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Akční plán pro rok 2022 

Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných 

služeb na městské části Praha 3 

na období 2020-2024 

 

Akční plán pro rok 2022 zachycuje priority, opatření a aktivity, které svým plněním zasahují do tohoto 

roku. Jejich číslování je převzato z Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na městské 

části Praha 3 na období 2020-2024.  

 

Priorita 1. Financování sociálních a návazných služeb 

 

Opatření 1A. Zajištění financování příspěvkových organizací působících v sociální oblasti ve formě 

vyrovnávací platby za účelem zajištění dostatečných kapacit pro občany městské části 

Aktivita 1A.1 

Zajištění financování příspěvkových organizací působících v sociální 

oblasti příspěvkem zřizovatele (vyrovnávací platba) z rozpočtu MČ 

Praha 3 

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 

Odpovědnost 
RMČ, ZMČ, příslušné odbory ÚMČ Praha 3, ředitelé příspěvkových 

organizací 

Časový rámec průběžně v roce 2022 

Aktivita 1A.2 
Využití (čerpání a žádost) dotací na činnost organizace z dotačního řízení 

MPSV, hlavního města Prahy a efektivní čerpání výnosů z vlastní činnosti 

Finanční zajištění dotační řízení MPSV a hlavního města Prahy, výnosy z činnosti 

Odpovědnost ředitelé příspěvkových organizací 

Časový rámec průběžně v roce 2022 
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Opatření 1B. Zajištění transparentního systému financování sociálních a návazných služeb formou 

dotačního řízení 

Aktivita 1B.1 

Realizace transparentního financování sociálních a návazných služeb 

v souladu se schválenými zásadami poskytování dotací z Dotačního 

fondu městské části Praha 3 

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 

Odpovědnost RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 

Časový rámec v průběhu roku 2022 

 

Opatření 1C. Zavedení dotačního řízení s individuální podporou služeb v rámci lokální sítě sociálních a 

návazných služeb městské části Praha 3 

Aktivita 1C.1 
Realizace dotačního řízení pro oblast Individuální podpory služeb 

lokálního významu   

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 

Odpovědnost RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 

Časový rámec do konce roku 2022 

 

Opatření 1D. Podpora konkrétních typů a druhů služeb v souladu s Prioritami 2 až 10 

Aktivita 1D.1 

Nastavení dotačních programů zaměřených na oblast sociální a 

zdravotní v souladu s Komunitním plánem rozvoje sociálních a 

návazných služeb na městské části Praha 3 na období 2020-2024 

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 

Odpovědnost RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 

Časový rámec v průběhu roku 2022 

 

Opatření 1E. Financování terénních služeb pro osoby bez přístřeší, problémové uživatele drog a děti a 

mládež ohrožené rizikovými jevy prostřednictvím rozpočtu městské části  

Aktivita 1E.1 
Zajištění terénních programů pro osoby bez přístřeší ve spolupráci 

s organizací NADĚJE 

Finanční zajištění 
rozpočet MČ Praha 3 a dotace hlavního města Prahy pro oblast 

bezdomovectví 

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 
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Aktivita 1E.2 Zajištění terénních programů pro problematické uživatele drog 

ve spolupráci s organizacemi DROP IN a Progressive 

Finanční zajištění 
rozpočet MČ Praha 3 a dotace hlavního města Prahy v oblasti 

protidrogové prevence 

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 

Aktivita 1E.3 Zajištění terénních programů pro děti a mládež v rámci prevence 

kriminality (StreetBus – mobilní terénní sociální služba) 

Finanční zajištění 
rozpočet MČ Praha 3 a dotace hlavního města Prahy v oblasti prevence 

kriminality 

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 

Aktivita 1E.4 Zajištění terénních programů pro děti a mládež ve spolupráci 

s organizací DDM Ulita 

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 

 

Opatření 1F. Zajištění financování podpory a rozvoje služeb tísňové péče a obdobných služeb pro 

občany městské části Praha 3 

Aktivita 1F.1 
Zajištění dostatečného počtu přístrojů, jejichž prostřednictvím 

je uživatel připojen k systému tísňové péče 

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec do konce roku 2022 

Aktivita 1F.2 
Zavedení systému využívání mobilního zařízení tísňové péče pro občany 

Prahy 3  

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 

Odpovědnost RMČ, odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec do konce roku 2022 

 

  



4 
 

Opatření 1G. Průběžné vyhodnocování efektivnosti a přínosu pronájmu nebytových prostor sociálním 

a návazným službám 

Aktivita 1G.1 

Sběr informací ohledně poskytnutých nebytových prostor MČ Praha 3 

sociálním a návazným službám a jejich vyhodnocení v souvislosti 

s typem a rozsahem poskytovaných služeb  

Finanční zajištění 0 Kč 

Odpovědnost příslušné komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 

Časový rámec do konce roku 2022 
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Priorita 2. Tvorba a podpora lokální sítě sociálních a návazných služeb 

 

Opatření 2A. Vytvoření reálné lokální sítě sociálních a návazných služeb s předpokladem vybudování 

optimální sítě  

Aktivita 2A.1 
Schválení reálné lokální sítě sociálních a návazných služeb na rok 2023 

příslušnými orgány městské části – vymezení služeb a jejich kapacit  

Finanční zajištění 0 Kč 

Odpovědnost RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 

Časový rámec do konce roku 2022 

 

Opatření 2B. Zajištění transparentních pravidel pro vstup do lokální sítě sociálních a návazných služeb 

Aktivita 2B.1 
Průběžná evaluace a aktualizace pravidel pro vstup do lokální sítě 

sociálních a návazných služeb 

Finanční zajištění 0 Kč 

Odpovědnost RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 

Časový rámec do konce roku 2022 

 

Opatření 2C. Zajištění transparentního a předvídatelného financování reálné lokální sítě sociálních a 

návazných služeb 

Aktivita 2C.1 

Realizace dotačního programu vázaného na financování lokální sítě 

sociálních a návazných služeb – dotační program pro oblast Individuální 

podpory služeb lokálního významu   

Finanční zajištění Rozpočet MČ Praha 3 

Odpovědnost RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 

Časový rámec do konce roku 2022 

 

Opatření 2D. Pravidelné vyhodnocení funkčnosti lokální sítě sociálních a návazných služeb  

Aktivita 2D.1 
Průběžné vyhodnocení funkčnosti lokální sítě sociálních a návazných 

služeb v návaznosti na výsledky dotačního řízení na rok 2022 

Finanční zajištění 0 Kč 

Odpovědnost příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 
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Priorita 3. Podpora rozvoje a kapacit sociálních a návazných služeb 

 

Opatření 3A. Průběžné zjišťování dostupnosti sociálních a návazných služeb pro občany městské části 

Praha 3 

Aktivita 3A.1 
Průběžné zjišťování dostupnosti sociálních a návazných služeb pro 

občany městské části Praha 3 

Finanční zajištění 0 Kč 

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec do konce roku 2022 

 

Opatření 3B. Průběžné vyhodnocení kapacit služeb poskytovaných příspěvkovými organizacemi v 

sociální oblasti ve vztahu k poptávce ze strany občanů městské části Praha 3 

Aktivita 3B.1 
Průběžné zjišťování kapacit a dostupnosti služeb poskytovaných 

příspěvkovými organizacemi městské části Praha 3 

Finanční zajištění 0 Kč 

Odpovědnost 
odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 a příspěvkové organizace městské 

části v sociální oblasti  

Časový rámec průběžně v roce 2022 
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Opatření 3C. Vyhodnocování a průběžné zvyšování efektivnosti a kvality služeb poskytovaných 

příspěvkovými organizacemi v sociální oblasti 

Aktivita 3C.1 

Aktualizace nastavení systému vyhodnocení efektivnosti a kvality služeb 

poskytovaných příspěvkovými organizacemi v sociální oblasti a jeho 

aplikace na činnost organizací  

Finanční zajištění 0 Kč 

Odpovědnost 
odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 a příspěvkové organizace městské 

části v sociální oblasti 

Časový rámec do konce roku 2022 

Aktivita 3C.2 

Realizace projektu Rozvoj pečovatelské služby na Praze 3 jako základní 

služby péče v domácím prostředí za účelem transformace Pečovatelské 

služby Praha 3 

Finanční zajištění 
prostředky poskytnuté na realizaci projektu z Operačního programu 

