
Odborná skupina 
pro strategii

24.  DUBNA 2019 24. dubna 2019



Program
Organizace venkovního a vnitřního sběru podnětů občanů

Zapojení cílových skupin do tvorby strategického plánu – návrhy

Způsob využívání koncepcí, analýz a dalších strategických dokumentů 
jednotlivými odbory

Spolupráce na analytické části strategického plánu

Web www.praha10.cz/strategie

OSS – jména, fotky, kontakty?

GDPR



Sběr podnětů občanů

Venkovní sběr mezi 15:00 a 18:00 hod.
9. května Poliklinika Květ

14. května metro Strašnická
15. květen OC Eden, Veletrh sociálních služeb          
16. května okolí knihovny Malešice
21. května metro Skalka
23. května Kubánské nám.
26. května Malešice v pohybu
30. května stanice tramvaje Krymská směr Vršovice 

Vnitřní sběr mezi 17:30 a 19:30 hod.
13. května ZŠ Břečťanová (Záběhlice, Zahradní Město), k dispozici 6 učeben v pavilonu D
15. května ZŠ Brigádníků (Strašnice), 5 učeben v přízemí
20. května knihovna Malešice (Malešice), prostory knihovny, pro dopravu oddělený prostor
22. května ZŠ Olešská (Strašnice), jídelna, místnost pro dopravu zvlášť
29. května ZŠ Jakutská (Vršovice, Strašnice), jídelna a učebna pro dopravu v 1. patře

3. června ZŠ U Vršovického nádraží (Vršovice, Vinohrady), učebna pro dopravu, 2 třídy a 
vstupní hala ve zvýšeném přízemí
Vždy od 18. 00 představení vývoje parkování v MČ Praha 10 místostarostou pro dopravu.



POSTUP
Prezenční listina – umístěna u vchodu (zajišťuje OSRP)

Občan se zapíše, uvede lokalitu a svůj email

Podepíše souhlas GDPR

Občan obdrží papír na podněty s číslem, pod kterým je podepsán na prezenční 
listině z důvodu spárování podání podnětu s emailem. 

Občanovi je vysvětlen postup sběru podnětů a rozmístění kulatých stolů

Občan při odchodu obdrží informaci o dalším postupu a termíny dalších 
setkání



Pocitová mapa – umístěna u vchodu 
(zajišťují pracovnice OSRP)

- Občan může lokalizovat svůj požadavek a pocit tím, že 

umístí špendlík do mapy příslušné lokality Prahy 10 

- Na lepící papírek občan rozvede svůj problém, pocit, 

požadavek.

Otázky (bude upraveno):

Kde se necítím bezpečně (v noci x ve dne)

Kde bych chtěl sportovat

Kde by šla zlepšit dopravní situace
Kde se mi to líbí

Kde trávím volný čas

Kde je nepořádek



V prostoru jsou umístěna stanoviště (kulaté stoly)

1. Doprava, parkování (prezentace od 18:00h., popř. dle 

potřeby) - OŽD, p. Humplík

2. Životní prostředí, sport, - OŽD, OKP, pí Komrsková

3. Územní rozvoj, podnikání, památky – OŽD, OKP. 

p. Valovič

1. Školství, kultura, volný čas – OKP, OŠ, p. Kašpar

2. Sociální oblast, zdravotnictví, bezpečnost, bydlení –

OBN, OSO, p. Beneš, p. Kočí

3. Služby úřadu, informovanost, participace – tiskové 

oddělení  + paní starostka



Podávání podnětů
Napsat a odevzdat na připraveném formuláři

Zajišťují příslušní pracovníci odborů:

Zápis podnětu (pozitivní i negativní) občana na flipchartový papír

Neformální diskuze s občany

K dispozici studie, projekty k možné diskuzi



Sběr podnětů cílových skupin
• Spolky kulturní
šest setkání v dubnu
• Spolky sportovní
on – line dotazník, spolupráce s Výborem pro sport a volnočasové aktivity 
Spolky volnočasové 
Setkání na jaře plánuje Výbor pro sport a volnočasové aktivity
• Spolky občanské
květen / červen, zasedací místnost ÚMČ P10, on – line dotazník 
• Příspěvkové organizace
on – line dotazník
• Podnikatelé
květen / červen, zasedací místnost ÚMČ P10, on – line dotazník
• Mládež
zapojení do pocitové mapy
• Senioři
kluby Všechny 

podněty 
roztříděny

Předány na 
příslušný 

odbor k řešení

Předány do 
pracovních 

skupin pro SP

Zveřejnění 
podnětů a 

způsobu řešení



PROPAGACE
Forex

Bannery na ploty škol a do prostoru

Časopis Praha 10

Web, sociální sítě

SMS

Emaily, cílové skupiny

Letáky

Komise, výbory

Venkovní sběr,

Obrazovky



LOGO



PLAKÁTY
BANNERY 
FOREX


