
   
 

Zápis z druhého pracovního setkání expertní pracovní 

skupiny E 
(dále jen “PS E”) 

23. října 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  

Diskutovat navržené strategické cíle a navrhnout opatření “Strategického plánu udržitelného rozvoje 

MČ Praha 10 pro období 2020 - 2030” (dále jen “SPUR”), které vycházejí z první schůzky pracovní 

skupiny, 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:  

V úvodu byla PS E seznámena se způsobem práce ve dvou skupinách Zdravotnictví a sociální oblast a 

Rodina, bezpečnost a bydlení. Každá skupina byla v úvodu seznámena s navrhovanými strategickými 

cíli pro jednotlivé oblasti s možností navrhnout jiné formulace. 

 

Oblast Sociální prostředí - Rodina 

Cíl č. 1  

Původní návrh: Vytvořit příznivé prostředí a podmínky pro rodiny  

Nový návrh: Příznivé prostředí a podmínky pro rodiny (Spokojená rodina) 
 

Návrhy na opatření:  

 

1.1. Vytvořit a naplňovat Koncepci rodinné politiky MČ Praha 10 

 sestavit pracovní skupinu 

 definovat pojem „rodina“ 

 metodicky spolupracovat s MHMP a MPSV 

 zapojit důležité aktéry 

 

1.2. Podpora infrastruktury pro rodiny 

 dostatek kvalitních škol a školek 

 podpora rodinných center a jeslí 



   
 

 nabídka startovacích a vícegeneračních bytů (větší než 3kk) 

 dostupnost obchodů, dopravní obslužnost, přístup k zeleni 

 

1.3. Poskytovat komplexní informace rodinám 

 informace o možnostech pro rodiny prostřednictvím informačních kanálů MČ Praha 10 

(webu MČ Praha 10, měsíčníku, facebooku) 

 

1.4. Usilovat o prevenci 

 cíleně komunikovat s organizacemi ze strany MČ Praha 10 

 síťování v konkrétní lokalitě 

 průběžně zjišťovat a vyhodnocovat potřeby rodin 

 

1.5. Podporovat sladění soukromého a pracovního života 

 zkrácené a flexibilní pracovní úvazky pro zaměstnance/kyně MČ Praha 10 a ve 

zřizovaných organizacích (MŠ, ZŠ, apod.) 

 sdílet příklady dobré praxe, být příkladem pro podnikatele, neziskové organizace a další 

aktéry působící na území MČ Praha 10 

 podpora organizací zajišťující celodenní i nárazové odlehčovací služby s důrazem na 

sociální inkluzi (např. děti se zdravotním postižením) – v současnosti kapacitně 

nedostačují 

 
Oblast Sociální prostředí - Bezpečnost, kriminalita, sociálně-patologické jevy, 
cizinci 
 
Cíl č. 1: Vytvářet bezpečné prostředí pro všechny skupiny obyvatel nebo Bezpečné prostředí pro 

všechny skupiny obyvatel 

 

Návrhy na opatření:  

 

1.1. Podporovat organizace zajišťující každodenní bezpečné prostředí  

 podporovat složky záchranného integrovaného systému (Policie ČR, Městská policie, 

hasiči, apod.) 

 nabídka bytů (MČ Praha 10 nabízí cca 30 % bytů v zájmu obce) 

 materiální vybavení (nákup materiálu a pomůcek 

 důraz na motivaci lidí, proč se stát strážníkem MČ Praha 10 (v MČ Praha 10 je 

dlouhodobý nedostatek strážníků) 

 

1.2. Spolupracovat na šíření osvěty a dbát na prevenci 

 spolupracovat s policií, hasiči a neziskovými organizacemi na šíření osvěty ve 

vzdělávacích organizacích (formálních a neformálních) 

 účast strážníka na kulturních akcích (vytvoření seznamu kulturních akcí a spolupracovat 

s městskou policií) 

 informovat o kybernetické prevenci (sociální sítě, e-maily, apod.) 

 podporovat aktivity mládeže ve volném čase (možnost navázání spolupráce s Policií ČR 

v nabídce bojových sportů MMA, např. na Gutovce).  

 podporovat terénní programy: strážníci na přechodech („školní policie“) 



   
 

 poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci 

 

1.3. Zajišťovat pravidelné sdílení informací o problematických místech 

 monitorovat prázdné byty, problémové byty, cizinci (ubytovny) 

 využívat „pocitové mapy“ 

 sdílet informace s bezpečnostní komisí RMČ 

 
Oblast Sociální prostředí - Bydlení 
 

Cíl č. 1 

Původní návrh: Realizovat politiku dostupného a sociálního bydlení  

Nový návrh: Politika dostupného a sociálního bydlení 
 

Návrhy na opatření:  

 

1.1. Vytvořit a naplňovat koncepci bytové politiky 

 zveřejnit strategii, jak bude s byty nakládáno v příštích letech a jaké jsou střednědobé 

a dlouhodobé cíle 

 

