ohrožených 

lokalitách MČ P 5 

Realizované aktivity: 

a) dne 16.10.2019 RMČ a 5.11.2019 ZMČ odsouhlasilo vyhlášení dotačních programů pro rok 2020 pro 

podporu sociálních služeb poskytovaných občanům z MČ P 5 a v oblasti prevence na podporu protidrogové 

politiky; dne 1.4. byly přidělené dotace odsouhlaseny RMČ,  dne 19.5. ZMČ;  dne 14.10. RMČ a 10.11. ZMČ 

odsouhlasilo vyhlášení dotačních programů pro rok 2021 v oblasti prevence na podporu protidrogové politiky 

a pro podporu sociálních služeb“ a podporu sociálních služeb poskytovaných občanům MČ P5   

b) dne 12.8. RMČ schválila záštitu nad akcí Super den 2020  

c) RMČ dne 12.2. schválila fin. dar org. Naděje na zajištění mobilní jednotky a terénního programu 

v ohrožených lokalitách Prahy 5 v roce 2020 

d) RMČ dne 12.2. schválila objednávku a financování sběru infekčního materiálu uživatelů návykových látek 

v rámci programu FIXPOINT (Progressive o.p.s.); fin. podpora sběru infekčního materiálu org. Sananim z.ú. 

Výstupy  

- v rámci dotačního řízení bylo podpořeno 53 projektů, které realizovalo 36 organizací poskytujících 

registrovanou sociální službu 

- § 69 terénní programy – finanční dar 180 tis. Kč org. Naděje 

- vyhlášené dotační programy v sociální oblasti na rok 2021  

- program FIXPOINT zajišťovaný společností Progressive o.p.s. 

- dne 19.9. akce Super den 2020 (org. poskytující reg. soc. službu sociální rehabilitace)  

- sběr infekčního materiálu zajištěný org. Sananim, z.ú.  

Naplnění opatření  

Splněno  

Poznámka  

 

 

Opatření 1.2 Zajištění sociálních služeb, které podporují setrvání občanů v domácím/přirozeném 

                       prostředí 

Naplánované aktivity: 

a) podpora organizací poskytujících sociální služby podporující setrvání obyvatel v domácím prostředí v rámci 

dotačního řízení MČ Praha 5 

b) zajištění informovanosti obyvatel o pomoci, kterou nabízí sociální služby podporující setrvání občanů 

v domácím prostředí   

c) zajištění potřebné informovanosti praktických lékařů o možnostech poskytování sociální péče 

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

organizací) 

e) podporovat pečující osoby 

Realizované aktivity: 

a) dne 16.10.2019 RMČ a 5.11.2019 ZMČ odsouhlasilo vyhlášení dotačních programů pro rok 2020 pro 

podporu sociálních služeb poskytovaných občanům z MČ P 5; dne 1.4. byly přidělené dotace odsouhlaseny 

RMČ,  dne 19.5. ZMČ; dne 14.10. RMČ a 10.11. ZMČ odsouhlasilo vyhlášení dotačních programů pro rok 
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2021 

b) realizováno průběžně v rámci sociální práce na odboru, prostřednictvím radničního časopisu Pětka 

c) realizováno průběžně – spolupráce při ukončení hospitalizace s potřebou zajištění soc. služeb, při pomoci 

s hledáním vhodné pobytové soc. služby; telefonické kontaktování praktických lékařů v době jarního 

nouzového stavu  

d) prezentace NNO v rámci radničního časopisu Pětka, nástěnek 

e) předávání informací o nabídce vzdělávací platformy Palata-domov pro zrakově postižené – „Pomůžeme vám 

zvládnout péči o blízké trpící demencí“ 

Výstupy  

- § 39 osobní asistence - podpořeny v rámci dotačního řízení 2 organizace 

- § 40 pečovatelská služba - podpořena v rámci dotačního řízení 2 organizace 

- § 41 tísňová péče - podpořeny v rámci dotačního řízení 3 organizace 

- § 44 odlehčovací služby - podpořeny v rámci dotačního řízení 3 organizace 

- § 46 denní stacionáře - podpořeny v rámci dotačního řízení 3 organizace 

- § 47 týdenní stacionáře - podpořena v rámci dotačního řízení 2 organizace 

- informace předané praktickým lékařům z Prahy 5   

- články v měsíčníku Pětka, informační letáky na nástěnkách  

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

Naplnění opatření  

Splněno částečně 

Poznámka  

Pořádání Dne neziskových organizací na pěší zóna Anděl bylo z důvodů epidemiologické situace zrušeno.  

