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Změna působnosti výboru pro územní rozvoj

Zastupitelstvo městské části

I. s c h v a l u j e
1. změnu působnosti výboru pro územní rozvoj dle přílohy č. 1 tohoto usnesení



Oblast činnosti Výboru pro územní rozvoj  

Výbor je iniciativním a poradním orgánem Zastupitelstva městské části Praha 3 (dále jen ZMČ) pro 
oblast  územního plánování a stavebního řádu dle stavebního zákona včetně souvisejících předpisů a 
v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon O posuzování vlivů na životní 
prostředí) včetně souvisejících předpisů, u obou problematik včetně projednávání předcházející 
projektové přípravy. 

Svoji činnost vykonává prostřednictvím členů výboru, v souladu se schváleným jednacím řádem. 
V případě potřeby si vyžaduje spolupráci, účast a stanoviska zaměstnanců Úřadu městské části Praha 
3, či externích odborníků na konkrétní problematiku. 

Výbor v součinnosti s kompetentním členem RMČ připravuje a projednává stanoviska, návrhy, 
podněty, připomínky v oblasti územního rozvoje. Doporučuje RMČ a  ZMČ návrhy řešení. 

Působnost výboru pro územní rozvoj: 

 projednává a navrhuje stanovisko pro vyjádření ZMČ k návrhu územně plánovací 
dokumentace hl. m. Prahy, 

 projednává a navrhuje stanovisko pro vyjádření ZMČ k návrhu programu rozvoje hl. m. Prahy, 

 projednává a navrhuje ZMČ návrh pro schválení programu rozvoje městské části Praha 3 v 
souladu s programem rozvoje hl .m. Prahy, 

 projednává a navrhuje stanovisko pro vyjádření ZMČ k návrhu regulačního plánu nebo 
územní studie pro území městské části Praha 3 a pro městské části sousedící, 

 bere na vědomí pravidelné informace odboru stavebního o probíhajících stavebních řízeních 
většího významu, 

 projednává a navrhuje RMČ stanoviska ke všem dokumentacím, kde bude městská část 
Praha 3 účastníkem územního nebo stavebního řízení, 

 projednává a vyjadřuje se k rozvojovým lokalitám, projektům a programům (bez ohledu na 
investora) mající významný vliv na rozvoj Městské části Praha 3, 

 projednává a posuzuje  urbanistické studie, generely, rozvojové studie, z hlediska regulačních 
a zastavovacích podmínek, urbanistického a  hmotového řešení, 

 projednává a navrhuje RMČ stanoviska k dokumentacím pro posouzení vlivu na životní 
prostředí dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA a SEA), včetně souvisejících 
předpisů a včetně projednávání předcházející projektové přípravy, 

 projednává a vyjadřuje se k řešení dopravní situace na území městské části Prahy 3, 

 projednává a vyjadřuje se k investičním akcím navržených k financování z rozpočtu městské 
části Praha 3, 

 projednává podněty a návrhy občanů, organizací působících na Praze 3, RMČ, příslušných 
odborů Úřadu městské části Praha 3 a svých členů, které spadají do působnosti výboru, 
zaujímá k  nim svá stanoviska a iniciuje jejich řešení, 

 posuzuje žádosti o dotace týkající se oblasti památkové péče.  

 projednává koncepci ochrany památek a památkových území 

 projednává vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů 

Příloha č.1 - Působnost výboru pro územní rozvoj - aktualizace



Důvodová zpráva
Zpracoval: Odbor organizační

Zastupitelstvo městské části schválilo svým usnesení č. 12 ze dne 24. 10. 2022 zřízení výboru pro 
územní rozvoj a stanovilo oblast jeho činnosti.  
  
Rada městské části schválila svým usnesením č. 966 ze dne 21. 12. 2022 zřízení kulturní komise a 
stanovila oblast její činnosti. Do činnosti kulturní komise tím přešlo posuzování žádostí o dotace v 
oblasti památkové péče. Tuto činnost nebude nadále vykonávat výbor pro územní rozvoj.  
  