1.2. Nastavovat správné zásady pro rozdělování bytů a flexibilně reagovat na aktuální 

problémy 

 daří se zabydlovat problémové lidi z ulice („Housing first“), lidé po výkonu trestů, 

rodiny, apod. na základě revize zásad pro rozdělování bytů 

 zmapovat ohrožené skupiny obyvatel a zaměřit se na prevenci eskalace jejich 

problematické bytové situace 

 přicházet s inovativními řešeními koordinace výměny, spolubydlení apod. 

 aktivně se zapojit do nastavení pravidel pro regulaci ubytovacích služeb typu Airbnb ve 

spolupráci s MHMP 

 

1.3. Zajistit opravu prázdných bytů 

 Rada HMP schválila dotaci 0,5 mld. na opravy nevyužívaných bytů v majetku města 

 podpora bezbariérovosti 

 moderní systém správy, který zajistí, že žádné byty a nebytové prostory nejsou 

dlouhodobě prázdné 

 opravit a pronajmout maximum volných bytů 

  

1.4. Vytvořit podmínky pro městskou bytovou výstavbu 

 reagovat na aktuální výzvy HMP, státu a dalších 

 nastavování jasných a transparentních pravidel pro vstup developerů do území 

 na Území MČ Praha 10 se nachází velmi důležitá rozvojová území: Bohdalec-Slatiny 

(probíhá aktualizace studie z roku 2017), Průmyslová zóna Malešice (pracuje se na 

zadání studie) a Černokostelecká x Manínská 

 využívat finanční zdroje pro rozvoj bydlení z MHMP a z dalších dotačních programů 

 podporovat všechny formy výstavby tam, kde to dává smysl, rozvoj trhu s byty 

  



   
 

1.5. Informovat širokou veřejnost o nabídce dostupného a sociálního bydlení 

 rozšiřovat aktivity kontaktního centra pro bydlení (provazování s nabídkami nejen ze 

strany MČ Praha 10) 

 diskuze nad možností zastropování tržního nájemného a Airbnb ve spolupráci s HMP 

 realizovat projekty finančně dostupného bydlení (pro seniory, rodiny s dětmi, studenty 

atd.) 

 

1.6. Zpřehlednit správu bytů 

 v současné době má MČ Praha 10 tři správcovské firmy na 3.000 bytů 

 zajistit pravidelný audit bytů a správcovských firem 

 podporovat uchování a regeneraci stávajícího bytového fondu, investovat peníze z 

prodeje bytů do rekonstrukcí zbylého fondu 

 

Oblast Sociální prostředí 
 

Cíl č. 1 Udržet a rozvíjet kvalitní sociální péči a služby 

Návrhy na opatření:  

 

1.1. Komunitní plánování sociálních a návazných služeb 

 udržet vypracovaný systém, pokračovat a rozvíjet 

 podporovat sociální a komunitní služby zaměřené na řešení problémů spojených s 

bydlením a funkčními sousedskými vztahy 

 služby a programy pro rodiny, děti a mládež ohrožené rizikovými sociálními jevy 

 služby pro dospělé osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené 

 

1.2.  Financování sociální péče a služeb 

 podpora dotačních programů MČ 
 MČ P10 investuje hodně financí do sociální péče a služeb (ve srovnání s jinými MČ skoro 

nejvíce) 
 spolupráce s MHMP 
 podpora registrovaných sociálních služeb 

 
1.3.  Informovanost o sociálních službách a péči 

 zavést program prevence zadlužení 

 spolupráce s organizacemi na Veletrhu sociálních služeb 

 podporovat organizace při realizaci osvětových aktivit a zapojení do kampaní 

 vydávání informační letáků, brožur 

 

Oblast Sociální prostředí – Zdraví 
 
Cíl č. 1 Zkvalitňovat informovanost, spolupráci a osvětu v oblasti prevence nemocí a podpory 
zdraví 

 
Návrhy na opatření:  



   
 
 

1.1.  Spolupráce s lékaři a dalšími organizacemi v oblasti zdraví 

 analýza potřeb a možností spolupráce s praktickými lékaři 

 analýza potřeb pro zřizování nových pracovišť odborných lékařů 

 spolupráce s lékaři v nemocnicích 

 spolupráce se zdravotnickými školami  

 spolupráce s MHMP a Hygienickou stanicí HMP při zjišťování stavu zdraví obyvatel 

v návaznosti na osvětu a kampaně 

 spolupráce s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady 

 

1.2. Informovanost a osvěta v oblasti zdraví 

 využití moderních informačních médií (placená inzerce FB atd.) 

 osvěta ve školách 

 informační brožury 

 využívat dotační program Ministerstva zdravotnictví 

 podporovat pořádání akcí ke zdravému životnímu stylu 

Zapsaly: 

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

 