Zaměstnanost  

Odpovědnost Pečovatelská služba Praha 3 a odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec do konce roku 2022 

 

Opatření 3D. Tvorba a podpora dostatečných kapacit sociálních a návazných služeb pro občany 

městské části Praha 3 

Aktivita 3D.1 

Zajištění systematizované finanční a návazné podpory sociálních a 

návazných služeb působících na městské části na rok 2022 a příprava 

návazných opatření pro rok 2023 

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 

Odpovědnost RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 
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Opatření 3E. Podpora a rozvoj organizačních struktur a procesu komunitního plánování rozvoje 

sociálních a návazných služeb na úrovni odpovědný radní – příslušná komise – Řídící skupina KPSS – 

pracovní skupina KPSS – odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Aktivita 3E.1 

Zajištění pravidelné činnosti pracovních skupin a Řídící skupiny 

komunitního plánování rozvoje sociálních a návazných služeb a jejich 

návaznosti na orgány městské části Praha 3 a činnost Úřadu městské 

části Praha 3 

Finanční zajištění 0 Kč 

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 

 

Opatření 3F. Zajištění pravidelných setkání ke speciálním tématům za účelem definování problémů a 

řešení v dané oblasti   

Aktivita 3F.1 
Realizace a podpora tematických setkání dle aktuální poptávky ze strany 

poskytovatelů nebo uživatelů sociálních a návazných služeb  

Finanční zajištění 0 Kč 

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 

 

Opatření 3G. Zajištění jiné než finanční podpory sociálních a návazných služeb (inzerce, propagace, 

školení, setkávání s garancí městské části, poskytnutí prostor apod.) 

Aktivita 3G.1 

Vytvoření a podpora uceleného systému nabídky jiné než finanční 

podpory sociálních a návazných služeb působících na městské části a 

zajištění dostupné informovanosti o této nabídce pro poskytovatele 

sociálních a návazných služeb působících na městské části Praha 3 

Finanční zajištění 0 Kč  

Odpovědnost příslušné odbory ÚMČ Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 
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Priorita 4. Informovanost a spolupráce v oblasti sociálních a návazných služeb 

 

Opatření 4A. Informování veřejnosti o sociálních a navázaných službách na městské části 

prostřednictvím Radničních novin Prahy 3  

Aktivita 4A.1 

Zajištění průběžného informování veřejnosti o sociálních a návazných 

službách na MČ Praha 3 a v hlavním městě Praze prostřednictvím 

Radničních novin Prahy 3 

Finanční zajištění 0 Kč 

Odpovědnost příslušné komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 

 

Opatření 4B. Informování veřejnosti o sociálních a navázaných službách na městské části 

prostřednictvím webových stránek městské části a sociálních sítí  

Aktivita 4B.1 

Zajištění průběžného informování veřejnosti o sociálních a návazných 

službách na MČ Praha 3 a v hlavním městě Praze na webu MČ a na 

sociálních sítích  

Finanční zajištění 0 Kč 

Odpovědnost příslušné komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 

 

Opatření 4C. Realizace a podpora kulturně-společenských akcí pro širokou veřejnost zaměřených na 

informování o sociálních a návazných službách  

Aktivita 4C.1 

Realizace akce Veletrh sociálních a návazných služeb, jejímž účelem 

je kromě oslovení potenciálních klientů také vzájemně se informovat 

o činnosti mezi poskytovateli sociálních a návazných služeb  

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec červen 2022 

Aktivita 4C.2 Realizace akce Dobrovolník roku 2022 jako propagace dobrovolnictví 

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec prosinec 2022 
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Opatření 4D. Realizace a podpora akcí zaměřených na informování poskytovatelů a zadavatelů o 

systému fungování sociálních a návazných služeb, na výměnu informací a poznatků  

Aktivita 4D.1 
Realizace dvou workshopů sociálních a návazných služeb se zaměřením 

na aktuální témata v sociální oblasti  

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec do konce roku 2022 

 

Opatření 4E. Průběžná aktualizace Katalogu sociálních a návazných služeb působících na městské části 

Praha 3  

Aktivita 4E.1 
Zajištění průběžné aktualizace elektronického katalogu sociálních a 

návazných služeb působících na městské části Praha 3 

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 

Odpovědnost příslušné odbory ÚMČ Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 

 

Opatření 4F.  Oslovování široké veřejnosti, místních komunit a soukromého sektoru s tématy ze sociální 

oblasti  

Aktivita 4F.1 

Vytvoření a zajištění pravidelné činnosti platformy pro vyhledávání 

nových způsobů oslovení veřejnosti, místních komunit a soukromého 

sektoru s tématy ze sociální oblasti a stanovení náplně činnosti  

Finanční zajištění 0 Kč 

Odpovědnost 
odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3, pracovní skupiny a Řídící skupina 

komunitního plánování sociálních a návazných služeb 

Časový rámec do konce roku 2022 

 

Opatření 4G. Vytvoření marketingového plánu sociálních a návazných služeb  

Aktivita 4G.1 
Projednání a vytvoření strategie tvorby marketingového plánu 

sociálních a návazných služeb 

Finanční zajištění 0 Kč  

Odpovědnost 
odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3, pracovní skupiny a Řídící skupina 

komunitního plánování sociálních a návazných služeb  

Časový rámec do konce roku 2022 
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Opatření 4H. Vytvoření pozice koordinátora péče a podpora jeho spolupráce s poskytovateli sociálních 

a návazných služeb  

Aktivita 4H.1 

Fungování a průběžná evaluace pozice koordinátora péče v rámci 

projektu Rozvoj terénní sociální práce a sociálních služeb na městské 

části Praha 3 spolufinancovaného z Operačního programu 

Zaměstnanost, průběžné oslovování poskytovatelů sociálních a 

návazných služeb  

Finanční zajištění 
rozpočet MČ Praha 3 a spolufinancování z Operačního programu 

Zaměstnanost 

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec do konce roku 2022 

Aktivita 4H.2 
Nastavení pozice koordinátora péče po skončení projektu Rozvoj terénní 

sociální práce a sociálních služeb na městské části Praha 3  

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3  

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec do konce roku 2022 

 

Opatření 4I. Spolupráce s ostatními městskými částmi při řešení témat a problémů v sociální oblasti  

Aktivita 4I.1 
Průběžné vyhledávání vhodných oblastí spolupráce s dalšími městskými 

částmi hlavního města Prahy v rámci sociální oblasti  

Finanční zajištění 0 Kč 

Odpovědnost příslušný radní městské části a odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec do konce roku 2022 

 

Opatření 4K. Realizace a podpora ad hoc setkání k aktuálním tématům v sociální oblasti  

Aktivita 4K.1 
Zajištění tematických setkání v návaznosti na aktuální potřeby v oblasti 

rozvoje sociálních a návazných služeb  

Finanční zajištění 0 Kč 

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 
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Opatření 4L. Zřízení jednoho kontaktního místa pro informace o sociálních a návazných službách 

Aktivita 4L.1 
Vytvoření a zajištění kontaktního místa pro informace o sociálních a 

návazných službách  

Finanční zajištění 0 Kč 

Odpovědnost příslušný radní městské části a odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec do konce roku 2022 
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Priorita 5. Mezioborová spolupráce v rámci poskytování sociálních a návazných služeb s důrazem na 

oblast zdravotnictví a školství 

 

Opatření 5A. Zřízení pozice koordinátora péče a informování o jeho činnosti ve zdravotnických 

zařízeních působících na městské části Praha 3 

Aktivita 5A.1 
Zajištění činnosti koordinátora péče a průběžné informování o jeho 

činnosti ve zdravotnických zařízeních na městské části Praha 3 

Finanční zajištění 
rozpočet MČ Praha 3 a spolufinancování z Operačního programu 

Zaměstnanost 

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 

 

Opatření 5B. Pravidelné systematické setkávání organizací působících v sociální oblasti s odpovědnými 

zástupci z oblasti školství (odbor školství ÚMČ Praha 3, zástupci škol)  

Aktivita 5B.1 
Zajištění činnosti platformy pro setkávání organizací působících v 

sociální oblasti s odpovědnými zástupci z oblasti školství 

Finanční zajištění 0 Kč 

Odpovědnost 
příslušní radní městské části, příslušné odbory ÚMČ Praha 3 a 

poskytovatelé sociálních a návazných služeb  

Časový rámec do konce roku 2022 

 