 

Opatření 1.3 Spolupráce s MHMP na udržení a v případě zjištěné potřeby rozšíření sítě sociálních služeb 

                      na území HMP 

Naplánované aktivity: 

a) zjišťování skutečných potřeb občanů v oblasti sociálních služeb a jejich dostupnost 

b) na základě žádosti podporovat poskytovatele v zařazení/navýšení kapacity dle prokázané potřeby obyvatel 

MČ P 5 

c) pravidelná účast koordinátora KPSS P5 na prac. zasedání na MHMP 

Realizované aktivity: 

a) realizováno průběžně 

b) RMČ schválila 20.5. doporučení k navýšení kapacit do krajské sítě soc.sl.(chráněné bydlení (§51) a sociální 

rehabilitace (§70) – Fokus Praha, z.ú.); 17.6. doporučení o zařazení kapacit osobní asistence (§39) – KC 

Petrklíč, z.s.  

c) v roce 2020 se nekonala žádná setkání koordinátorů městských částí s koordinátorem HMP 

Výstupy  

- 2 doporučení o navýšení kapacit do krajské sítě soc.sl. (§51+§70) – Fokus Praha, z.ú. 
- doporučení o zařazení kapacit do krajské sítě soc. sl. (§39) - KC Petrklíč, z.s. 

Naplnění opatření  

Splněno částečně 

Poznámka  

 

 

Priorita č.2 

Podpora a rozvoj volnočasových aktivit občanů MČ Praha 5 v sociální oblasti  

Opatření 2.1 Podpora volnočasových aktivit občanů MČ P 5 prostřednictvím dotačních programů 

                      a neinvestičních individuálních příspěvků z rozpočtu MČ P 5    

Naplánované aktivity: 

a) podpora poskytovatelů volnočasových aktivit v rámci dotačního řízení MČ Praha 5 

b) na základě žádosti podpora poskytovatelů volnočasových aktivit formou daru 

Realizované aktivity: 

a) dne 16.10.2019 RMČ a 5.11.2019 ZMČ odsouhlasilo vyhlášení dotačních programů pro rok 2020 pro 

podporu volnočasových aktivit občanů MČ P 5 v sociální oblasti; dne 1.4. byly přidělené dotace 

odsouhlaseny RMČ,  dne 19.5. ZMČ; dne 14.10. RMČ a 10.11. ZMČ odsouhlasilo vyhlášení dotačního 

programu pro rok 2021 „Podpora volnočasových aktivit“  

b) dne 5.2. RMČ schválila fin. dar SPCCH 

https://kpss.praha5.cz/
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Výstupy  

- v rámci dotačního řízení podpořeno 20 organizací, jejichž 23 projektů bylo zaměřeno na volnočasové aktivity 

občanů MČ Praha 5 

- vyhlášený dotační program pro podporu volnočasových aktivit v sociální oblasti na rok 2021  

- fin. dar na podporu činnosti obvodní organizace SPCCH 

Naplnění opatření  

Splněno částečně 

Poznámka  

Plnění opatření bylo značně ovlivněno přijatými vládními opatřeními v souvislosti s epidemiologickou situací. 

