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ÚVOD
Tato zpráva vychází ze schváleného SPRSS na území Prahy 14. Jejím účelem je uvést přehled plnění SPRSS
v roce 2019, kdy byl v platnosti SPRSS schválený usnesením zastupitelstva MČ Praha 14 č. 66/ZMČ/2016 ze
dne 13. 12. 2016 jako závazný rozvojový dokument. Jeho cílem je zajistit občanům, kteří se ocitli v obtížné
situaci, účinnou pomoc, zároveň však usilovat o to, aby občanů, kteří pomoc potřebují, bylo co nejméně.
Zpráva je pojata tak, že nejprve shrnuje, co bylo při realizaci plánu vykonáno, následně pak, co bude
učiněno v roce 2020.
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PLNĚNÍ AKTIVIT KPRSS V ROCE 2019 A NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI PRO ROK
2020
V této části je přehledně uvedeno, jak byly jednotlivé aktivity KPRSS v uplynulém roce plněny. U každé
aktivity je uveden její cíl, dále v plánu uvedená hodnotící kritéria s jednotkami a hodnotami. Dále jsou
uvedeny činnosti, které byly spojeny s realizací dané aktivity, ačkoliv nebyly měřeny uvedenými kritérii
(např. kritéria jsou relevantní až v další fázi realizaci plánu, např. po roce 2019, případně dané činnosti
slouží pro zajištění realizace aktivity) a míra naplnění dané aktivity. Dále je uveden stav plnění dané aktivity
a v poslední řadě popis činnosti pro naplnění dané aktivity v roce 2020.
Tab. 1: Přehled aktivit Plánu, jejich plnění v roce 2019 dle nastavených indikátorů a plán činnosti v roce
2020

PRIORITNÍ OBLAST: SENIOŘI A OBČANÉ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
aktivita
cíl
Cílová slupina
kritérium
uživatelé služeb
Náklady MČ –
pečovatelská služba
Činnosti spojené
s realizací aktivity
Plnění aktivity
Činnost k plnění aktivity
v roce 2020

aktivita
5, Cíl

Cílová skupina
Kritérium
Uživatelé odborného
sociálního poradenství/
uživatelé služeb sociální
péče
Činnosti spojené
s realizací aktivity

Plnění aktivity
Činnost k plnění aktivity
v roce 2020

1.1.1.
Podpora pečovatelské služby
Dostupnost kvalitní služby za přijatelnou cenu
Senioři a občané se ZP
jednotka
Hodnota (plán)
Hodnota (2019)
Počet/rok
230
264
Kč/rok
3 300 000 Kč (financování pečovatelské služby)
Průběžná podpora - financování pečovatelské služby na základě smlouvy
(OSVZ, z prostředků VHP)
Pronájem prostor (SM)
ANO
Průběžná podpora (dotace, smlouva s poskytovatelem pečovatelské služby od r. 2019 je navýšení na 3 300 000 Kč)
Pronájem prostor (SM)
V roce 2020 se předpokládá nárůst této aktivity.
1.1.2.
Podpora základního typu služeb pro OZP a seniory
Zachování a dotvoření základní sítě služeb (odborné sociální poradenství,
osobní asistence, centra denních služeb, chráněné a podporované
bydlení, odlehčovací služby, sociální rehabilitace, terénní programy,
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační
služby pro seniory a OZP)
Senioři, občané se ZP
jednotka
Hodnota (plán)
Hodnota (2019)
Počet uživatelů
500 / celkový počet
1350
uživatelů poradenství a
služeb sociální péče /
Průběžná podpora (dotace)
Pronájem prostor (SM)
Poskytování odborného sociálního poradenství jako součásti sociální práce na
obci s rozšířenou působností
ANO
Poskytování odborného sociálního poradenství OSVZ
Průběžná podpora (dotace)
Pronájem prostor (SM)
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aktivita
cíl

Cílová skupina
kritérium
Počet podpořených aktivit
Činnosti spojené
s realizací aktivity
Plnění aktivity
Činnost k plnění aktivity
v roce 2020
aktivita
cíl
Cílová skupina
kritérium
Počet existujících subjektů
účastníci
Místo pro setkávání v
Hloubětíně
Náklady MČ
Činnosti spojené
s realizací aktivity
Plnění aktivity
Činnost k plnění aktivity
v roce 2020

aktivita
cíl
Cílová slupina
kritérium
Kapacita zařízení
Náklady MČ – rozšíření
kapacit domova pro
seniory
Činnosti spojené
s realizací aktivity

1.1.3.