Předkládaným usnesením dojde k aktualizaci schválených činností dotčeného výboru a dalším 
drobným úpravám konzultovaným s tajemníkem výboru pro územní rozvoj.  
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Akční plán Strategického plánu rozvoje pro rok 2023

Zastupitelstvo městské části

I. s c h v a l u j e
1. Akční plán Strategického plánu rozvoje na rok 2023 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení



Akční plán pro rok 2023 Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3 (2021 ‐ 2030) (tisíc Kč) (tisíc Kč) (tisíc Kč) (tisíc Kč)

PŘEDP. 
NÁKLADY 

2026

Participativní rozpočty ve školách
 Projekt počítá pro rok 2023 s podporou 35 tisíc na základní školu, předpokládá se zapojení všech 
škol. 

Němečková Málek OŠ 2022 kontinuální 350 350 350 350

Vytvoření Strategie participace a komunitního života MČ Dlouhodobá vize +  koncepce  pro oblast participace a komunitního života Schejbalová Křeček OVVK
Koordinátor 
participace

Komunitní 
koordinátor

ka
IPR Praha 2022 2023 0 0 0 0

Reverzní proxy Pořízení webové reverzní proxy se zabezpečením. Cílem je snížení každoročně vynakládaných 
provozních výdajů. 

Hilmar Málek OI 2023 2023 1200 0 0 0

Diskové pole Pořízení nového diskového pole do datového centra MČ Praha 3.  Hilmar Málek OI 2023 2023 9537 0 0 0
Integrace Helios‐ENO Vytvoření rozhraní pro integraci IS pro správu nemovitostí a IS pro evidenci majetku.  Hilmar Málek OI 2022 2023 250 500 0 0

Implementace principů metodiky kontribuce/příspěvků developerů Přijata Metodika HMP pro případy změn územního plánu i vlastní metodika MČ P3 pro výstavbu beze 
změn územního plánu. Smlouvy s investory jako účinný nástroj obcí.

Fikar Dobeš OÚR 2022 kontinuální 0 0 0 0

Příprava soutěže na projekt Obecního bydlení MČP3 v oblasti NNŽ (Červeného dvora) Území bylo vytipováno k výstavbě městských bytů, protože se jedná o jednu z mála lokalit, které jsou 
ve svěřené správě městské části.

Fikar Dobeš OÚR 2023 2024 695 3800 0 0

Spolupráce s developery na rozvoji občanské a sociální vybavenosti a veřejných služeb 
při budování nové výstavby

Cílem je uzavření smluv s developery na území NNŽ o kontribucích na veřejnou vybavenost.  Fikar Dobeš OÚR OŠ OTSMI OMA 2021 kontinuální 0 0 0 0

Zajištění informování veřejnosti o plánovaných investičních akcích Prostřednictvím webu planujtrojku.cz a dalších komunikačních nástrojů MČ P3 Fikar Dobeš OÚR OTSMI OOŽP OVVK 2022 kontinuální 15 15 15 15

Majetková mapa Prahy 3 Cílem je ztransparentnit komerční pronajímání obecního majetku ‐ zveřejnit seznam nemovitého 
majetku městské části a nabídky nájmů bytů i nebytových prostor.

Vlasáková Bartko OMA OVHČ OB 2019 kontinuální 0 0 0 0

Rekonstrukce bytových domů Táboritská 22‐26 Zateplení fasády objektu, výměna oken společných a nebytových prostor, výměna zábradlí na lodžiích, 
zateplení střechy. 

Studničný Materna OTSMI OB OMA OE 2021 2024 228040 16138,3 0 0

Rekonstrukce bytových domů Kubelíkova 60‐66
Rekonstrukce a zateplení fasády objektu, výměna oken společných a nebytových prostor, výměna 
zábradlí na lodžiích, zateplení střechy.  Studničný Materna OTSMI OB OMA OE 2021 2024 110000 72360,8 0 0

Rekonstrukce bytového domu Husinecká 9 Rekonstrukcí bude získáno 7 bezbariérových nájemních bytů a 1 běžný byt Studničný Materna OTSMI OB OMA OE 2021 2023 40000 1373,7 0 0