 

Opatření 2.2 Dostupnost volnočasových aktivit pro děti a mládež jako prevence rizikových jevů 

Naplánované aktivity: 

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

aktivity“ (https://kpss.praha5.cz/) 

b) podpora činnosti KC Prádelna  

c) podpora volnočasových aktivit v rámci dotačního řízení 

d) organizace letního pobytového tábora pro děti v evidenci OSPOD 

e)  pokračovat v realizaci jednorázových akcí pro děti a mládež 

f) spolupráce a výměna informací s MŠ, ZŠ 

Realizované aktivity: 

a) realizováno průběžně ve spolupráci s Odborem informatiky, oddělením rozvoje ICT a správy webů 

b) rozpočet MČ P 5 na rok 2020 byl schválen RMČ dne 4.12.2019 a ZMČ dne 17.12.2019; dne 18.3. RMČ 

schválila podání žádosti o dotaci k projektu „Vybavení PC učeben v KC Prádelna a Louka“ od Nadace ČEZ;  

přípravu žádosti o dotaci k projektu „Podpora komunitního života II. v MČ P5“z operačního programu Praha-

pól růstu – schválení podání žádost RMČ 10.6.   

c) dne 16.10.2019 RMČ a 5.11.2019 ZMČ odsouhlasilo vyhlášení dotačních programů pro rok 2020 pro 

podporu volnočasových aktivit občanů MČ P 5 v sociální oblasti; dne 1.4. byly přidělené dotace 

odsouhlaseny RMČ a dne 19.5. ZMČ,  dne 14.10. RMČ a 10.11. ZMČ odsouhlasilo vyhlášení dotačních 

programů pro rok 2021 „Podpora volnočasových aktivit“   

d) letní prázdninový pobyt pro nezletilé děti v evidenci OSPOD ve spolupráci s Poradenským centrem pro 

rodinu a děti ÚSMĚV byl ZRUŠEN z důvodů koronavirové epidemie; realizace příměstského tábora 

Sportovní letní dny v Aquaparku Barrandov (letní prázdniny) 3 turnusy 

e) RMČ dne 29.7. schválila poskytnutí fin. daru Římskokatolické farnosti u kostela sv. Filipa a Jakuba na 

prázdninový pobyt dětí 

f) realizováno průběžně – RMČ schválila 12.2. pořádání II. ročníku filmové soutěže Antifetfest aneb jde to i 

jinak! 2020 pro školy, školská zařízení a nízkoprahové kluby pro děti a mládež 

Výstupy  

- účast 20 dětí v evidenci OSPOD na příměstském táboře v Aquaparku Barrandov 

- akce v komunitních centrech v rámci projektu „Rozvoj komunitního života v Městské části Praha 5“ 

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

- prázdninový pobyt handicapovaných a sociálně znevýhodněných dětí pořádaný Římskokatolickou farností 

u kostela sv. Filipa a Jakuba  

- podpořeno v rámci dotačního řízení 17 projektů se zaměřených na trávení volného času dětí a mládeže 

Naplnění opatření  

Splněno částečně 

Poznámka  

- V KC Prádelna a KC Louka je realizován projekt „Podpora komunitního života v Městské části Praha 5“ 

financovaný z Operačního programu Praha – pól růstu ČR, výzva č. 47. 

- Plnění opatření bylo značně ovlivněno přijatými vládními opatřeními v souvislosti s epidemiologickou 

situací. 

 

Opatření 2.3 Podporovat pravidelné aktivity i jednorázové akce pro seniory 

Naplánované aktivity: 

a) podpora činnosti v Komunitních centrech 

b) pokračovat v možnosti plavání pro seniory za zvýhodněné vstupné 

c) pokračovat v realizaci jednorázových akcí pro seniory 

Realizované aktivity: 

https://kpss.praha5.cz/
https://kpss.praha5.cz/
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a) rozpočet MČ P 5 na rok 2020 byl schválen RMČ dne 4.12.2019 a ZMČ dne 17.12.2019; dne 18.3. RMČ 

schválila podání žádosti o dotaci k projektu „Vybavení PC učeben v KC Prádelna a Louka“ od Nadace ČEZ; 

přípravu žádosti o dotaci k projektu „Podpora komunitního života II. v MČ P5“ z operačního programu 