Podpora rozvojového typu služeb sociální péče pro
OZP a seniory
Rozvoj chybějících služeb a služeb s nedostatečnou kapacitou
 Služba typu odlehčovací služby ambulantního i terénního
charakteru pro seniory a OZP
 Služba typu denní stacionáře pro OZP a seniory
 Osobní asistence dostupná 24 hodin denně
Propagace již existujících služeb v rámci celé Prahy.
Senioři, občané se ZP
jednotka
Hodnota (plán)
Hodnota (2019)
počet
3
6
Průběžná podpora (dotace), Pronájem prostor (SM)
ANO
Průběžná podpora (dotace), Pronájem prostor (SM)

1.2.1.
Klubová činnost seniorů a OZP
Aktivizace občanů, zlepšení možností pro aktivní život,
sounáležitost občanů
Senioři, občané se ZP
jednotka
Hodnota (plán)
Hodnota (2019)
Počet/rok
6
10
počet
150
Cca 295
Existence?
ANO
ANO
Kč/rok
50 000 Kč (dotace)
Průběžná podpora (dotace), spolupořádání akcí,, pronájem prostor (SM)
KC Kardašovská došlo k navýšení počtu seniorů cca o 50 klientů z řad
seniorů
ANO
Průběžná podpora (dotace), spolupořádání akcí,, pronájem prostor (SM)
Provoz KC Kardašovská,
Výstavba KC Hloubětínská 55 – otevření provozu 12/2019 od 2/2020 plný
provoz vč. knihovny
1.3.1.
Rekonstrukce a navýšení kapacity domova pro seniory
Zvýšení dostupnosti bydlení pro OZP a seniory a rozšíření kapacit služby
domov pro seniory
Senioři a občané se ZP
jednotka
Hodnota (plán)
Hodnota (2019)
Počet lůžek
Dle studie
Dle studie
Kč/rok
3 111 780,- Kč na zpracování dokumentace pro výběr
zhotovitele (náklady za rok 2018)
O Kč (náklady za rok 2019)
Pronájem prostor (SM)
Záměr rozšíření zařízení sociálních služeb pro seniory (OSVZ, OSMI) –
zpracována studie rozšíření Domova sociálních služeb Bojčenkova, práce na
dokumentaci a stavebním povolení
V roce 2019 vyjednáváno o získání finančních prostředků na realizaci
projektu (MHMP, MPSV, EU).
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Plnění aktivity
Činnost k plnění aktivity
v roce 2020

DLOUHODOBĚ
Pronájem prostor (SM)
Záměr rozšíření kapacit služby domov pro seniory (financováno z rozpočtu
MČ,HMP,MPSV,EU). Je jednáno o možnostech řešení investice a
financování: a) MHMP b) MČ
Domov sociálních služeb Bojčenkova - je podaná žádost o dotaci MPSV

aktivita
cíl
Cílová slupina
kritérium
Počet akcí
Náklady MČ
Činnosti spojené
s realizací aktivity

1.3.2.
Působení k odstranění bariér ve veřejném prostoru
Mapování bariér a následné působení k jejich odstranění
Senioři a občani se ZP
jednotka
Hodnota (plán)
Hodnota (2019)
Počet/rok
1
Kč/rok
0
Realizace investičních akcí v objektech MČ
Relevantní objekty byly zmapovány v předchozích letech
Plán k odstraňování bariér v rámci pracovních skupin
Zpřístupněn dům ul. Ronešova, autobusová zastávka v ul. Bryksova, povrchy
u domu zvláštního určení v ul. Kapitána Stránského /rozpočet HMP/ – nešlo
z rozpočtu MČ.
ANO
Realizace investičních akcí v objektech MČ (rekonstrukce Úřadu MČ Praha
14)
Vyjednávání s HMP o odstraňování bariér v domech s byty zvláštního
určení.