Koupě pozemku za účelem rozšíření parku Židovské pece  Koupě pozemku od ČR ‐ Sadů, lesů a zahradnictví Praha, státního podniku v likvidaci, parc.č. 3566/14 
v k.ú. Žižkov o výměře 519 m2 – aktuální cenová mapa činí 4620 Kč/m2

Vlasáková Materna OMA 2023 2023 2600 0 0 0

Koupě pozemku za účelem sjednocení vlastnictví z důvodu připravované revitalizace 
veřejného prostranství vnitrobloku Na Jarově

Koupě pozemku od ČR – ÚZSVM (Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových) ‐ pokud 
neprojde převod na HMP, parc.č. 3031/1 v k.ú. Žižkov o výměře 2198 m2 – aktuální cenová mapa činí 
4500 Kč/m2

Vlasáková Materna OMA 2023 2023 0 0 0 0

Koupě pozemků pro účely vybudování zázemí fotbalového stadionu Viktoria Žižkov 
Koupě pozemků od ČR – ÚSTR (Ústavu pro studium totalitních režimů), parc.č. 166/5 v k.ú. Žižkov o 
výměře 1538 m2 a parc.č. 166/6 v k.ú. Žižkov o výměře 886 m2 – aktuální cenová mapa činí 13 670 
Kč/m2

Vlasáková Materna OMA 2023 2023 0 0 0 0

Koupě pozemků funkčně souvisejících s areálem Atria Žižkov Koupě pozemků parc.č. 1409/3, 1409/6  (dle GP) v k.ú. Žižkov, od fyzické osoby, pozemky tvoří 
funkčně související pozemek v areálu Atria Žižkov

Vlasáková Materna OMA 2023 2023 675 0 0 0

Dům sociálních služeb, Praha 3, Pod Lipami 44
Záměr novostavby domu sociálních služeb na místě stávajícího objektu. DSS bude mít funkce domova 
pro seniory, domova se zvláštním režimem a denního stacionáře. Vypracování DUR na základě 
výsledků architektonické soutěže. Podpora zřízení denního stacionáře.

Studničný Marhounová OTSMI OÚR OSV OE 2021 2024 6000 10000 0 0

MŠ, Praha 3, Vozová 5/953 – rekonstrukce fasády včetně zateplení  Rekonstrukce fasády včetně zateplení, nutno realizovat vzhledem k nevyhovujícímu stavu fasády, 
Realizace akce byla započata v červnu 2022

Studničný Materna OTSMI OM OŠ OE 2023 2023 3500 0 0 0

Waldorfská MŠ, Praha 3, Koněvova 240a/2497 – rek. soc.zařízení Rekonstrukce soc.zařízení ‐ projektová dokumentace a realizace Studničný Materna OTSMI OM OŠ OE 2023 2023 7500 0 0 0

MŠ, Praha 3, Jeseniova 98/2593 – projektová dokumentace a výstavba mateřské školy Výstavba nového objektu určeného pro mateřskou školu s 6 třídami Studničný Materna OTSMI OMA OE 2021 2025 6715,5 60000 50000 0

MŠ, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 23/119 – pracoviště Třebešín Jedná se o rozšíření kapacity MŠ Třebešín. Zejména rozšíření počtu soc. zařízení. Studničný Materna OTSMI 2023 2023 1000 0 0 0

Obnova ZŠ Havlíčkovo nám. 10 Komplexní  rekonstrukce pro základní školu ‐ projektová dokumentace a realizace Studničný Materna OTSMI OMA OŠ OE 2022 2025 0 11179 5000 0

Objekt úřadu Seifertova 51 ‐ celková rekonstrukce Modernizace kanceláří  /mimo 2NP/ a celková rekonstrukce Studničný Materna OTSMI OMA OE 2021 2025 14000 0 0 0
Objekt úřadu Seifertova 51 ‐ výměna oken Výměna oken a vstupních dveří na objektu ‐ projektová dokumentace a realizace Studničný Materna OTSMI OMA OE 2021 2023 17500 0 0 0

Rekonstrukce elektroinstalace a výstavba výtahu v ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic, objekt 
Perunova

V objektu Perunova bude kompletně vyměněna dosluhující elektroinstalace, včetně slaboproudých 
rozvodů a zajištěna bezbariérovost objektu výstavbou výtahu. Akce je plánována na 3 etapy vždy o 
letních prázdninách.