Praha-pól růstu – schválení podání žádost RMČ 10.6.   

b) dne 16.10.2019 RMČ schválila dodatek ke smlouvě se Sport. klubem Motorlet Praha a 23.10. 2019 

pokračování projektu v Aquaparku Barrandov - zvýhodněné plavání pro seniory v roce 2020; dne 2.12.2020 

RMČ schválila dodatek ke smlouvě se Sport. klubem Motorlet Praha a 9.12.2020 pokračování projektu v 

Aquaparku Barrandov - zvýhodněné plavání pro seniory v roce 2021 

c) dne 29.1.RMČ schválila pořádání akce Jarní den seniorů; RMČ 29.7.  schválila poskytnutí fin. daru Seniorům 

ČR, z.s., Základní organizace Poštovka-Pegas 

Výstupy  

- pokračování projektu plavání pro seniory v SK Motorlet a v  Aquaparku Barrandov za zvýhodněné vstupné 

(v rámci krizových opatření byl zakázán provoz umělých koupališť)  
- akce v komunitních centrech v rámci projektu „Rozvoj komunitního života v Městské části Praha 5“ 

- ZRUŠENÍ Jarního dne seniorů (2.4.) 

- činnost Základní organizace Poštovka-Pegas 

Naplnění opatření  

Splněno částečně 

Poznámka  

- V KC Prádelna a KC Louka je realizován projekt „Podpora komunitního života v Městské části Praha 5“ 

financovaný z Operačního programu Praha – pól růstu ČR, výzva č. 47. 

- Plnění opatření bylo značně ovlivněno přijatými vládními opatřeními v souvislosti s epidemiologickou 

situací. 

 

Opatření 2.4 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 na rok 2020 byl schválen RMČ dne 4.12.2019 a ZMČ dne 17.12.2019 

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

návštěv u jubilantů i depistáží  

c) RMČ P 5 schválila dne 11.3. pořádání Senior akademie ve spolupráci s MP; RMČ 26.2. schválila akci „Den 

bezpečnosti“ pro děti ze ZŠ Weberova 

d) realizováno průběžně 

Výstupy  

- Senior akademie ve spolupráci s MP HMP (od 23.9., naplánováno 12 dvouhodinových cyklů do 9.12.) 

PŘERUŠENO 

- ZRUŠENÍ Dne bezpečnosti v ZŠ Weberova (6.5.) 

Naplnění opatření  

Nesplněno    

Poznámka  

 Naplánované aktivity nebyly realizovány na základě přijatých vládních opatření v souvislosti 

s epidemiologickou situací. 

 

Opatření 2.5 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) 

Realizované aktivity: 

a) RMČ dne 5.2. schválila finanční dar Šachovému klubu Smíchov na 4 šachové akce v roce 2020; 29.7. záštitu 

radních nad charitativním fotbalovým turnajem „Football Cup pro Radost dětem“ 
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b) z důvodů mimořádných opatření realizováno průběžně v omezené míře – v rámci sociální práce na odboru 

c) z důvodů mimořádných opatření realizováno průběžně v omezené míře – ve spolupráci s CSOP aktivity pro 

seniory, pro děti – v době přijatých krizových opatření probíhaly pravidelné kurzy pro seniory distanční 

formou v podobě on-line lekcí; RMČ 22.1. schválila pořádání akce Čarodějnického pohádkového lesa 

v lesoparku na Barrandově; dne 29.1. RMČ schválila pořádání akce Jarní den seniorů; RMČ 18.3. schválila 

pořádání Pohádkového lesa v Musaionu-Kinského zahradě; RMČ 9.12. schválila pokračování i v roce 2021 

projektu „Koupání rodičů s dětmi“ v Aquaparku Barr. 

Výstupy  

- ZRUŠENÍ Jarního dne seniorů (2.4.) 

- ZRUŠENÍ Čarodějnického pohádkového lesa na Barrandově (18.4.) 

- záštita na akcí charitativní fotbalový turnaj „Football Cup pro Radost dětem“ (27.8.) 