Opatření 5C. Oslovení praktických lékařů s možností cíleného doporučování sociálních a návazných 

služeb  

Aktivita 5C.1 
Průběžná aktualizace oslovení praktických lékařů s nabídkou cíleného 

doporučování sociálních a návazných služeb 

Finanční zajištění 0 Kč 

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec do konce roku 2022 
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Opatření 5D. Zapojení relevantních zástupců oblasti školství a zdravotnictví do koncepčních a 

strategických činností v sociální oblasti 

Aktivita 5D.1 

Průběžné informování zástupců z oblasti školství a zdravotnictví za 

účelem spolupráce v koncepčním rozvoji sociální oblasti a jejím 

propojení s oblastí školství a zdravotnictví  

Finanční zajištění 0 Kč 

Odpovědnost příslušní radní městské části a příslušné odbory ÚMČ Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 

 

Opatření 5E. Uspořádání odborných setkání (konference, workshop) zainteresovaných subjektů ze 

sociální oblasti, oblasti školství a zdravotnictví 

Aktivita 5E.1 
Uspořádání setkání zástupců sociální oblasti a školství za účelem řešení 

aktuálních potřeb a témat dlouhodobé spolupráce  

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 

Odpovědnost příslušní radní městské části a příslušné odbory ÚMČ Praha 3 

Časový rámec do konce roku 2022 

Aktivita 5E.2 
Uspořádání tematického setkání se zástupci sociální oblasti a 

zdravotnictví dle aktuálních potřeb   

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 

Odpovědnost příslušný radní městské části a odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec do konce roku 2022 
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Priorita 6. Podpora a rozvoj služeb sociální péče 

 

Opatření 6A. Tvorba a rozvoj komplexního, kapacitně vyhovujícího a integrovaného systému služeb 

sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách pro občany městské části Praha 3 

Aktivita 6A.1 

Sběr dat, informací a jejich průběžné vyhodnocení za účelem zjištění 

stavu systému poskytování služeb sociální péče na městské části Praha 

3 

Finanční zajištění 0 Kč 

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 

Aktivita 6A.2 
Realizace projektu Rozvoj terénní sociální práce a sociálních služeb na 

městské části Praha 3 

Finanční zajištění 
rozpočet MČ Praha 3 a spolufinancování z Operačního programu 

Zaměstnanost 

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec do konce 2022 

Aktivita 6A.3 

Realizace projektu Rozvoj pečovatelské služby na Praze 3 jako základní 

služby péče v domácím prostředí za účelem transformace Pečovatelské 

služby Praha 3 

Finanční zajištění 
prostředky poskytnuté na realizaci projektu z Operačního programu 

Zaměstnanost  

Odpovědnost Pečovatelská služba Praha 3 a odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec do konce 2022 
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Opatření 6B. Podpora a tvorba kapacitně dostačených služeb sociální péče pečovatelská služba, 

odlehčovací služby, domov pro seniory a denní stacionář prostřednictvím příspěvkových organizací MČ 

Praha 3  

Aktivita 6B.1 

Zajištění podpory a tvorby kapacitně dostatečných služeb sociální 

péče – pečovatelská služba, odlehčovací služby a domovy pro seniory 

z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příspěvku zřizovatele, 

Dotačního fondu MČ Praha 3 a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ 

Praha 3) 

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 

Odpovědnost 
RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a příslušné odbory ÚMČ 

Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 

 

Opatření 6C. Podpora vzniku a rozvoje služeb domov se zvláštním režimem, denní stacionář, týdenní 

stacionář a odlehčovacích služeb prostřednictvím vlastních kapacit MČ Praha 3 nebo prostřednictvím 

podpory ostatních poskytovatelů sociálních služeb 

Aktivita 6C.1 

Příprava výstavby Domu sociálních služeb Pod Lipami za účelem 

vybudování zařízení se službami domov se zvláštním režimem, domov 

pro seniory, denní stacionář a odlehčovací služba  

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 

Odpovědnost příslušní radní městské části a příslušné odbory ÚMČ Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 

 

Opatření 6D. Transformace Pečovatelské služby Praha 3 jako základní terénní služby sociální péče za 

účelem rozšíření kapacit a rozsahu služeb, cílových skupin a předcházení předčasnému odchodu do 

pobytových služeb  

Aktivita 6D.1 
Realizace projektu Rozvoj pečovatelské služby na Praze 3 jako základní 

služby péče za účelem transformace Pečovatelské služby Praha 3 

Finanční zajištění 
prostředky poskytnuté na realizaci projektu z Operačního programu 

Zaměstnanost  

Odpovědnost Pečovatelská služba Praha 3 a odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec do konce roku 2022 
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Opatření 6E. Zvyšování kvality služeb v příspěvkových organizacích MČ Praha 3 

Aktivita 6E.1 
Průběžná revize standardů poskytování sociálních služeb příspěvkových 

organizací Prahy 3 v sociální oblasti  

Finanční zajištění 0 Kč 

Odpovědnost 
odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3, ředitelé příspěvkových organizací 

Prahy 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 

 

Opatření 6F. Zřízení pozice koordinátora péče a rozvoj case managementu v oblasti sociální péče  

Aktivita 6F.1 
Realizace projektu Rozvoj terénní sociální práce a sociálních služeb na 

městské části Praha 3 

Finanční zajištění 
rozpočet MČ Praha 3 a spolufinancování z Operačního programu 

Zaměstnanost 

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec do konce roku 2022 

Aktivita 6F.2 
Nastavení pozice koordinátora péče po skončení projektu Rozvoj terénní 

sociální práce a sociálních služeb na městské části Praha 3  

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3  

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec do konce roku 2022 

 

Opatření 6G. Podpora rozvoje kapacit služby osobní asistence pro občany městské části Praha 3 

Aktivita 6G.1 

Podpora služby osobní asistence z rozpočtu MČ Praha 3 

(prostřednictvím Dotačního fondu MČ Praha 3 a rozpočtu příslušných 

odborů ÚMČ Praha 3) a zařazením významných poskytovatelů služby do 

sítě sociálních a návazných služeb městské části Praha 3 

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 

Odpovědnost RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 
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Opatření 6H. Podpora a rozvoj služeb tísňové péče a obdobných služeb pro občany městské části 

Praha 3 

Aktivita 6H.1 
Zajištění dostatečného počtu přístrojů tísňové péče, jejichž 

prostřednictvím je uživatel připojen k systému tísňové péče 

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 

Aktivita 6H.2 
Zavedení systému využívání mobilního zařízení tísňové péče pro občany 

Prahy 3  

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 

Odpovědnost RMČ, odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec do konce roku 2022 

 

Opatření 6I. Podpora domů s pečovatelskou službou jako základní doplňkové služby v oblasti sociální 

péče 

Aktivita 6I.1 
Zajištění provozu, fungování a nabídky bytů zvláštního určení v domech 

s pečovatelskou službou městské části Praha 3 

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 

Odpovědnost 
Správa zbytkového majetku, a. s., příslušné odbory ÚMČ Praha 3 a 

Pečovatelská služba Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 

 

Opatření 6J. Podpora služeb hospicové péče pro občany Prahy 3 

Aktivita 6J.1 

Podpora služeb hospicové péče poskytujících služby občanům Prahy 3 

z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím Dotačního fondu MČ Praha 3 

a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) 

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 

Odpovědnost 
RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a příslušné odbory ÚMČ 

Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 
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Aktivita 6J.1 
Rozvoj systematizované paliativní péče v rámci poskytovaných služeb 

v Ošetřovatelském domově Praha 3  

Finanční zajištění rozpočet příspěvkové organizace a externí dotační zdroje  

Odpovědnost Ošetřovatelský domov Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 

  



20 
 

Priorita 7. Podpora a rozvoj neformální péče a podpora pečujícím 

 

Opatření 7A. Podpora a rozvoj (transformace) Pečovatelské služby Praha 3 s ohledem na podporu 

neformální péče a pečujících  

Aktivita 7A.1 
Zajištění financování Pečovatelské služby Praha 3 příspěvkem 

zřizovatele (vyrovnávací platba) z rozpočtu MČ Praha 3 

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 

Odpovědnost 
RMČ, ZMČ, příslušné odbory ÚMČ Praha 3, ředitelé příspěvkových 

organizací 

Časový rámec průběžně v roce 2022 

Aktivita 7A.2 
Realizace projektu Rozvoj pečovatelské služby na Praze 3 jako základní 

služby za účelem transformace Pečovatelské služby Praha 3 

Finanční zajištění 
prostředky poskytnuté na realizaci projektu z Operačního programu 

