
   
 

Zápis z pracovního setkání expertní pracovní skupiny E 
(dále jen “PS E”) 

25. září 2019, 9:00-11:00 

zasedací místnost ÚMČ Praha 10 

Název pracovní skupiny  

„Zdravotnictví, sociální oblast, rodina, bezpečnost, bydlení“  

 

Přítomni: dle prezenční listiny, která je uložena na oddělení strategického rozvoje a participace ÚMČ 

Praha 10, Kancelář starostky 

Cíl pracovního setkání  

Navrhnout strategické cíle “Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020 - 

2030” (dále jen “SPUR”) na základě diskuze nad tématy, které vycházejí z Analytické části SPUR a SWOT 

analýz, Programového prohlášení RMČ Praha 10, Strategických cílů Strategického plánu hl. m. Praha, 

cílů koncepcí MČ Praha 10. 

Úvod:  

Starostka MČ Praha 10 Renata Chmelová a vedoucí odd. strategického rozvoje a participace ÚMČ Praha 

10 Iva Hájková představily způsob zpracování SPUR pomocí 11 témat udržitelného rozvoje.  

PS E byla seznámena se základními podklady pro zpracování Analytické části SPUR: 

Analytická část - SWOT 

Výstupy z anket a sběru podnětů: 

Podněty občanů 

Podněty od organizací a spolků 

Podněty od soukromých společností 

Podněty od rodin 

Podněty v pocitové mapě 

Spokojenost občanů, mobilita a místní přeprava 

Strategický plán bude posouzen procesem SEA, zpracovatelem je Česká zemědělská univerzita v Praze 

- SEA = zajištění environmentální integrity, posuzování vlivu aktivit na životní prostředí a 

konzistenci s dalšími plány a strategiemi, 

- proces řízený zákonem, 

- nadřízený orgán je Magistrát hl. m. Praha. 

 

 

 

 

 

https://strategieprodesitku.cz/blog/pracovni-skupina-e-zdravotnictvi-socialni-oblast-rodina-bezpecnost-bydleni/
https://strategieprodesitku.cz/blog/pracovni-skupina-e-zdravotnictvi-socialni-oblast-rodina-bezpecnost-bydleni/
https://strategieprodesitku.cz/blog/poskytli-jste-nam-vice-nez-600-podnetu-v-ulicich-mesta-a-ve-skolach/
https://strategieprodesitku.cz/blog/vysledky-organizace-a-spolky-na-desitce/
https://strategieprodesitku.cz/blog/vysledky-podnikatelske-prostredi-desitky/
https://strategieprodesitku.cz/blog/vysledky-rodiny-na-desitce/
https://strategieprodesitku.cz/blog/vysledky-pocitove-mapy/
https://strategieprodesitku.cz/blog/spokojenost-obyvatel-a-uhlikova-stopa-desitky-vysledky-pruzkumu/


   
 

Témata k diskuzi 
1) Zdraví, plánování, spolupráce, informovanost 
2) Bydlení  
3) Bezpečnost, kriminalita, sociálně-patologické jevy, cizinci 
4) Rodina 

 
 

Téma 1) Zdraví, plánování, spolupráce, informovanost 

Základní výstupy z diskuze nad tématy 

 

Plánování, spolupráce, informovanost 

- Posilovat spolupráci s Úřadem práce, který může být „informačním kanálem“ pro další cílové 

skupiny. 

- V MČ P10 je nově otevřeno „Kontaktní centrum pro bydlení“. 

- Kvalitní systém Komunitního plánování sociálních a návazných služeb na území MČ P10 

- Posilovat systematickou prevenci – osvěta, spolupráce, akce na téma zdraví, bezpečnosti atd. 

- Spolupráce na osvětových akcích s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady  - akce v OC Eden 

se zaměřením na prevenci obezitologie, melanomu, kardiovaskulárních poruch. 

- Fakultní nemocnice KV spolupracuje s Domovy pro seniory. 

- Vytvořit plán preventivních akcí se zaměřením na sociální, zdravotní a bezpečnostní osvětu. 

- Zvýšení informovanosti o službách v MČ Praha 10. 

- Podporovat síťování organizaci s vytvořením platforem pro spolupráci nad prevencí např. 

mezi školou, rodinnými centry, seniory, praktickými lékaři.  

- Spolupráce se školami, zaměřit se na 2. stupeň. 

- Pracovat s mládeží „na ulici“, zjišťovat jejich potřeby. 

- Využívat časopis MČ – Praha 10, možno průběžně představovat strážníky městské policie 

P10. 

- Zlepšovat informovanost přes web MČ P10, nyní jsou informace roztříštěné. 

- Dobře funguje sociální portál MČ P10 https://socialniportal.praha10.cz/. 

- Útvar prevence HMP realizují preventivní činnost. 

- Podporovat spolupráci praktických lékařů a poskytovatelů sociálních služeb. Mohou pomoci 

s osvětou a propagací. 

- Využívat pro předávání informací porodnice, vítání občánků, ZŠ výlohy, bytové domy, 

domovy seniorů. 

- Spolupracovat se Střední zdravotnickou školou P10 v oblasti prevence a osvěty.  