- ZRUŠENÍ Pohádkového lesa v Musaionu – Kinského zaradě (3.10.) 

- fin. dar Šachovému klubu Smíchov a záštita nad šach. turnaji – Turnaj kosmonautů (7.3.), SENIORKA 

(26.9.), Memoriál Jana Weisgraba (7.11.), Mikulášská šachové nadílky (5.12.) 

- pokračování projektu koupání rodičů s dětmi z MČ P5“ v Aquaparku Barrandov i v roce 2021   

- pravidelné kurzy pro seniory distanční formou v podobě on-line lekcí v době přijatých krizových opatření 

Naplnění opatření  

Splněno částečně 

Poznámka  

 Plnění opatření bylo značně ovlivněno přijatými vládními opatřeními v souvislosti s epidemiologickou situací. 

 

Priorita č.3 

Podpora a rozvoj služeb nedefinovaných v zák. č. 108/2006 Sb. o soc. službách 

Opatření 3.1 Pokračování procesu plánování sociálních a souvisejících služeb na MČ Praha 5 

Naplánované aktivity: 

a) monitorování a vyhodnocení procesu  

b) pravidelné setkávání pracovních skupin 

c) předávání výstupů Řídící skupině 

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

e) spolupráce s MHMP a ostatními MČ 

f) zpracování Akčního plánu na rok 2021 

Realizované aktivity: 

a) realizováno průběžně – dne 4.3. bylo RMČ P 5 předloženo „Vyhodnocení plnění priorit AP za rok 2019“ 

b) jarní a podzimní setkání PS v návaznosti na nařízená opatření v rámci epidimiologické situace byla zrušena  

c) dne 5.2. RMČ vzala na vědomí nové složení ŘS korespondující se změnami OSO; od 17.2. do 24.2. měli 

členové ŘS možnost podat připomínky k „Vyhodnocení plnění priorit AP za rok 2019“ 

d) realizováno průběžně ve spolupráci s Odborem informatiky, oddělením rozvoje ICT a správy webů 

e) realizováno průběžně - koordinátor KPSS je v kontaktu s koordinátory jednotlivých MČ hl. města Prahy a 

MHMP 

f) zpracování návrhu Akčního plánu (AP) na rok 2021, připomínkové řízení k AP od 8. do 30.9., dne 14.10. byl 

AP schválen RMČ 

Výstupy  

- dokument „Vyhodnocení plnění priorit za rok 2019“ dostupný na https://kpss.praha5.cz/   

- webový portál komunitního plánování https://kpss.praha5.cz/ 
- zveřejněné zápisy ze setkání pracovních skupin 24. a 25. června https://kpss.praha5.cz/ 

- Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na rok 2021 

Naplnění opatření  

Splněno částečně 

Poznámka  

Z důvodu ochrany obyvatelstva a prevence nebezpečí šíření onemocnění koronaviru COVID – 19 byla zrušena 

plánovaná jarní a podzimní setkání pracovních skupin v rámci komunitního plánování sociálních služeb. 

 

Opatření 3.2  Podpora poradenství  

Naplánované aktivity: 

a) zajistit provoz Bezplatné právní poradny provozované MČ Praha 5 

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

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

https://kpss.praha5.cz/
https://kpss.praha5.cz/
https://kpss.praha5.cz/
https://kpss.praha5.cz/
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Realizované aktivity: 

a) jednání o provozu Bezplatné právní poradny – provoz nebyl z personálních důvodů MČ Praha 5 v roce 2020 

obnoven   

b) realizováno průběžně  

c) dne 16.10.2019 RMČ a 5.11.2019 ZMČ odsouhlasilo vyhlášení dotačních programů pro rok 2020; dne 1.4. 

byly přidělené dotace odsouhlaseny RMČ a 19.5. ZMČ;  dne 14.10. RMČ a 10.11. ZMČ odsouhlasilo 

vyhlášení dotačních programů pro rok 2021  

Výstupy  

- § 37 odborné sociální poradenství – podpořeno v rámci dotačního řízení 11 projektů realizovaných 7 

organizacemi  

- přehled organizací poskytujících poradenství v pravidelně aktualizovaném Katalogu sociálních služeb na 

webu KPSS (https://kpss.praha5.cz/)      

Naplnění opatření  

Splněno částečně 

Poznámka  

Z personálních důvodů byl ukončen provoz bezplatné právní poradny provozované MČ Praha 5. Zájemci o 

bezplatné právní poradenství mohou na OSO získat adresy dostupných poraden.  