Plnění aktivity
Činnost k plnění aktivity
v roce 2020

PRIORITNÍ OBLAST: RODINY, DĚTI, MLÁDEŽ
aktivita

Plnění aktivity
Činnost k plnění aktivity
v roce 2020

Vzdělávací aktivity pro 50+ a rodiče vracející se na trh
práce po RD
Zvýšení šance na získání a udržení pracovního místa u členů CS
Rodiny s dětmi, a 50+
jednotka
Hodnota (plán)
Hodnota (2019)
počet
3
5
Kč
Bez přímých nákladů MČ
MPSV v rámci místně příslušného úřadu práce možnosti nabízí, MČ nabízí
spolupráci a informování občanů, doporučení pro organizace, atp.
Pronájem prostor (SM)
Propagace aktivit v radničním časopisu a na webu MČ
KC Broumarská - Volnočasové aktivity nekomerčního charakteru
KC Kardašovská – přednáška „Pracovně právní otázky“
ANO
Pronájem prostor (SM)
Propagace aktivit v radničním časopisu a na webu MČ

aktivita

2.1.2.

cíl
Cílová slupina
kritérium
Podpořené aktivity
Náklady MČ
Činnosti spojené
s realizací aktivity

cíl
Cílová slupina
kritérium
Počet uživatelů
Počet článků

2.1.1.

Vytváření pracovních příležitostí pro 50+ a rodiče
vracející se na trh práce po RD
Zvýšení počtu osob, které získají zaměstnaní
Rodiny s dětmi, a 50+
jednotka
Hodnota (plán)
Hodnota (2019)
Počet / rok
48
82
Počet článků na
/
Cca 10
webu MČ a
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Náklady MČ
Činnosti spojené
s realizací aktivity

Plnění aktivity
Činnost k plnění aktivity
v roce 2020
aktivita
cíl
Cílová slupina
kritérium
Podpořené služby
Náklady MČ
Činnosti spojené
s realizací aktivity
Plnění aktivity
Činnost k plnění aktivity
v roce 2020

aktivita

cíl
Cílová slupina
kritérium
uživatelé
Výkony uživatelům /
intervence
Náklady MČ
Činnosti spojené
s realizací aktivity
Plnění aktivity
Činnost k plnění aktivity
v roce 2020
aktivita
cíl
Cílová slupina
kritérium

v radničním
časopisu
Kč
Bez přímých nákladů MČ
MPSV v rámci místně příslušného úřadu práce možnosti nabízí, MČ nabízí
spolupráci a informování občanů, doporučení pro organizace, atp.
Pronájem prostor (SM)
Propagace aktivit v radničním časopisu a na webu MČ
Sociální podnik Černý Most
ANO
Pronájem prostor (SM)
Propagace aktivit v radničním časopisu a na webu MČ
2.1.3.
Podpora rodin v krizi
zlepšení rodičovských kompetencí, sanace rodiny, spolupráce OSPOD
s NNO, podpora záchranné sítě pro členy rodin v krizové situaci
Rodiny s dětmi a mládež
jednotka
Hodnota (plán)
Hodnota (2019)
počet
6
7
Kč
453 500 Kč (dotace)
Průběžná podpora (dotace)
Pronájem prostor (SM)
Spolupráce OSPOD s NNO
ANO
Průběžná podpora (dotace)
Pronájem prostor (SM)
Spolupráce OSPOD s NNO
2.1.4.