Zaměstnanost 

Odpovědnost Pečovatelská služba Praha 3 a odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec do konce roku 2022 

 

Opatření 7B. Podpora služby osobní asistence  

Aktivita 7B.1 

Podpora služby osobní asistence pro občany Prahy 3 z rozpočtu MČ 

Praha 3 (prostřednictvím Dotačního fondu MČ Praha 3 a rozpočtu 

příslušných odborů ÚMČ Praha 3) 

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 

Odpovědnost 
RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a příslušné odbory ÚMČ 

Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 

 

Opatření 7C. Podpora a rozvoj služeb zaměřených na podporu pečujících 

Aktivita 7C.1 

Podpora služeb zaměřených na podporu pečujících z rozpočtu MČ Praha 

3 (prostřednictvím Dotačního fondu MČ Praha 3 a rozpočtu příslušných 

odborů ÚMČ Praha 3) 

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 

Odpovědnost 
RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a příslušné odbory ÚMČ 

Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 
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Aktivita 7C.2 

Zajištění fungování pobytové odlehčovací služby v Ošetřovatelském 

domově Praha 3 a jejího financování prostřednictvím příspěvku 

zřizovatele (vyrovnávací platba) z rozpočtu MČ Praha 3 

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 

Odpovědnost 
RMČ, ZMČ, příslušné odbory ÚMČ Praha 3, ředitelé příspěvkových 

organizací 

Časový rámec průběžně v roce 2022 

Aktivita 7C.3 

Zajištění fungování služby denní stacionář v Integračním centru Zahrada 

v Praze 3 a jejího financování prostřednictvím příspěvku zřizovatele 

(vyrovnávací platba) z rozpočtu MČ Praha 3 

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 

Odpovědnost 
RMČ, ZMČ, příslušné odbory ÚMČ Praha 3, ředitelé příspěvkových 

organizací 

Časový rámec průběžně v roce 2022 

 

Opatření 7D. Vytvoření komplexního systému neformální péče a podpory pečujícím  

Aktivita 7D.1 
Průběžná realizace projektu Rozvoj terénní sociální práce a sociálních 

služeb na městské části Praha 3 

Finanční zajištění 
rozpočet MČ Praha 3 a spolufinancování z Operačního programu 

Zaměstnanost 

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 

 

Opatření 7E. Informační kampaň zaměřená na informování veřejnosti o neformální péči a pečujících  

Aktivita 7E.1 
Realizace informační kampaně zaměřená na informování veřejnosti o 

neformální péči a pečujících 

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 

Odpovědnost příslušné odbory ÚMČ Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 
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Opatření 7F. Informační kampaň zaměřená na oslovení pečujících 

Aktivita 7F.1 Realizace informační kampaně zaměřené na oslovení pečujících   

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 

Odpovědnost příslušné odbory ÚMČ Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 

 

Opatření 7G. Realizace systematického vzdělávání pro zaměstnance organizací a služeb se zaměřením 

na oblast neformální péče a podporu pečujícím  

Aktivita 7G.1 

Zajištění systematického vzdělávání pro zaměstnance organizací a 

služeb se zaměřením na oblast neformální péče a podporu pečujícím dle 

aktuálních možností daných epidemiologickou situací  

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec do konce roku 2022 

 

Opatření 7H. Rozvoj spolupráce s lékaři a dalším zdravotnickým personálem se zaměřením na oblast 

neformální péče a podporu pečujícím 

Aktivita 7H.1 

Průběžné informování lékařů, dalšího zdravotnického personálu, 

zdravotnických zařízení a jejich sociálních pracovníků za účelem 

informování o službách pro neformální pečující  

Finanční zajištění 
rozpočet MČ Praha 3 a spolufinancování z Operačního programu 

Zaměstnanost 

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec do konce roku 2022 

 

Opatření 7I. Zřízení pozice koordinátora péče a rozvoj case managementu 

Aktivita 7I.1 
Realizace projektu Rozvoj terénní sociální práce a sociálních služeb na 

městské části Praha 3 

Finanční zajištění 
rozpočet MČ Praha 3 a spolufinancování z Operačního programu 

Zaměstnanost 

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec do konce roku 2022 
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Aktivita 7I.2 
Nastavení pozice koordinátora péče po skončení projektu Rozvoj terénní 

sociální práce a sociálních služeb na městské části Praha 3  

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3  

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec do konce roku 2022 
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Priorita 8. Podpora prevence a služeb prevence a sociálního poradenství 
 

Opatření 8A. Podpora služeb odborného sociálního, právního a dluhového poradenství pro 

znevýhodněné občany Prahy 3 

Aktivita 8A.1 

Zajištění návaznosti financování a podpory poskytovatelům služeb 

odborného sociálního poradenství, dluhového a právního poradenství 

pro znevýhodněné občany Prahy 3 z rozpočtu MČ Praha 3 

(prostřednictvím Dotačního fondu MČ Praha 3 a rozpočtu příslušných 

odborů ÚMČ Praha 3) 

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 

Odpovědnost 
RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a příslušné odbory ÚMČ 

Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 

 

Opatření 8B. Zvýšená podpora služeb sociální prevence lokálního charakteru 

Aktivita 8B.1 

Zajištění návaznosti zvýšené podpory služeb sociální prevence lokálního 

charakteru: sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby 

se zdravotním postižením, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny 

s dětmi, terénních programů, nízkoprahových zařízení pro děti 

a mládež, azylových domů, domů na půl cesty a nocleháren z rozpočtu 

MČ Praha 3 (prostřednictvím Dotačního fondu MČ Praha 3 a rozpočtu 

příslušných odborů ÚMČ Praha 3) 

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 

Odpovědnost 
RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a příslušné odbory ÚMČ 

Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 

Aktivita 8B.2 
Realizace projektu Zajištění dostupnosti služeb pro ohrožené rodiny na 

Praze 3 

Finanční zajištění dotace hlavního města Prahy  

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3  

Časový rámec průběžně v roce 2022 
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Opatření 8C. Podpora služeb sociální prevence celopražského charakteru  

Aktivita 8C.1 

Podpora ostatních služeb sociální prevence z rozpočtu MČ Praha 3 

(prostřednictvím Dotačního fondu MČ Praha 3 a rozpočtu příslušných 

odborů ÚMČ Praha 3) 

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 

Odpovědnost 
RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a příslušné odbory ÚMČ 

Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 

 

Opatření 8D. Podpora preventivních programů pro osoby bez přístřeší 

Aktivita 8D.1 Zajištění terénních programů pro osoby bez přístřeší 

Finanční zajištění 
rozpočet MČ Praha 3 a dotace hlavního města Prahy pro oblast 

bezdomovectví 

Odpovědnost Odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 

 

Opatření 8E. Podpora prevence pro problémové uživatele drog 

Aktivita 8E.1 
Zajištění terénních programů pro problémové uživatele drog 

ve spolupráci s organizacemi DROP IN a Progressive 

Finanční zajištění 
rozpočet MČ Praha 3 a dotace hlavního města Prahy v oblasti 

protidrogové prevence 

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 

Aktivita 8E.2 

Zajištění činnosti pracovní skupiny zaměřené na vyhodnocování potřeb 

problémových uživatelů drog na úrovni městské části a zahájení její 

činnosti 

Finanční zajištění 0 Kč  

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 – protidrogový koordinátor 

Časový rámec průběžně v roce 2022 
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Opatření 8F. Podpora preventivních programů pro děti a mládež a rodiny s dětmi a podpora primární 

prevence na školách 

Aktivita 8F.1 

Zajištění podpory primární prevence na školách z rozpočtu MČ Praha 3 

(prostřednictvím Dotačního fondu MČ Praha 3 a rozpočtu příslušných 

odborů ÚMČ Praha 3) 

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 

Odpovědnost 
RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a příslušné odbory ÚMČ 

Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 

Aktivita 8F.2 
Zajištění činnosti pracovní skupiny zaměřené na rozvoj primární 

prevence na základních a středních školách na území Prahy 3 

Finanční zajištění 0 Kč 

Odpovědnost 
příslušní radní městské části, příslušné odbory ÚMČ Praha 3, odpovědní 

zástupci škol a poskytovatelé sociálních a návazných služeb  

Časový rámec průběžně v roce 2022 

 