 

Opatření 3.3  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) dne 16.10.2019 RMČ a 5.11.2019 ZMČ odsouhlasilo vyhlášení dotačních programů pro rok 2020; dne 1.4. 

byly přidělené dotace odsouhlaseny RMČ a 19.5. ZMČ,  dne 14.10. RMČ a 10.11. ZMČ odsouhlasilo 

vyhlášení dotačních programů pro rok 2021  

b) prezentace NNO v pravidelně aktualizovaném Katalogu sociálních služeb na webu KPSS 

(https://kpss.praha5.cz/), v rámci radničního časopisu Pětka, nástěnek 

Výstupy  

- podpořeny v rámci dotačního řízení 6 projektů, které realizuje 5 organizací za pomoci dobrovolníků 

- 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 částečně 

Poznámka  

Z důvodu ochrany obyvatelstva a prevence nebezpečí šíření onemocnění koronaviru COVID – 19 byla zrušena 

plánovaná akce Den neziskových organizací. 

 

Opatření 3.4  Podpora bydlení osob v nepříznivé sociální situaci 

Naplánované aktivity: 

a) podpora samostatného bydlení v bytech určených pro tréninkové bydlení 

b) spolupráce OSO s nájemci tréninkových bytů – s Armádou spásy v ČR, z.s. a s organizací Naděje a s Komisí 

sociální a zdravotní 

c) spolupráce OSO s OBP a s Komisí sociální a zdravotní ve věci pronájmu obecních bytů pro seniory 

d)  spolupráce OSO s OBP a s Komisí sociální a zdravotní ve věci pronájmu a prodloužení nájemných smluv u 

obecních bytů ze sociálních důvodů   

e) podpora bytů zvláštního určení 

Realizované aktivity: 

a) realizováno průběžně – na jednání KoSo dne 13.5. a na RMČ dne 20.5. schválen záměr projektu tréninkového 

bydlení ve spolupráci s Arcidiecézní charitou Praha; dne 26.8. RMČ schválila návrh na uzavření smlouvy s 

Arcidiecézní charitou Praha pro tréninkové bydlení 

b) realizováno průběžně – dne 20.5. byl RMČ schválen projekt tréninkového bydlení ve spolupráce 

s Arcidiecézní charitou Praha; dne 19.8. doporučila Komise sociální a zdravotní uzavření smlouvy o nájmu 

bytu s organizací Arcidiecézní charita Praha, pro tréninkové bydlení.   
c) realizováno průběžně 

https://kpss.praha5.cz/
https://kpss.praha5.cz/
https://kpss.praha5.cz/


Vyhodnocení plnění priorit za rok 2020 

7 

 

d) realizováno průběžně 

e) realizováno průběžně – v roce 2019 vydala RMČ celkem 7 usnesení týkajících se realizace projektu 

“Raudnitzův dům - bydlení pro seniory“ 

- dne 20.5. RMČ schválila doporučení o navýšení kapacit do krajské sítě sociálních služeb org. Fokus Praha, 

z.ú. (chráněné bydlení) 

Výstupy  

- 10 bytů MČ P 5 pronajatých v rámci tréninkového bydlení  

- spolupráce s  organizacemi Armáda spásy, Naděje  

- zahájení spolupráce s Arcidiecézní charitou Praha, uzavření smlouvy o nájmu bytu 

- zápis z jednání KoSo + usnesení RMČ - Záměr projektu tréninkového bydlení ve spolupráci s Arcidiecézní 

charitou Praha 

- doporučení o navýšení kapacit do krajské sítě sociálních služeb org. Fokus Praha, z.ú. 