Klubová činnost pro rodiny s dětmi
(prevence sociálního vyloučení rodin a sociální
izolace rodičů na mateřské dovolené)
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, činnosti mateřských a
rodinných center
Rodiny s dětmi
jednotka
Hodnota (plán)
Hodnota (2019)
počet/rok
1100
Cca 700
počet/rok
6000
Cca 5000
Kč

295 000 Kč (dotace) plus 600 000 Kč (služby pro
OSPOD)
Průběžná podpora (dotace)
Pronájem prostor (SM)
Rekonstrukce prostor Jadody, z. ú. – proto i nižší počet uživatelů a intervencí
ČÁSTEČNE
Průběžná podpora (dotace)
Pronájem prostor (SM)
2.2.1.
Terénní práce pro děti a mládež
Zlepšení kvality života dětí, snížení sociálních a zdrav.rizik, zlepšení
orientace v soc. prostředí, podmínky pro řešení soc.situace
děti a mládež
jednotka
Hodnota (plán)
Hodnota (2019)
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uživatelé
výkony uživatelům/
intervence

počet
počet

Náklady MČ
Činnosti spojené
s realizací aktivity
Plnění aktivity
Činnost k plnění aktivity
v roce 2020

Kč
260 000 (dotace)
Průběžná podpora (dotace)
Pronájem prostor (SM)
ANO
Průběžná podpora (dotace)
Pronájem prostor (SM)

aktivita
cíl

2.2.2.
Podpora NZDM
Zlepšení kvality života dětí, snížení sociálních a zdrav. rizik, zlepšení
orientace v soc. prostředí, podmínky pro řešení soc. situace
děti a mládež
jednotka
Hodnota (plán)
Hodnota (cíl)
počet
700
1720
počet
14 000
6946 hodin přímé péče změna metodiky výpočtu
Kč
669 000 (dotace)
Průběžná podpora (dotace)
Pronájem prostor (SM)
ANO
Průběžná podpora (dotace)
Pronájem prostor (SM)

Cílová slupina
kritérium
uživatelé
výkony
Náklady MČ
Činnosti spojené
s realizací aktivity
Plnění aktivity
Činnost k plnění aktivity
v roce 2020
aktivita
cíl

300
4000

345
2 332 hodin přímé péče změna metodiky výpočtu
/ rekonstrukce a personální
změny v Jahodě, podobný
problém řešil v roce 2018
Neposeda

Cílová slupina
kritérium
hodiny preventivních
aktivit ve školách

2.2.3.
Podpora preventivních služeb pro děti a mládež
Posilování pozitivních postojů, snížení výskytu sociálně patologických jevů,
informovanost
Děti a mládež
jednotka
Hodnota (plán)
Hodnota (2019)
Počet
500
za školní rok 2018/19
proběhlo na našich ZŠ 536
hodin všeobecné primární
prevence realizované PrevCentrem, z.ú./

Náklady MČ - celkem

Kč

Činnosti spojené
s realizací aktivity

rok 2019/2020 jsou 528.000,- Kč (celková částka na 5
let 2.588.000,- Kč)
Od ledna do června probíhal program specifické primární prevence
rizikového chování na ZŠ realizovaný Prev-Centrem.
Kromě přímé práce v podobě primární prevence (PP) v 5.-9. třídách všech
ZŠ probíhala navíc návazná metodická podpora učitelů 1. stupně při realizaci
PP a odborná konzultace pro metodiky.
Původní kontrakt s dodavatelem skončil školním rokem 2018/2019. Na
realizaci programu od září 2019 bylo vypsáno nové výběrové řízení, které
vyhrál opět Prev-Centrum, z.ú. Na základě nové smlouvy probíhá od 1. 9.
2019 přímá práce v podobě primární prevence od 2. do 7. ročníků ročníku na
ZŠ.
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Plnění aktivity
Činnost k plnění aktivity
v roce 2020

ANO
Průběžná realizace programu primární prevence rizikového chování na ZŠ
(od roku 2014 realizuje Prev-Centrum, z.ú.).

PRIORITNÍ OBLAST: CIZINCI A MENŠINY
aktivita

cíl
Cílová slupina
kritérium
Podpořené aktivity
Činnosti spojené
s realizací aktivity

Plnění aktivity
Činnost k plnění aktivity
v roce 2020

aktivita
cíl

Cílová slupina
kritérium
Úvazky TSP
Kontakty/intervence
Činnosti spojené
s realizací aktivity
Plnění aktivity
Činnost k plnění aktivity
v roce 2020

aktivita
cíl

3.1.1.