Studničný Materna OTSMI OMA OE 2021 2024 16346 6401 0 0

Rekonstrukce garáží Vinohradská č.p. 114/1756, 116/1755 Projekt řeší nástavbu a stavební úpravy stávajících garáží v havarijním stavu pod objekty domů 
Vinohradská č.p.114/1756, 116/1755 a ve vnitrobloku.

Studničný Materna OTSMI OE OMA 2021 2024 100000 79790,1 0 0

Rekonstrukce Tachovského nám.
Celková kultivace náměstí, zejména zlepšení prostupnosti směrem na cyklostezku na Vítkově, sadové 
úpravy a odstranění objektu bývalých WC / klempířství a zrušení podchodu pod bývalou železniční 
tratí.

Studničný Materna OTSMI OMA OE 2021 2024 59500 5769,2 0 0

Obnova nám. Jiřího z Lobkovic

Cílem rekonstrukce náměstí je provést úpravy v takovém rozsahu a podobě, aby maximálně 
vyhovovaly obyvatelům jeho okolí a dětem, navštěvujícím základní a mateřskou školu na náměstí 
Jiřího z Lobkovic. Důraz bude kladen zejména na bezpečnost pohybu a využitelnost prostoru 
k volnočasovým aktivitám různých věkových skupin. Probíhají práce na zpracování jednotlivých 
stupňů projektové dokumentace. V roce 2023 očekáváme vydání ÚR a zahájení projekční činnosti na 
DSP.

Caldrová Bartko OOŽP OTSMI OMA OE 2021 2025 3490 2865 508 0

Dům tance ‐ kulturně kreativní centrum pro tanec Zpracování projektové dokumentace a realizace rekonstrukce objektu Studničný Materna OTSMI 2022 2026 26000 0 0 0

Budování kapacit dětských skupin ‐ objekt K Lučinám Zpracování projektové dokumentace a realizace rekonstrukce objektu Studničný Vronský OTSMI OŠ 2023 2025 0 0 0 0

Rozvoj Sportovního a rekreačního areálu Pražačka Projektová dokumentace a rekonstrukce provozního objektu a výstavby haly na beachvolejbal Studničný Materna OTSMI OMA SARAP OE 2021 2026 5300 4000 0 0

Výstavba skateparku v areálu Sportovního a rekreačního areálu Pražačka Vyhotovení PD a výstavba skateparku Studničný Materna OTSMI OMA SARAP OE 2021 2025 2500 5701,5 0 0
Rekonstrukce části stadionu Viktoria Žižkov Rekonstrukce zázemí a tribun – realizace Studničný Materna OTSMI OMA SARAP OE 2021 2023 12059,2 0 0 0

Úpravy Žižkova náměstí ‐ horní parter

Cílem je revitalizace horního  parteru parku, který byl v havarijním stavu. Dochází ke změně skladby 
zpevněných povrchů v souladu s modrozelenou infrastrukturou, obnovují se vegetační plochy s cílem 
zkvalitnění veřejného prostoru a rozšíření  možnosti volnočasového využití tohoto místa. Realizace 
stavby byla zahájena v květnu 2022. Stavba bude dokončena v březnu roku 2023. 

Caldrová Bartko OOŽP OTSMI OMA OE 2021 2023 3000 0 0 0

ZŠ a MŠ Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 – rozšíření kapacity
Kvůli výstavbě na Nákladovém nádraží Žižkov a přeplněnosti škol v oblasti je třeba rozšířit kapacity 
škol. Půdní vestavba na Jarově by měla rozšířit kapacitu ZŠ Jarov o 100‐150 žáků. Jedná se o 
vyhotovení PD a realizaci výstavby.