Opatření 8G. Realizace a podpora sociálních projektů v oblasti prevence kriminality 

Aktivita 8G.1 

Zajištění terénních programů pro děti a mládež (StreetBus – mobilní 

terénní sociální služba) a realizace projektu Dětské preventivní výjezdy 

v rámci prevence kriminality   

Finanční zajištění 
rozpočet MČ Praha 3 a dotace hlavního města Prahy v oblasti prevence 

kriminality 

Odpovědnost Odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 
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Opatření 8H. Podpora sociálních i návazných služeb zaměřených na oblast bydlení 

Aktivita 8H.1 
Průběžná spolupráce s poskytovateli sociálních a návazných služeb při 

realizaci Pravidel podporovaného bydlení městské části Praha 3   

Finanční zajištění 0 Kč 

Odpovědnost příslušné odbory ÚMČ Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 

Aktivita 8H.2 
Průběžné vyhodnocení konceptu spolupráce s poskytovateli sociálních 

služeb při pronájmu bytů sociálně znevýhodněným občanům Prahy 3   

Finanční zajištění 0 Kč 

Odpovědnost příslušné odbory ÚMČ Praha 3 

Časový rámec do konce roku 2022 

Aktivita 8H.3 
Podpora osob bez přístřeší a osob ohrožených ztrátou bydlení 

prostřednictvím podpůrných služeb a Fondu sociálního ZMČ   

Finanční zajištění 
rozpočet MČ Praha 3 a dotace hlavního města Prahy pro oblast 

bezdomovectví 

Odpovědnost RMČ, ZMČ, komise RMČ a příslušné odbory ÚMČ Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 
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Priorita 9. Podpora a rozvoj služeb ve vztahu k cílovým skupinám (senioři; rodiny s dětmi; rodina, 

děti a mládež v krizi; cizinci; národnostní menšiny; osoby se zdravotním znevýhodněním; osoby bez 

přístřeší; osoby žijící rizikovým způsobem života) 

 

Senioři 

Opatření 9A.1. Zajištění fungování pracovní skupiny Senioři v rámci KPSS – vyhodnocuje potřeby a 

předkládá návrhy aktivit 

Aktivita 9A.1.1. 
Zajištění návaznosti fungování pracovní skupiny Senioři v rámci 

komunitního plánování rozvoje sociálních a návazných služeb 

Finanční zajištění 0 Kč 

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 a členové pracovní skupiny 

Časový rámec průběžně v roce 2022 

 

Opatření 9B.1. Provoz a průběžná aktualizace webových stránek s informacemi pro seniory 

Aktivita 9B.1.1. 
Zajištění provozu a průběžná aktualizace webových stránek 

s informacemi pro seniory 

Finanční zajištění 0 Kč 

Odpovědnost příslušné odbory MČ Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 

 

Opatření 9C.1. Realizace a podpora volnočasových aktivit pro seniory z rozpočtu MČ Praha 3 

Aktivita 9C.1.1. 

Podpora volnočasových aktivit pro seniory z rozpočtu MČ Praha 3 

(prostřednictvím Dotačního fondu MČ Praha 3 a rozpočtu příslušných 

odborů ÚMČ Praha 3) 

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 

Odpovědnost 
RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a příslušné odbory ÚMČ 

Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 

Aktivita 9C.1.2. 

Realizace programu Trojka pro seniory 2022 v souladu se schváleným 

projektovým záměrem RMČ a dle možností aktuální epidemiologické 

situace 

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 
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Opatření 9D.1. Podpora organizací zajišťujících klubové, volnočasové a komunitní aktivity pro seniory  

Aktivita 9D.1.1. 

Podpora organizací zajišťujících klubové, volnočasové a komunitní 

aktivity pro seniory z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím Dotačního 

fondu MČ Praha 3 a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) 

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 

Odpovědnost 
RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a příslušné odbory ÚMČ 

Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 

 

Opatření 9E.1. Tvorba a zajištění realizace koncepčně-strategického materiálu zaměřeného na služby 

pro seniory žijící na území Prahy 3 

Aktivita 9E.1.1. 
Vznik pracovní skupiny pro tvorbu koncepčně-strategického materiálu 

na rozvoj služeb pro seniory a vymezení jeho hlavních témat  

Finanční zajištění 0 Kč 

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3  

Časový rámec do konce roku 2022 

 

Opatření 9F.1. Zajištění služby Ombudsman pro seniory 

Aktivita 9F.1.1. Zajištění dostupné služby Ombudsman pro seniory na ÚMČ Praha 3 

Finanční zajištění 0 Kč 

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 

 

Opatření 9G.1. Realizace programu Trojka pro seniory  

Aktivita 9G.1.1. 

Realizace programu Trojka pro seniory 2022 v souladu se schváleným 

projektovým záměrem RMČ a dle možností aktuální epidemiologické 

situace 

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 
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Opatření 9H.1. Zajištění aktivit pro seniory v rámci činností komunitních center s participací městské 

části  

Aktivita 9H.1.1. 

Prověření možností realizace aktivit pro seniory v rámci projektu 

Komunitní centrum Husitská III, který je realizován v partnerství 

městské části Praha 3 a organizace R-mosty, z. s.  

Finanční zajištění financování z Operačního programu Praha – pól růstu ČR 

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 

 

Opatření 9I.1. Průběžné zjišťování potřeb cílové skupiny ve vztahu k poskytovaným a podporovaným 

službám městskou částí Praha 3 

Aktivita 9I.1.1. 
Zajištění funkčního systému zjišťování potřeb cílové skupiny ve vztahu 

k poskytovaným a podporovaným službám městskou částí Praha 3 

Finanční zajištění 0 Kč 

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec do konce roku 2022 

 

 

Rodina s dětmi 

Opatření 9A.2. Zajištění fungování pracovní skupiny Rodina s dětmi v rámci KPSS – vyhodnocuje 

potřeby a předkládá návrhy aktivit 

Aktivita 9A.2.1. 
Zajištění návaznosti fungování pracovní skupiny Rodina s dětmi v rámci 

komunitního plánování rozvoje sociálních a návazných služeb 

Finanční zajištění 0 Kč 

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 a členové pracovní skupiny  

Časový rámec průběžně v roce 2022 

 

Opatření 9B.2. Tvorba a provoz webových stránek zaměřených na rodinu s dětmi 

Aktivita 9B.2.1. Dokončení konceptu webových stránek pro rodiny s dětmi 

Finanční zajištění 0 Kč 

Odpovědnost 
příslušné odbory ÚMČ Praha 3 a poskytovatelé sociálních a návazných 

služeb v oblasti rodin s dětmi  

Časový rámec do konce roku 2022 
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Opatření 9C.2. Podpora služeb rodinná centra a mateřská centra  

Aktivita 9C.2.1. 

Podpora služeb rodinná centra a mateřská centra z rozpočtu MČ Praha 3 

(prostřednictvím Dotačního fondu MČ Praha 3 a rozpočtu příslušných 

odborů ÚMČ Praha 3) 

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 

Odpovědnost 
RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a příslušné odbory ÚMČ 

Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 

 

Opatření 9D.2. Podpora poskytovaných návazných služeb pro rodiny s dětmi  

Aktivita 9D.2.1. 

Podpora konkrétních návazných služeb z rozpočtu MČ Praha 3 

(prostřednictvím Dotačního fondu MČ Praha 3 a rozpočtu příslušných 

odborů ÚMČ Praha 3) 

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 

Odpovědnost 
RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a příslušné odbory ÚMČ 

Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 

 

Opatření 9E.2. Podpora aktivit zaměřených na provázání funkční rodiny a rodiny v krizi 

Aktivita 9E.2.1. 

Podpora konkrétních aktivit zaměřených na provázání funkční rodiny 

a rodiny v krizi z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím Dotačního fondu 

MČ Praha 3 a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) 

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 

Odpovědnost 
RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a příslušné odbory ÚMČ 

Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 
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Opatření 9F.2. Tvorba a zajištění realizace koncepčně-strategického materiálu zaměřeného na rozvoj 

služeb pro rodiny s dětmi žijící na území Prahy 3 s přesahem ke stanovení priorit oblasti rodinné politiky 

městské části Praha 3  

Aktivita 9F.2.1. 