Podpora organizací realizujících projekty zaměřené na
zvyšování vzdělanosti a aktivizace pracovního
potenciálu
Zvyšování vzdělanosti a aktivizace pracovního potenciálu CS
Cizinci a menšiny
jednotka
Hodnota (cíl)
Hodnota (2019)
Počet/rok
3
6
Průběžná podpora (dotace)
Pronájmy prostor (SM)
Spolupráce se SP Černý Most, s.r.o.
Aktivity komunitních center (Plechárna, Kardašovská)
Projekt „Podpora integrace cizinců na území MČ Praha 14 v roce 2019“ –
kurzy českého jazyka pro cizince, kurzy sociálně kulturní orientace,
interkulturní práce, sociální sítě
ANO
Průběžná podpora (dotace)
Pronájmy prostor (SM)
Spolupráce se SP Černý Most, s.r.o.
Aktivity komunitních center (Plechárna, Kardašovská)
Projekt „Podpora integrace cizinců na území MČ Praha 14 v roce 2020“ –
kurzy českého jazyka pro cizince, kurzy sociálně kulturní orientace,
interkulturní práce, sociální sítě
3.2.1.

Pokračování v terénní práci s menšinami v reakci na
jejich potřeby
Zachování stávajících úvazků TSP v rámci OSVZ, zlepšení kvality života CS,
snížení sociálních a zdrav.rizik, zlepšení orientace v soc. prostředí,
podmínky pro řešení soc. situace
menšiny
jednotka
Hodnota (cíl)
Hodnota (2019)
Počet
2
2
počet
1000
1640
TSP OSVZ 2 úvazky
ANO
Od ledna 2020 došlo ke snížení o jeden úvazek TSP, v důsledku odchodu
jedné terénní pracovnice z OSVZ. Uprázdněné místo bude využito pro
sociální práci v přenesené působnosti ÚMČ.

3.2.2.

Pokračování podpory terénní a individuální práce
s cizinci v reakci na jejich potřeby
Podpora CS v jejím přirozeném prostředí, zlepšení kvality života CS, snížení
sociálních a zdrav. rizik, zlepšení orientace v soc. prostředí, podmínky pro
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Cílová slupina
kritérium
Podpořené aktivity
Činnosti spojené
s realizací aktivity

Plnění aktivity
Činnost k plnění aktivity
v roce 2020

aktivita
cíl
Cílová slupina
kritérium
uživatelé

kontakty
Náklady MČ
Činnosti spojené
s realizací aktivity

řešení soc. situace
Cizinci a menšiny
jednotka
Hodnota (cíl)
Hodnota (2019)
počet
2
2
Průběžná podpora (dotace) – OPU
Poskytnutí prostor (ÚMČ) – ICP
Dotace MV ČR se spoluúčastí MČ – OPU, ICP
Pronájem prostor (SM)
ANO
Průběžná podpora (dotace) – OPU
Vzhledem k rekonstrukci budovy ÚMČ došlo k přestěhování pobočky ICP
do prostor, které poskytl MHMP na Černém Mostě
Dotace MV ČR se spoluúčastí MČ – OPU, ICP
Pronájem prostor (SM)
3.3.1.

Podpora a rozvoj odborného poradenství s důrazem na
specifika cizinců a menšin
zlepšení kvality života CS, snížení sociálních a zdrav. rizik, zlepšení
orientace v soc. prostředí, podmínky pro řešení soc. situace
Cizinci a menšiny
jednotka
Hodnota (cíl)
Hodnota (2019)
počet
200
141 /OPU pokles klientů oproti
roku 2018 došlo z toho důvodu,
že se intenzivněji v delších
úsecích věnovali stávajícím
klientům,
ICP od roku 2019 neposkytuje
MČ statistické údaje
s rozdělením na uživatele a
kontakty
Počet
1000
998
Kč
76 000 (dotace)
Průběžná podpora (dotace) – OPU
Pronájmy prostor (SM)
Poskytnutí prostor (ÚMČ) – ICP – pronájem prostoru ukončen k 06/2019.