Studničný Materna OTSMI OMA OE 2019 2024 2500 0 0 0

ZŠ, Praha 3, Jeseniova 96/2400 – nástavba družiny Nástavbou na stávající objekt ZŠ bude navýšena užitná plocha pro potřeby družiny Studničný Materna OTSMI OMA OŠ OE 2021 2024 18000 27000 0 0

ZŠ, Praha 3, Jeseniova 96/2400 – rekonstrukce hřiště Realizace rekonstrukce hřiště z důvodu bezpečnosti dětí při sportovních aktivitách.  Studničný Materna OTSMI OMA OŠ OE 2021 2025 62,7 0 1000 14500

ZŠ, Praha 3, Lupáčova 1/1200 – vnitroblok Vybudování herní a odpočinkové plochy na pronajatém pozemku ve vnitrobloku Lupáčova, 
Táboritská, Chelčického. 

Studničný Materna OTSMI OMA OŠ OE 2022 2024 1000 0 0 0

S4.O3 Posílíme transparentnost hospodaření 
MČ

S5.O2 Formulujeme principy bytové politiky 
a nebytové politiky MČ

PROJEKT
PŘEDP. 

UKONČENÍ
GESTORPoznámka k projektu REALIZAČNÍ TÝM (PODÍLÍ SE)

PŘEDP. 
NÁKLADY 

2025

PŘEDP. 
NÁKLADY 

2023

PŘEDP. 
NÁKLADY 2024

ZAHÁJENÍGARANTPRIORITNÍ OBLAST STRATEGICKÝ CÍL

TROJKA 
STRATEGICKÁ, ROZVOJOVÁ 

A BEZPEČNÁ

S3.O1 Zasadíme se o zajištění veřejné 
infrastruktury a návazné dopravní 

infrastruktury související s novou výstavbou 
na NNŽ

S1.O2 Zlepšíme otevřenost a 
transparentnost

S1.O3 Zlepšíme elektronizaci služeb, 
vzdáleného přístupu a obsluhy 

SC1 Zajistit efektivní komunikaci, 
otevřenost 

a transparentnost MČ a ÚMČ

S2.O1 Posílíme strategický rozvoj MČ

SC3 Zajistit, že se nová čtvrť v okolí 
nákladového nádraží stane 
integrální součástí Prahy 3

OPATŘENÍ

SC2 Zajistit efektivní řízení a rozvoj 
MČ a ÚMČ

SC5 Zvýšit systémové, hospodárné a 
udržitelné nakládání s majetkem 

MČ

S5.O1 Nastavíme systém správy majetku MČ

S5.O3: Zajistíme modernizaci, údržbu a 
rozvoj majetku MČ

TROJKA 
ZODPOVĚDNÁ A 
HOSPODÁRNÁ

SC4 Zajistit efektivní hospodaření 
MČ

Příloha č.1 - Akční plán 2023



ZŠ, Praha 3, Jeseniova 96/2400 – energetická opatření
Rekonstrukce plynové části kotelny, pořízení tepelných čerpadel pro výrobu teplé vody, vyregulování 
otopné soustavy, pořízení fotovoltaických článků, modernizace vnitřního osvětlení  a zavedení 
moderního energetického managementu.

Studničný Materna OTSMI 2022 2025 2000 10000 6000 0

Digitalizace měření spotřeb energií Senzorika a online systém odečítání měření okamžitých spotřeb, dotace přiznána, vazba na ISO 
50001.

Studničný Materna OTSMI OOR OE 2022 2024 0 0 0 0

Virtuální elektrárna městské části Praha 3
Realizace několika fotovoltaických elektráren na střechách příspěvkových organizací principem 
komunitní výroby el. energie (tzn. veškerá vyrobená energie bude spotřebovávána v rámci budov MČ, 
nebude prodávána do sítě). 

Studničný Materna OTSMI 2019 2024 3130 0 0 0

Zobousměrnění jednosměrných ulic pro cyklodopravu Připravují se projekty zobousměrnění vybraných úseků ulic pro cyklistickou dopravu: Jeseniova, 
Habrová, Biskupcova, Bořivojova, Orlická, Ambrožova.