Zpracování koncepčně-strategického materiálu na rozvoj služeb 

pro rodiny s dětmi a jeho projednání v příslušných orgánech městské 

části 

Finanční zajištění 0 Kč 

Odpovědnost příslušný radní městské části a odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec do konce roku 2022 

Aktivita 9F.2.2. 

Začlenění institucionálního zajištění (kompetence radního a pozice 

koordinátora) oblasti rodinné politiky do koncepčně-strategického 

materiálu na rozvoj služeb pro rodiny s dětmi 

Finanční zajištění 0 Kč 

Odpovědnost příslušný radní městské části a odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec do konce roku 2022 

 

Opatření 9G.2. Podpora volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi z rozpočtu MČ Praha 3 

Aktivita 9G.2.1. 

Podpora konkrétních volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi z 

rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím Dotačního fondu MČ Praha 3 a 

rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3)  

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 

Odpovědnost 
RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a příslušné odbory ÚMČ 

Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 

 

Opatření 9H.2. Realizace programu Trojka pro rodiny 

Aktivita 9H.2.1. 

Realizace programu Trojka pro rodiny 2022 v souladu se schváleným 

projektovým záměrem RMČ a dle možností aktuální epidemiologické 

situace 

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3  

Časový rámec do konce roku 2022 
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Opatření 9I.2. Zajištění aktivit pro rodiny s dětmi v rámci činností komunitních center s participací 

městské části  

Aktivita 9I.2.1. 

Prověření možností realizace aktivit pro rodiny s dětmi v rámci projektu 

Komunitní centrum Husitská III, který je realizován v partnerství 

městské části Praha 3 a organizace R-mosty, z. s.  

Finanční zajištění financování z Operačního programu Praha – pól růstu ČR 

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 

 

Opatření 9J.2. Průběžné zjišťování potřeb cílové skupiny ve vztahu k poskytovaným a podporovaným 

službám městskou částí Praha 3 

Aktivita 9J.2.1. 
Zajištění funkčního systému zjišťování potřeb cílové skupiny ve vztahu 

k poskytovaným a podporovaným službám městskou částí Praha 3 

Finanční zajištění 0 Kč 

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 

 

 

Rodina, děti a mládež v krizi 

 

Opatření 9A.3. Zajištění fungování pracovní skupiny se zaměřením na rodinu, děti a mládež v krizi v 

rámci KPSS – vyhodnocuje potřeby a předkládá návrhy aktivit 

Aktivita 9A.3.1. 

Zajištění návaznosti fungování pracovní skupiny Rodina, děti a mládež 

v krizi (Žižkovské děti a mládež) v rámci komunitního plánování rozvoje 

sociálních a návazných služeb 

Finanční zajištění 0 Kč 

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 a členové pracovní skupiny 

Časový rámec průběžně v roce 2022 
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Opatření 9B.3. Zajištění a podpora pravidelného setkávání subjektů působících v oblasti za účelem 

předávání informací a poznatků  

Aktivita 9B.3.1. 
Pravidelné setkávání zapojených subjektů v rámci platformy Setkání 

poskytovatelů služeb pro děti a mládež na Praze 3 

Finanční zajištění 0 Kč 

Odpovědnost 
poskytovatelé sociálních a návazných služeb pro děti a mládež 

na Praze 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 

 

Opatření 9C.3.   Podpora poskytovaných služeb pro rodinu, děti a mládež v krizi na základě stanovených 

kritérií a v souladu s vývojem poptávky poskytovaných služeb: nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, 

terénní programy pro děti a mládež a azylové domy pro rodiny s dětmi poskytující služby občanům 

Prahy 3 

Aktivita 9C.3.1. 

Podpora konkrétních služeb z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím 

Dotačního fondu MČ Praha 3 a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ 

Praha 3) 

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 

Odpovědnost 
RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a příslušné odbory ÚMČ 

Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 

Aktivita 9C.3.2. 
Realizace projektu Zajištění dostupnosti služeb pro ohrožené rodiny na 

Praze 3 

Finanční zajištění dotace hlavního města Prahy  

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3  

Časový rámec průběžně v roce 2022 
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Opatření 9D.3.  Podpora služeb poskytovaných dětem v péči orgánu sociálně-právní ochrany dětí ÚMČ 

Praha 3 se zaměřením na podporu komplexních služeb pro pěstounské rodiny  

Aktivita 9D.3.1. 

Podpora služeb poskytovaných dětem v péči orgánu sociálně-právní 

ochrany dětí ÚMČ Praha 3 z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím 

Dotačního fondu MČ Praha 3 a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ 

Praha 3) 

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 

Odpovědnost 
RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a příslušné odbory ÚMČ 

Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 

 

Opatření 9E.3. Zvýšená podpora služeb a aktivit pro děti a mládež nad 10 let věku  

Aktivita 9E.3.1. 
Identifikace specifických oblastí pro podporu služeb a aktivit pro děti a 

mládež nad 10 let věku 

Finanční zajištění 0 Kč  

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3  

Časový rámec do konce roku 2022 

 

Opatření 9F.3. Zajištění informování rodin, dětí a mládeže v krizi o poskytovaných službách s 

přihlédnutím ke specifikům cílové skupiny   

Aktivita 9F.3.1. 
Zajištění informování rodin, dětí a mládeže v krizi o poskytovaných 

službách s přihlédnutím ke specifikům cílové skupiny 

Finanční zajištění 0 Kč 

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3  

Časový rámec průběžně v roce 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

Cizinci 

 

Opatření 9A.4. Zajištění organizačních kapacit ve formě pracovní skupiny zaměřené na vyhodnocování 

potřeb cílové skupiny a návrhů aktivit  

Aktivita 9A.4.1. Zajištění činnosti pracovní skupiny zaměřené na integraci cizinců  

Finanční zajištění 0 Kč 

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3  

Časový rámec průběžně v roce 2022 

 

Opatření 9B.4. Provoz a průběžná aktualizace webových stránek s informacemi pro cizince žijící na 

území MČ Praha 3 

Aktivita 9B.4.1. 
Zajištění provozu a průběžné aktualizace webových stránek 

s informacemi pro cizince 

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 a dotace MVČR 

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec do konce roku 2022 

 

Opatření 9C.4. Podpora programů zaměřených na integraci cizinců ve formě vzdělávání a souvisejících 

oblastí   

Aktivita 9C.4.1. Realizace aktivit projektu na podporu integrace cizinců v roce 2022 

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3, dotace MVČR a dotace hlavního města Prahy 

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 

 

Opatření 9D.4. Podpora poradenství pro cílovou skupinu cizinci v nepříznivé sociální situaci   

Aktivita 9D.4.1. 

Podpora poradenství pro cílovou skupinu cizinci v nepříznivé sociální 

situaci z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím Dotačního fondu MČ 

Praha 3 a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) 

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 

Odpovědnost 
RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a příslušné odbory ÚMČ 

Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 
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Opatření 9E.4. Podpora poskytovaných služeb pro cizince ze třetích zemí žijících na území Prahy 3 

Aktivita 9E.4.1. 

Podpora poskytovaných služeb pro cizince ze třetích zemí žijících 

na území Prahy 3 z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím Dotačního 

fondu MČ Praha 3 a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) 

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 

Odpovědnost 
RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a příslušné odbory ÚMČ 

Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 

 

Opatření 9F.4. Podpora osvěty u majoritní společnosti směřující k usnadnění integrace minoritních 

skupin do společnosti 

Aktivita 9F.4.1. 

Podpora osvěty u majoritní společnosti směřující k usnadnění integrace 

minoritních skupin do společnosti z rozpočtu MČ Praha 3 

(prostřednictvím Dotačního fondu MČ Praha 3 a rozpočtu příslušných 

odborů ÚMČ Praha 3) 

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 

Odpovědnost 
RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a příslušné odbory ÚMČ 

Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 

Aktivita 9F.4.2. 

Realizace kulturně-společenské akce pro rodiny s dětmi Poznejme se, 

sousedé zaměřené na vzájemné poznávání kultury cizinců a majoritní 

společnosti 

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3, dotace MVČR, dotace hl. m. Prahy 

Odpovědnost 
odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 a poskytovatelé sociálních a 

návazných služeb 

Časový rámec září 2022 

 

Opatření 9G.4. Podpora spolupráce oblasti školství a oblasti sociální za účelem integrace dětí cizinců 

Aktivita 9G.4.1. 