Na nedosažení původně zamýšleného počtu klientů se podílelo i
ukončení činnosti právníka a sociálního pracovníka OPU v pobočce
ICP na Rajské zahradě.
Plnění aktivity
Činnost k plnění aktivity
v roce 2020

ANO
Průběžná podpora (dotace)
Pronájmy prostor (SM)
Nový prostor v obvodu MČ Praha 14 – ICP

PRIORITNÍ OBLAST: PRŮŘEZOVÁ OPATŘENÍ
aktivita
cíl

4.1.1.
Podpora informačního systému MČ Praha 14
Zvýšení informovanosti všech cílových skupin a aktérů v oblasti sociálních a
návazných služeb
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Cílová slupina
kritérium
Existence nového systému
Činnosti spojené
s realizací aktivity
Plnění aktivity
Činnost k plnění aktivity
v roce 2020

aktivita
cíl

Cílová slupina
kritérium
Počet uživatelů
Existence služby
Podpora MČ
Činnosti spojené
s realizací aktivity
Plnění aktivity
Činnost k plnění aktivity
v roce 2020
aktivita
cíl
Cílová slupina
kritérium
Podpořené organizace
Podpora MČ
Činnosti spojené
s realizací aktivity
Plnění aktivity
Činnost k plnění aktivity
v roce 2020

aktivita
cíl
Cílová slupina
kritérium
Podpořené organizace
Činnosti spojené
s realizací aktivity

Všechny CS
jednotka
hodnota
skutečnost
ANO
Informování prostřednictvím časopisu Čtrnáctka
Provozování mapy sociálních a návazných služeb na webu MČ
Realizovány setkání s NNO
ANO
Informování prostřednictvím časopisu Čtrnáctka
Informování prostřednictvím webu MČ
Realizace setkání s NNO
4.1.2.
Bezplatné právní poradenství
Bezplatné právní poradenství pro občany MČ Praha 14, konzultace k
výkladům zákonů a prováděcích předpisů, poradenství při uzavírání smluv,
atd.
Všechny CS
jednotka
Hodnota (plán)
Hodnota (2019)
počet
293
ANO/NE
ANO
ANO
Kč
100 000
100 000
Informování prostřednictvím časopisu Čtrnáctka
Informování prostřednictvím webu MČ
ANO, bezplatné právní poradenství je u občanů velice využíváno
Informování prostřednictvím časopisu Čtrnáctka
Informování prostřednictvím webu MČ
4.2.1.
Dotační řízení Prahy 14 jako nástroj realizace KPRSS
Podpora potřebných služeb a aktivit
Všechny CS
jednotka
Hodnota (plán)
Hodnota (2019)
počet
25
31 organizací + 4 fyzické
osoby
Kč
2 300 000
2 489 000
Realizace dotačních řízení:
dvouleté dotace - Oblast 1 – sociální a návazné služby
Jednoleté dotace - Příspěvek na zajištění služby
ANO
Realizace dotačních řízení:
dvouleté dotace - Oblast 1 – sociální a návazné služby
Jednoleté dotace - Příspěvek na zajištění služby
4.2.2.

Další podpora poskytovatelů sociálních a návazných
služeb pro občany Prahy 14 a spolupráce s NNO
Podpora potřebných služeb a aktivit
Všechny CS
jednotka
Hodnota (plán)
Hodnota (2019)
počet
10
20
Pronájmy prostor (SM)
Finanční dary a půjčky
Smlouvy o spolupráci
Propagace v časopisu Čtrnáctka a na webu MČ
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Plnění aktivity
Činnost k plnění aktivity
v roce 2020

ANO
Pronájmy prostor (SM)
Finanční dary a půjčky
Smlouvy o spolupráci
Propagace v časopisu Čtrnáctka a na webu MČ

aktivita
cíl
Cílová slupina
kritérium
Spolupráce formou sdílení
stanovisek, připomínek,
podkladů
Činnosti spojené
s realizací aktivity