- realizace kroků vedoucích k  rekonstrukci Raudnitzova domu s výsledkem bytového domu pro seniory 

Naplnění opatření  

Splněno  

Poznámka  

 

 

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 zaměstnavatelů na chráněném trhu práce 

Realizované aktivity: 

a) realizováno průběžně  

b) dne 16.10.2019 RMČ a 5.11.2019 ZMČ odsouhlasilo vyhlášení dotačních programů pro rok 2020; dne 1.4. 

byly přidělené dotace odsouhlaseny RMČ a 19.5. ZMČ, dne 14.10. RMČ a 10.11. ZMČ odsouhlasilo 

vyhlášení dotačních programů pro rok 2021  

Výstupy  

- v rámci dotačního řízení v oblasti prevence na podporu protidrogové politiky byly podpořeny 2 zaměřené na 

resocializaci klientů 

- zvýhodněné nájemné pro Kavárnu Mezi Řádky a zázemí – provozovatel o.s. Etincelle, kde jsou zaměstnáváni 

OZP 

- zvýhodněné nájemné pro Jako doma – Homelike – jídelna kuchařek bez domova  

Naplnění opatření  

Splněno  

Poznámka  

 

 

Opatření 3.6  Zajištění monitorování pohybu a výskytu osob bez přístřeší 

Naplánované aktivity: 

a) pokračovaní v monitorování pohybu a výskytu 

b) vyhodnocování potřeb  

c) poskytovaní odborného sociální poradenství 

d) spolupráce s poskytovateli sociálních služeb a MP 

Realizované aktivity: 

RMČ 17.6. schválila 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, preventisty ve spolupráci s NNO 

b) , c) realizováno průběžně 

d) realizováno průběžně – RMČ dne 12.2. schválila fin.dar org. Naděje na zajištění mobilní jednotky a terénního 

programu v ohrožených lokalitách Prahy 5 v roce 2020 

Výstupy  

- zajištění mobilní jednotky a terénního programu v ohrožených lokalitách P 5 

- dotace ve výši 153 tis. Kč z rozpočtu HMP na terénní program Naděje a 27 tis. z rozpočtu MČ P 5 

- poradenství a pomoc při prosazování práv a zájmů cílové skupiny 

- 12 průběžných zpráv a 1 souhrnná zpráva za rok 2020 střediska Naděje Praha o službách poskytovaných při 

terénní sociální práci a mobilní jednotce na území Prahy 5 
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- pravidelná terénní práce zaměřená na osoby bez přístřeší 

Naplnění opatření  

Splněno  

Poznámka  

 

 

Opatření 3.7  Pokračování projektu „zapojení osob bez přístřeší do úklidu svého okolí“ 

Naplánované aktivity: 

a) spolupráce s organizacemi, které svoji činnost zaměřují na osoby bez přístřeší a vykonávají terénní práci na 

území MČ P 5 

b) spolupráce s OSP s cílem pokračování projektu 

Realizované aktivity: 

a) , b)realizováno průběžně - 3x týdně zabezpečuje Progressive sběr infekčního materiálu i běžného 

komunálního odpadu v Husových sadech; dne 16.7. byl realizován Progressive/ STAGE 5 velký úklid 

Husových sadů, OSP zajistilo odvoz pytlů s odpadem  

Výstupy  

- zajištění pravidelného sběr infekčního materiálu i komunálního odpadu 

- spolupráce OSP a Progressive o.p.s. při úklidu Husových sadů – 16.7. 

Naplnění opatření  

Splněno  

Poznámka  

 

 

Opatření 3.8  Podpora začleňování cizinců a menšin  

Naplánované aktivity: 

a) spolupráce OSO - poradce pro cizince, národnostní menšiny a etnické skupiny s poskytovateli sociálních a 

souvisejících služeb 

b) zajistit předávání informací cizincům o dostupnosti sociálních a souvisejících služeb prostřednictvím letáků 

na nástěnkách OSO, článků na webu KPSS, prezentací poskytovatelů na Dnu neziskových organizací apod.  