Pravidelné informování o aktuální situaci dětí cizinců mezi 

zainteresovanými subjekty (ÚMČ Praha 3, základní a střední školy na 

území Prahy 3 a poskytovatelé sociálních a návazných služeb)  

Finanční zajištění 0 Kč  

Odpovědnost příslušné odbory ÚMČ Praha 3   

Časový rámec průběžně v roce 2022 
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Aktivita 9G.4.2. 

Koordinace a vzájemné informování zainteresovaných subjektů (ÚMČ 

Praha 3, základní a střední školy na území Prahy 3 a poskytovatelé 

sociálních a návazných služeb) o výuce českého jazyka dětí s odlišným 

mateřským jazykem  

Finanční zajištění 0 Kč  

Odpovědnost příslušné odbory ÚMČ Praha 3   

Časový rámec průběžně v roce 2022 

 

 

Národnostní menšiny 

 

Opatření 9A.5. Podpora poradenství pro cílovou skupinu národnostní menšiny v nepříznivé sociální 

situaci   

Aktivita 9A.5.1. 

Podpora poradenství pro cílovou skupinu národnostní menšiny 

v nepříznivé sociální situaci z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím 

Dotačního fondu MČ Praha 3 a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ 

Praha 3) 

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 

Odpovědnost 
RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a příslušné odbory ÚMČ 

Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 

Aktivita 9D.5.3. 

Realizace aktivit v rámci projektu Podpora romské menšiny na území 

městské části Praha 3 zaměřených na podporu osvěty majoritní 

společnosti    

Finanční zajištění financování prostřednictvím Norských fondů 2014-2021 

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 
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Opatření 9B.5. Podpora poskytovaných služeb pro národnostní menšiny žijící na území Prahy 3  

Aktivita 9B.5.1. 

Podpora poskytovaných služeb pro národnostní menšiny žijící na území 

Prahy 3 z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím Dotačního fondu 

MČ Praha 3 a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) 

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 

Odpovědnost 
RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a příslušné odbory ÚMČ 

Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 

 

Opatření 9C.5. Podpora programů zaměřených na integraci národnostních menšin  

Aktivita 9C.5.1. 

Podpora programů zaměřených na integraci národnostních menšin z 

rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím Dotačního fondu MČ Praha 3 a 

rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) 

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 

Odpovědnost 
RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a příslušné odbory ÚMČ 

Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 

Aktivita 9D.5.3. 

Realizace akcí a aktivit v rámci projektu Podpora romské menšiny na 

území městské části Praha 3 zaměřených na integraci národnostních 

menšin    

Finanční zajištění financování prostřednictvím Norských fondů 2014-2021 

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 

 

Opatření 9D.5. Podpora osvěty u majoritní společnosti směřující k usnadnění integrace minoritních 

skupin do společnosti 

Aktivita 9D.5.1. 
Realizace akcí zaměřených na majoritní společnost jako cílovou skupinu 

za účelem integrace minoritních skupin do společnosti  

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 
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Aktivita 9D.5.2. 
Aktivní zapojení minoritních skupin do akcí a aktivit MČ Praha 3 

v sociální oblasti  

Finanční zajištění 0 Kč 

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 

Aktivita 9D.5.3. 

Realizace akcí a aktivit v rámci projektu Podpora romské menšiny na 

území městské části Praha 3 zaměřených na podporu osvěty majoritní 

společnosti    

Finanční zajištění financování prostřednictvím Norských fondů 2014-2021 

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 

 

 

Osoby se zdravotním znevýhodněním 

 

Opatření 9A.6.     Zajištění fungování pracovní skupiny Zdravotně znevýhodnění občané v rámci KPSS – 

vyhodnocuje potřeby a předkládá návrhy aktivit 

Aktivita 9A.6.1. 

Zajištění návaznosti fungování pracovní skupiny Zdravotně 

znevýhodnění občané v rámci komunitního plánování rozvoje sociálních 

a návazných služeb 

Finanční zajištění 0 Kč 

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 a členové pracovní skupiny 

Časový rámec průběžně v roce 2022 

 

Opatření 9B.6.  Mapování celopražských poskytovatelů služeb pro cílové skupiny a zefektivnění 

spolupráce zainteresovaných subjektů 

Aktivita 9B.6.1. 
Průběžné mapování služeb v hlavním městě Praze dle různého typu 

zdravotního znevýhodnění ve vztahu k využití občany Praha 3 

Finanční zajištění 0 Kč 

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 
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Opatření 9C.6.  Nastavení kritérií podpory poskytovatelů služeb pro cílovou skupinu v návaznosti na 

lokálnost služby a na síť hlavního města Prahy 

Aktivita 9C.6.1. 
Nastavení kritérií v souladu s koncepcí dotačních programů zaměřených 

na oblast sociální a zdravotní  

Finanční zajištění 0 Kč 

Odpovědnost 
RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a příslušné odbory ÚMČ 

Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 

 

Opatření 9D.6.  Podpora poskytovaných služeb pro osoby s tělesným, smyslovým a kombinovaným 

postižením na základě stanovených kritérií  

Aktivita 9D.6.1. 

Podpora poskytovaných služeb pro osoby s tělesným, smyslovým 

a kombinovaným postižením z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím 

příspěvku zřizovatele, Dotačního fondu MČ Praha 3 a rozpočtu 

příslušných odborů ÚMČ Praha 3) 

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 

Odpovědnost 
RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a příslušné odbory ÚMČ 

Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 

 

Opatření 9E.6.  Podpora poskytovaných služeb pro osoby s mentálním postižením na základě 

stanovených kritérií 

Aktivita 9E.6.1. 

Podpora poskytovaných služeb pro osoby s mentálním postižením 

z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příspěvku zřizovatele, 

Dotačního fondu MČ Praha 3 a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ 

Praha 3) 

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 

Odpovědnost 
RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a příslušné odbory ÚMČ 

Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 
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Opatření 9F.6.  Podpora poskytovaných služeb pro osoby s duševním onemocněním na základě 

stanovených kritérií 

Aktivita 9F.6.1. 

Podpora poskytovaných služeb pro osoby s duševním onemocněním 

z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím Dotačního fondu MČ Praha 3 

a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) 

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 

Odpovědnost 
RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a příslušné odbory ÚMČ 

Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 

 

Opatření 9G.6.  Podpora služeb hospicových zařízení pro občany Prahy 3 

Aktivita 9G.6.1. 

Podpora služeb hospicových zařízení poskytujících služby občanům 

Prahy 3 z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím Dotačního fondu MČ 

Praha 3 a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) 

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 

Odpovědnost 
RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a příslušné odbory ÚMČ 

Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 

Aktivita 6J.1 
Rozvoj systematizované paliativní péče v rámci poskytovaných služeb 

v Ošetřovatelském domově Praha 3  

Finanční zajištění rozpočet příspěvkové organizace a externí dotační zdroje  

Odpovědnost Ošetřovatelský domov Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 

 

Opatření 9H.6.   Podpora šíření informovanosti o poskytovaných službách občanům MČ Praha 3 

Aktivita 9H.6.1. 

Zajištění informovanosti o poskytovaných službách pro osoby 

se zdravotním znevýhodněním prostřednictvím Radničních novin 

Prahy 3, akcí, sociálních sítí a webových stránek MČ Praha 3 

Finanční zajištění 0 Kč 

Odpovědnost příslušné odbory ÚMČ Praha 3  

Časový rámec průběžně v roce 2022 
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Osoby bez přístřeší 

 

Opatření 9A.7.   Zajištění organizačních kapacit ve formě pracovní skupiny zaměřené na vyhodnocování 

potřeb osob bez přístřeší na úrovni městské části a vypracování návrhů aktivit 

Aktivita 9A.7.1. 
Zajištění činnosti pracovní skupiny zaměřené na vyhodnocování potřeb 

osob bez přístřeší  

Finanční zajištění 0 Kč 

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3  

Časový rámec do konce roku 2022 

 

Opatření 9B.7.   Podpora terénního programu pro osoby bez přístřeší s lokálním dopadem 

Aktivita 9B.7.1. Zajištění terénních programů pro osoby bez přístřeší  

Finanční zajištění 
rozpočet MČ Praha 3 a dotace hlavního města Prahy pro oblast 

bezdomovectví 

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 

 

Opatření 9C.7.   Podpora dalších sociálních služeb pro osoby bez přístřeší s celopražským dopadem  

Aktivita 9C.7.1. 