4.2.3.
Spolupráce s MHMP při tvorbě SPRSS
Zohlednění potřeb a cílů MČ Praha 14 při tvorbě SPRSS
Všechny CS
jednotka
hodnota
skutečnost
ANO

Plnění aktivity
Činnost k plnění aktivity
v roce 2020

aktivita
cíl
Cílová slupina
kritérium
dokumenty
Činnosti spojené
s realizací aktivity

Plnění aktivity
Činnost k plnění aktivity
v roce 2020

aktivita
cíl
Cílová slupina

Průběžná komunikace s MHMP – sdílení stanovisek, připomínek, podkladů
Účast na schůzkách koordinátorů plánování sociálních služeb a kontaktních
osob MČ s MHMP
Účast na vytváření SPRSS
ANO
Průběžná komunikace s MHMP – sdílení stanovisek, připomínek, podkladů
Účast na schůzkách koordinátorů plánování sociálních služeb a kontaktních
osob MČ s MHMP

4.2.4.
Řízení systému sociálních služeb na Praze 14
Monitoring plnění aktivit plánu, zjišťování potřeb
Všechny CS
jednotka
Hodnota (plán)
Hodnota (2019)
počet
2
8
Příprava podkladů pro práci pracovních skupin
Zpráva (přehled) o realizaci služeb a projektů podpořených v dotačních
řízeních v roce 2018
Zpráva o plnění SPRSS v roce 2019
Průzkum názorů, spokojenosti a potřeb obyvatel MČ Praha 14 – červen 2019
Demografická studie MČ Praha 14 – srpen 2019
Analýza kvality života – srpen 2019
Analýza potřebnosti sociálního bydlení na území městské části Praha 14 –
Výzkumná zpráva r. 2019
Analýza segregace a možností rozvoje území městské části Praha 14 –
Výzkumná zpráva r. 2019
ANO
Zpráva (přehled) o realizaci služeb a projektů podpořených v dotačních
řízeních v roce 2020
Zpráva o plnění SPRSS v roce 2019 (tento dokument)
Příprava podkladů pro práci pracovních skupin
Příprava nového střednědobého plánu rozvoje soc. služeb na území městské
části Praha 14 na období 2021-2024
4.3.1.
Podpora dobrovolnictví
Aktivizace potenciálu mládeže a mladých dospělých
Všechny CS
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kritérium
Podpořené projekty
Podpora MČ
Činnosti spojené
s realizací aktivity
Plnění aktivity
Činnost k plnění aktivity
v roce 2020

aktivita
cíl
Cílová slupina
kritérium
aktivity
Činnosti spojené
s realizací aktivity

Plnění aktivity
Činnost k plnění aktivity
v roce 2020

aktivita
cíl
Cílová slupina
kritérium
Podpoření podnájemníci /
nájemníci

jednotka
Hodnota (plán)
Hodnota (2019)
počet
3
3
Kč/rok
70 000,- (dotace)
Průběžná podpora (dotace) – přihlášeny 3 projekty,
Propagace v časopisu Čtrnáctka a na webu MČ
Zapojení MČ do aktivit na podporu dobrovolnictví (Chceme tu mít čisto)
ANO
Průběžná podpora (dotace),
Propagace v časopisu Čtrnáctka a na webu MČ
Zapojení MČ do aktivit na podporu dobrovolnictví

4.3.2.