Pirkl Rut OD 2021 2024 0 0 0 0

Postupné zavádění zklidněných zón 30
Postupné zavádění zklidněných zón 30 na území Prahy 3 mimo hlavní sběrné komunikace. V přípravě 
zóna severně od Vinohradské nemocnice, schválen záměr zóny kolem Jeseniovy a Roháčovy ulice.

Pirkl Rut OD 2019 2026 200 200 200 200

Příprava projektů úprav chodníkových ploch Dopracování 4 studií úprav chodníkových ploch. Pirkl Rut OD 2022 2025 150 0 0 0

Garáže Táboritská Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci podzemních garážových stání Studničný Materna OTSMI OD 2022 2023 2000 1000 0 0
Garáže Jeseniova, Roháčova Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci podzemních garážových stání Studničný Materna OTSMI OD 2022 2024 0 0 0 3000

Vnitroblok Soběslavská – rekonstrukce cest

Cílem akce je zamezení splavování zeminy a mlatových povrchů cest. Bude provedena rekonstrukce 
cestní sítě včetně odvodnění v souladu se standardy hospodaření s dešťovou vodou a modrozelenou 
infrastrukturou. Akce byla zařazena do zásobníku investičních akcí pro roky 2024‐2028 se počítá se 
zpracováním projektové dokumentace. Realizace až po r.2028.

Caldrová Bartko OOŽP 2024 2024 0 500 0 0

Rajská zahrada ‐ rekonstrukce cest a technických prvků V rámci rekonstrukce parku bude provedeno odvodnění svahů včetně cestní sítě v souladu se 
standardy hospodaření s dešťovou vodou a modrozelenou infrastrukturou.

Caldrová Bartko OOŽP 2024 2025 0 5000 7500 0

Výstavba retenční nádrže a rekonstrukce zpevněných ploch ‐ nám. W. Churchilla

Rekonstrukce dlážděných komunikací vnitřních ploch parku a umístění retenční nádrže na zachytávání 
vody protékající pítkem a dešťové vody svedené ze zpevněných ploch. V souladu s modrozelnou 
infrastrukturou dojde k využívání této vody k závlahám travnatých  ploch. Dále dojde k úpravě 
stávajích rabat  tak, aby zachytávaly dešťovou vodu. Probíhá zpracování projektové dokumentace. V 
roce 2023 bude vydáno stavební povolení a bude zpracována dokumentace pro provedení stavby.

Caldrová Bartko OOŽP 2022 2024 725 0 0 0

Revitalizace ulic s výsadbou stromořadí

Revitalizace komunikací s cílem umístění nových stromořadí v daných  lokalitách . V roce 2023 
proběhne výsadba stromořadí v ul. Na Hlíce, Za Žižkovskou vozovnou v úseku ul., Biskupcova x 
Koněvova a zpracovává se koncepční studie dalších vybraných ulic, ta bude dokončena v roce 2023. 
Následně je zde předpoklad delimitace na TSK hl.m. Prahy.

Caldrová Bartko OOŽP OD 2021 2024 6315 4000 0 0

Městská zahrada Pod Kapličkou

Cílem je propojení veřejného prostranství zahrnující dětské hřiště Pod Kapličkou, stávající plochy 
veřejné zeleně a parčík Izraelská. Vznikne areál ,který nabídne komplexní prostor pro rekreaci, tzn. 
dětské hřiště a komunitní zahradu s areálem pro relaxaci. Probíhá zpracování kompletní PD.K akci  
bylo vydáno platné SP.

Caldrová Bartko OOŽP 2021 2023 400 0 0 0

Založení nového parku Kapslovna (pod Vrchem sv. Kříže)

Cílem je vybudování přírodního parku včetně umístění lesní školky, cestní sítě s propustným 
povrchem, vše s ohledem na výskyt zvláště chráněných živočichů v dané lokalitě. 
 Je zpracována studie. Část parku bude využita jako komunitní zahrada. V roce 2022 byla zahájena 
jednání o vzniku komunity, v roce 2023 se předpokládá zahájení činnosti a vznik komunitní zahrady.