Podpora poskytovaných služeb pro osoby bez přístřeší s celopražským 

dopadem z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím Dotačního fondu 

MČ Praha 3 a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) 

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 

Odpovědnost 
RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a příslušné odbory ÚMČ 

Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 
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Opatření 9D.7.   Podpora zřízení specializovaných pobytových služeb pro osoby bez přístřeší na úrovni 

hlavního města Prahy (služby sociální péče, tzv. mokré služby apod.) 

Aktivita 9D.7.1. 

Prověření možností rekonstrukce (včetně financování) zařízení 

azylového domu a noclehárny pro osoby bez přístřeší organizace 

NADĚJE na adrese Husitská 70 za účelem vytvoření zařízení komunitního 

typu azylového domu pro osoby bez přístřeší s chronickým 

onemocněním ve spolupráci s organizací NADĚJE a hlavním městem 

Prahou 

Finanční zajištění 0 Kč 

Odpovědnost 
příslušní radní městské části a příslušné odbory ÚMČ Praha 3 ve 

spolupráci s hlavním městem Prahou a organizací NADĚJE 

Časový rámec průběžně v roce 2022 

 

Opatření 9E.7.   Spolupráce s hlavním městem Prahou a okolními městskými částmi zaměřená na řešení 

problematiky osob bez přístřeší a souvisejících oblastí  

Aktivita 9E.7.1. 

Spolupráce s ostatními městskými částmi a hlavním městem Prahou za 

účelem řešení problematiky osob bez přístřeší a posílení dostupnosti 

služeb pro tuto cílovou skupinu  

Finanční zajištění 0 Kč 

Odpovědnost zástupci vedení městské části a odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 

 

Opatření 9F.7.   Osvěta veřejnosti ohledně problematiky osob bez přístřeší  

Aktivita 9F.7.1. 
Informování veřejnosti zaměřené na téma bytové nouze a problematiky 

osob bez přístřeší  

Finanční zajištění 0 Kč 

Odpovědnost příslušné odbory ÚMČ Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 
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Opatření 9G.7.   Zajištění kapacit sociální práce pro předcházení ztráty bydlení 

Aktivita 9G.7.1. 

Koncentrace činnosti sociálních pracovníků obce na předcházení ztráty 

bydlení a spolupráce s dalšími subjekty zapojenými do systému 

podporovaného bydlení na městské části Praha 3 (Správa zbytkového 

majetku, a. s., odbor bytů ÚMČ Praha 3)   

Finanční zajištění 0 Kč  

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 

Aktivita 9G.7.2 
Podpora osob ohrožených ztrátou bydlení prostřednictvím podpůrných 

služeb a Fondu sociálního ZMČ   

Finanční zajištění 
rozpočet MČ Praha 3 a dotace hlavního města Prahy pro oblast 

bezdomovectví 

Odpovědnost RMČ, ZMČ, komise RMČ a příslušné odbory ÚMČ Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 

 

Opatření 9H.7.  Průběžné vyhodnocování systému fungování sociálního a podporovaného bydlení pro 

cílovou skupinu s přesahem nastavení odpovídajícího systému 

Aktivita 9H.7.1. 
Průběžné vyhodnocení systému fungování podporovaného bydlení pro 

cílovou skupinu  

Finanční zajištění 0 Kč  

Odpovědnost příslušné odbory ÚMČ Praha 3  

Časový rámec průběžně v roce 2022 

 

 

Osoby žijící rizikovým způsobem života 

 

Opatření 9A.8.  Zajištění organizačních kapacit ve formě pracovní skupiny zaměřené na vyhodnocování 

potřeb problémových uživatelů drog na úrovni městské části a návrhů aktivit 

Aktivita 9A.8.1. 
Zajištění činnosti pracovní skupiny zaměřené na vyhodnocování potřeb 

problémových uživatelů drog na úrovni městské části  

Finanční zajištění 0 Kč  

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 – protidrogový koordinátor 

Časový rámec průběžně v roce 2022 
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Opatření 9B.8.   Podpora terénního programu pro problémové uživatele drog 

Aktivita 9B.8.1. 
Zajištění terénních programů pro problémové uživatele drog 

ve spolupráci s organizacemi DROP IN a Progressive 

Finanční zajištění 
rozpočet MČ Praha 3, dotace hlavního města Prahy v oblasti 

protidrogové prevence 

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 

 

Opatření 9C.8.   Podpora dalších služeb pro problémové uživatele drog s celopražským dopadem 

Aktivita 9C.8.1. 

Podpora dalších služeb pro problémové uživatele drog s celopražským 

dopadem z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím Dotačního fondu 

MČ Praha 3 a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) 

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 

Odpovědnost 
RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a příslušné odbory ÚMČ 

Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 

 
Opatření 9D.8.   Tvorba a příprava koncepčního materiálu zaměřeného na protidrogovou prevenci na 

lokální úrovni 

Aktivita 9D.8.1. 
Tvorba koncepčního materiálu zaměřeného na protidrogovou prevenci 

na lokální úrovni 

Finanční zajištění 0 Kč 

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 – protidrogový koordinátor 

Časový rámec do konce roku 2022 
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Priorita 10.  Podpora a rozvoj komunitního života a komunitních služeb 

 

Opatření 10A. Propojování lokálních sociálních a návazných služeb s městskou částí Praha 3 a jejími 

občany  

Aktivita 10A.1 
Vytvoření návrhu systému propojení lokálních sociálních a návazných 

služeb s městskou částí Praha 3 a jejími občany 

Finanční zajištění 0 Kč  

Odpovědnost 
příslušné odbory ÚMČ Praha 3 a poskytovatelé sociálních a návazných 

služeb 

Časový rámec do konce roku 2022 

 

Opatření 10B. Podpora a rozvoj komunitních aktivit a spolupráce za účelem vzájemného propojování 

a zvyšování informovanosti 

Aktivita 10B.1 

Vytvoření funkčního návrhu podpory a rozvoje komunitních aktivit a 

spolupráce zaměřeného na propojování a zvyšování informovanosti 

zapojených aktérů  

Finanční zajištění 0 Kč 

Odpovědnost 
příslušné odbory ÚMČ Praha 3 a poskytovatelé sociálních a návazných 

služeb 

Časový rámec do konce roku 2022 

 

Opatření 10C.  Podpora komunitních aktivit v dotačním řízení městské části Praha 3 

Aktivita 10C.1 

Stanovení vhodného systému identifikace a podpory komunitních 

aktivit ve vztahu k jejich financování z rozpočtu městské části Praha 3  

prostřednictvím Dotačního fondu městské části Praha 3 

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3  

Odpovědnost 
RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a příslušné odbory ÚMČ 

Praha 3 

Časový rámec v průběhu roku 2022 
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Opatření 10D.  Zapojení lokálních služeb do organizace akcí městské části Praha 3 

Aktivita 10D.1 

Oslovení lokálních poskytovatelů sociálních a návazných služeb s 

možností zapojení do realizace akcí městské části Praha 3 v sociální 

oblasti  

Finanční zajištění 0 Kč 

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 

 

Opatření 10E.  Představení sociálních témat široké veřejnosti prostřednictvím dostupných zdrojů 

Aktivita 10E.1 
Vytvoření funkčního systému představení sociálních témat veřejnosti, 

stanovení těchto témat a způsobu oslovení veřejnosti  

Finanční zajištění 0 Kč 

Odpovědnost 
příslušné odbory ÚMČ Praha 3 a poskytovatelé sociálních a návazných 

služeb 

Časový rámec průběžně v roce 2022 

 

Opatření 10F.  Podpora a realizace projektů komunitních center 

Aktivita 10F.2 
Realizace projektu Komunitní centrum Husitská III, který je realizován v 

partnerství městské části Praha 3 a organizace R-mosty, z. s.  

Finanční zajištění financování z Operačního programu Praha – pól růstu ČR 

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2022 
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Opatření 10G.  Realizace programů Trojka pro seniory a Trojka pro rodiny 

Aktivita 10G.1 
Realizace programu Trojka pro seniory 2022 dle možností aktuální 

epidemiologické situace  

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3  

Časový rámec do konce roku 2022 

Aktivita 10G.2 
Realizace programů Trojka pro rodiny 2022 dle možností aktuální 

epidemiologické situace 

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3  

Časový rámec do konce roku 2022 

 