Podpora komunitního života a osvětová činnost
napříč cílovými skupinami
Podpora komunitního života, odbourávání bariér, osvětová činnost
Občané Prahy 14
jednotka
Hodnota (plán)
Hodnota (2019)
počet
4
7
Kreativní a volnočasové centrum Plechárna a KC Kardašovská / několikrát
ročně/
Dny zdraví
Setkání kultur
Aktivity integračního centra Praha
Aktivity v rámci PZM - MA 21
Neformální péče – ve spolupráci s MPSV a MHMP
Civilizační nemoci a jejich předcházení – přednáška pro seniory, ve
spolupráci s ČČK Praha 9
ANO
Kreativní a volnočasové centrum Plechárna a KC Kardašovská, KC H55
Dny zdraví
Setkání kultur
Aktivity integračního centra Praha
Aktivity v rámci PZM - MA 21

4.4.1.
Zvýšení dostupnosti a kvality bydlení
Zvýšení dostupnosti a kvality bydlení
Občané Prahy 14
jednotka
Hodnota (plán) Hodnota (2018)
počet
17
12 rodin –Krizové bydlení
– v I. stupni Sociálního
bydlení, - z toho 5 rodin
přestoupilo do PPB, 3
skončily, 4 rod.
pokračovaly
5 rodin bylo v PPB (II.
stupeň Sociálního bydlení)
- z toho 2 rodiny
přestoupily do Dostupného
bydlení , 2 rod. skončily, 1
zůstává
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Činnosti spojené
s realizací aktivity
Plnění aktivity
Činnost k plnění aktivity
v roce 2020

Realizace programu sociálního bydlení dle Zásad pronájmu bytů
Realizace projektu „Pilotní ověření implementace systému sociálního
bydlení na lokální úrovni v Městské části Praha 14“ (zahájení přímé práce)
ANO
Pokračování v realizaci programu sociálního bydlení dle Zásad k pronájmu
bytů
Projekt „Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální
úrovni v Městské části Praha 14“
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CELKOVÉ PLNĚNÍ SPRSS V ROCE 2019
Nejprve jsou uvedeny souhrnné údaje, v první tabulce údaje týkající se plnění jednotlivých aktivit KPRSS
v třetím roce platnosti. Druhá tabulka seznamuje souhrnně se stavem plnění aktivit Plánu.

Tab. 2: Plnění KPRSS v roce 2019 podle jednotlivých aktivit
aktivita
Stav plnění
aktivity
1.1.1.
ANO
1.1.2.
ANO
1.1.3.
ANO
1.2.1.
ANO
1.3.1.
DLOUHODOBĚ
1.3.2.
ANO
2.1.1.
ANO
2.1.2.
ANO
2.1.3.
ANO
2.1.4.
ČÁSTEČNĚ
2.2.1.
ANO
2.2.2.
ANO
2.2.3.
ANO
3.1.1.
ANO
3.2.1.
ANO
3.2.2.
ANO
3.3.1.
ANO
4.1.1.
ANO
4.2.1.
ANO
4.2.2.
ANO
4.2.3.
ANO
4.2.4.
ANO
4.3.1.
ANO
4.3.2.
ANO
4.4.1.
ANO

Tab. 3: Celkové plnění aktivit Plánu:
Celkem plněno aktivit:
Celkem částečně plněno aktivit:
Celkem aktivit dlouhodobého plnění
Celkem neplněno aktivit
Celkem aktivit

23
1
1
0
25
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SEZNAM ZKRATEK:
KPRSS
– střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
CS
– cílová skupina
ČČK Praha 9 - Český červený kříž Praha 9
ICP
– Integrační centrum Praha, o.p.s.
MČ
– městská část
MHMP
– Magistrát hlavního města Praha
MPSV
– ministerstvo práce a sociálních věcí
NNO
– nestátní neziskové organizace
NZDM
– nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
OPU
– Organizace pro pomoc uprchlíkům, z. s.
OSMI
– odbor správy majetku a investic
OSPOD
– oddělení sociálně právní ochrany dětí
OSVZ
– odbor sociálních věcí a zdravotnictví
OZP
– občané se zdravotním postižením
PP
– primární prevence
PZM – MA 21 – projekt Zdravá městská část – místní Agenda 21
RD
– rodičovská dovolená
RMČ
– rada MČ
SM
– Správa majetku Praha 14, a.s.
SPRSS
– střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
TSP
– terénní sociální práce / pracovník
ÚMČ
– Úřad městské části Praha 14
VHP
– výherní hrací přístroje
ZMČ
– zastupitelstvo MČ
ZP
– zdravotní postižení
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