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

Realizované aktivity: 

a) realizováno průběžně – dne 16.9. RMČ schválila záštitu a finanční podpora 22. ročníku Turnaje tolerance 

(národnostních menšin) 

b) realizováno průběžně – zveřejňování informací a prezentace NNO  

c)  dne 16.10.2019 RMČ a 5.11.2019 ZMČ odsouhlasilo vyhlášení dotačních programů pro podporu sociálních 

služeb poskytovaných občanům z MČ P 5 pro rok 2020; dne 1.4. byly přidělené dotace odsouhlaseny RMČ,  

dne 19.5. ZMČ, v rámci dotačního řízení nebyly v roce 2020 podány žádné žádosti s projekty se zaměřením 

na CS migrantů; dne 14.10. RMČ a 10.11. ZMČ odsouhlasilo vyhlášení dotačních programů pro rok 2021 

- RMČ dne 5.2. schválila podání žádosti o dotaci na projekt Podpora vzdělávacích a sociokulturních aktivit 

směřujících k integraci cizinců v roce 2020 na území MČP 5 (Oddělení EU fondů); dne 9.12. RMČ schválila 

přípravu Žádosti o dotaci – projekt Podpora vzdělávacích a sociokulturních aktivit směřujících k integraci 

cizinců v roce 2021 na území MČP 5 

- dne 18.3. RMČ schválila záštitu dětského dne Khamoro a finanční dar pro organizátora Slovo 21 z.s. 

Výstupy  

- žádost o poskytnutí dotace na MV ČR 

- služby VIC Praha 5, o.p.s. k projektu „Podpora vzdělávacích a sociokulturních aktivit směřujících k integraci 

cizinců v roce 2020 na území městské části Praha 5“ 

- záštita a finanční podpora dětského dne Khamoro v parku Portheimka  (5.6.) 

- dar na Dětský den (5.6.) v rámci festivalu KH AMORO 2019 v parku Portheimka  

- aktivity v rámci realizace projektu Podpora vzdělávacích a sociokulturních aktivit směřujících k integraci 

cizinců na území MČP 5 v roce 2020  

- záštita a finanční podpora 22. ročníku Turnaje tolerance (národnostních menšin) (26.9. stadion Juliska) 

Naplnění opatření  

Splněno  

Poznámka  
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 Pracovní pozice poradce pro cizince, národnostní menšiny a etnické skupiny není na OSO obsazena, 

činnost vykonávají sociální pracovníci oddělení sociálních kurátorů a oddělení sociální péče a rozvoje 

sociálních služeb.  

 Gesčním odborem projektu Podpora vzdělávacích a sociokulturních aktivit směřujících k integraci 

cizinců na území MČ P 5 byl v roce 2020 Odbor Kanceláře starosty ve spolupráci s Odborem 

legislativním a právním. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam použitých zkratek: 

 

CSOP – Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci 

HMP – hlavní město Praha 

KC – komunitní centrum  

KoSo – Komise sociální a zdravotní 

KPSS – komunitní plánování sociálních služeb  

MČ – městská část 

MHMP – Magistrát hlavního města Prahy 

MP HMP – Městská policie hlavního města Prahy 

MŠ – mateřská škola 

MV – Ministerstvo vnitra 

NNO – nestátní nezisková organizace 

o.p.s. – obecně prospěšná společnost 

OBP – Odbor bytů a převodů nemovitých věcí  

OSO – Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 

OSP – Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 

OSPOD – oddělení sociálně právní ochrany dětí 

OZP – osoba se zdravotním postižením 

RMČ P 5 – Rada městské části Praha 5 

ŘS – Řídící skupina 

SPCCH – Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. 

VIC – Vzdělávací a informační centrum Praha 5 

ZMČ – Zastupitelstvo městské části  

ZŠ – základní škola 

 

 