Podpora zdraví 

- Fakultní nemocnice Královské Vinohrady má titul „Nemocnice podporující zdraví“ (WHO). 

Ambulance zaměřující se na kuřáky (aktivní vyhledávání)  

Spádová oblast: Praha 3, Praha 10, celorepubliková.  

- Nadále pokračovat v propagaci a osvětě. 

- Spolupráce se školami v oblasti prevence, např. kouření. 

- Prevence melanomu, prevence rakoviny prsu. 

- Podporovat dárce (krev, kostní dřeň atd.) 

- Podpora sportovních klubů pro všechny věkové generace. 

https://socialniportal.praha10.cz/


   
 

- Dotační řízení MČ P10 na sociální a zdravotní oblast. 

- Podceňování nevrcholového sportu (podpora Sokola).  

Návrh na obsah strategického cíle:  

- Zkvalitňovat informovanost, spolupráci a osvětu v oblasti prevence nemocí a podpory zdraví 

- Kvalitní sociální péče a služby. 

 
Téma 2) Bydlení 
 
Místostarosta MČ P10 Petr Beneš shrnul silné stránky a příležitosti v této oblasti: 

Silné stránky 

- Zásady pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 – nově upravené. 

- Změna v systému přidělování bytů. 

- Zřízení Kontaktního centra pro bydlení. 

- Systém přidělování obecních bytů v zájmu obce.  

- Praha 10 má nejvíc bytů ve své správě ze všech městských částí.  

Příležitosti: 

- Podporovat dostupné, družstevní bydlení, vícegenerační byty. 

- Zpracovat Koncepci bytové politiky. 

- Rozvojové oblasti, např. Černokostelecká x Manínská, Bohdalec x Slatiny, Průmyslová zóna 

Malešice. 

Základní výstupy z diskuze nad tématem 

 
- HMP apeluje na bytovou výstavbu městskými částmi - kooperace samosprávy s developery. 
- Zvyšovat nabídku nájemních bytů. 

- Všechny odkázat na kontaktní centrum pro bydlení. 

- Revize systémů krizových bytů – sytém by měl být daleko pružnější. 

- Nastavit zásady pro startovací byty. 

- Rozšiřovat bezbariérové byty. 

- Využít dotační programy Státního fondu rozvoje bydlení MMR (rekonstrukce, výstavba) a 

Fondu dostupného bydlení HMP. 

 

Návrh na obsah strategického cíle:  

- Vytvořit podmínky pro dostupné obecní bydlení  

- Odpovědná a efektivní správa obecního bytového fondu 

(Koncepce rozvoje obecního bydlení) 

 

 
Téma 3) Bezpečnost, kriminalita, sociálně-patologické jevy, cizinci 
 
Základní výstupy z diskuze nad tématy 
 
Cizinci 



   
 

- Spolupráce s Integračním centrem Praha a neziskovými organizacemi, např. kurzy ČJ pro 

cizince, osvěta. 

- Často nevyhledávají pomoc, vhodné mapovat lokality ve spolupráci se školami ke zjištění 

jejich potřeb. 

- P10: 4200 Ukrajinců, 2200 Slováků, 1500 Rusů, 700 Vietnamců, 700 Kazachstánců (data 

2014).  

- Zaměřit se na manželky přistěhovalců – síťování (např. Dny kultur, …)  

Sociálně-patologické jevy, bezdomovectví 

- Podporovat terénní programy ve spolupráci s neziskovými organizacemi. 

- Spolupráce se školami.   

- Motivovat ke změně životního stylu, např. nízkoprahová centra. 

- Školy spolupracují s Pražským centrem primární prevence. 

- Spolupráce MČ P10 a škol s Městskou policií Praha a Policií ČR. 

- Posílit spolupráci s obchodními centry, ve kterých se mládež sdružuje.  

- Řešit nabídku pro využití volného času pro teenagery. 

Kriminalita, bezpečnost:  

- Kriminalita v P10 dlouhodobě klesá. 

- Městská policie spolupracuje úzce s Odborem sociálním. 

- Spolupráce s MP na přechodech u škol – „školní policie“. 

- Každý měsíc zasedá Komise bezpečnostní. 

Návrh na obsah strategického cíle:  

- Vytvářet bezpečné prostředí všem skupinám obyvatel 

 

 

Téma 4) Rodina 

- Nutno definovat pojem „rodina“ (např. rodina/rodič s dítětem, rodina se seniorem, 

pěstounské rodiny). 

- Zdravá rodina – ta, která nepotřebuje žádnou sociální pomoc. 

- Koncepce rodinné politiky na MHMP: podpora fungující rodiny, rodin s dětmi a 

mezigeneračních rodin.  

- Zpracování Koncepce rodinné politiky MČ P10. 

 

Návrh na obsah strategického cíle:  

- Zdravá a fungující rodina 

(Koncepce rodinné politiky) 

 

Příští zasedání: 23. října a 6. listopadu vždy od 9:00 do 11:00, zasedací místnost ÚMČ Praha 10 č. 411 

v budově A. 

Zapsaly: 

Iva Hájková, Jana Martínková, Lenka Kroužilová – oddělení strategického rozvoje a participace  