Caldrová Bartko OOŽP 2021 2025 0 0 0 0

Revitalizace vnitrobloku Flora
V roce 2023 dojde k vybudování kontejnerového stání, které bylo jedním z hlavních požadavků 
vzešlých z participace.

Caldrová Bartko OOŽP OTSMI 2020 2025 700 0 0 0

Dětské hřiště Lupáčova Na základě participace s občany je připravováno rozšíření herní plochy ve vnitrobloku Lupáčova‐
Prokopova.

Caldrová Bartko OOŽP 2023 2024 0 0 0 0

Studie úpravy parku U Vinohradské nemocnice
Cílem je revitalizace parku spočívající v umístění nové cestní sítě, úpravě ploch zeleně a umístění 
nových herních prvků. Na základě výsledků participace bude zadáno vypracování projektové 
dokumentace pro provedení stavby. V roce 2023 bude zpracována studie. 

Caldrová Bartko OOŽP 2023 2024 300 0 0 0

Rekonstrukce dětského hřiště 1 na Vrchu sv. Kříže
V rámci rekonstrukce dětského hřiště na Vrchu sv. Kříže je nutné provést stavební úpravy tak, aby 
dětské hřiště splňovalo normy pro bezpečný provoz. V roce 2023 bude vybrán zhotovitel a akce bude 
realizována.

Caldrová Bartko OOŽP 2023 2023 2500 0 0 0

Park Parukářka ‐ revitalizace jihozápadní části  vč. rekonstrukce zpevněných ploch

Cílem akce je obnova jihozápadní části parku Parukářka spočívající v rekonstrukci zpevněných ploch, 
vegetačních úpravách a umístění mobiliáře v souladu s  urbanistickou studií  lokality. V roce 2023 
bude zadán biologický průzkum dané lokality, který by měl nastavit případné limity území z hlediska 
zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin.

Caldrová Bartko OOŽP 2021 2025 1000 0 0 0

Stavba městského holubníku, park Vítkov
Cílem stavby holubníku je neinvazivní regulace populace holubů na Praze 3. Přípravu projektové 
dokumentace zahájila Galerie hl. m. Prahy a MČ Praha 3 na základě delimitačního protokolu 
projektovou dokumentaci převezme ,dokončí a bude realizovat tuto stavbu.

Caldrová Bartko OOŽP 2021 2023 0 0 0 0

Posílení potenciálu parku Židovské pece

Cílem akce je  posílení biodiverzity parku s ohledem na měnící se mikroklima daného území.  Součástí 
akce bude obnova vegetačních ploch v souladu s modrozelenou infrastrukturou, obnova cestní sítě a 
zkvalitnění veřejného prostoru. Projektová dokumentace je zpracována. Akce je připravena k 
realizaci. 

Caldrová Bartko OOŽP 2021 2023 15000 0 0 0

Projektová dokumentace zahrady pro Ošetřovatelský domov Praha 3

Cílem projektu je zpracování kompletní projektové dokumentace, která řeší obnovu zahrady 
Ošetřovatelského domova Praha 3 na pozemku č. 2922/16, který má zřizovatel MČ Praha 3 ve správě. 
Rekonstrukce zahrady je zaměřená na adaptační opatření a s tím související řešení dopadů změn 
klimatu s cílem zajištění zvýšení odolnosti zahrady. Stávající zahrada je momentálně ve stavu, který 
neumožňuje zabezpečit uživatelům pobyt v kvalitním venkovním prostředí, často zahrada čelí 
zvýšeným extrémním projevům počasí ve smyslu sucha či naopak extrémních srážek.

Beran Marhounová OSV

Ošetřovatels
ký domov 
Praha 3, 
ředitelka

2023 2025 450 450 450 450

Nastavení systému spolupráce a podpory neformálních pečujících s pečovatelskou 
službou jako záruka setrvání v domácím prostředí

Projekt je zaměřen na vytvoření a ověření systému spolupráce a podpory neformálně pečujících a ve 
dvou pečovatelských službách u uživatelů s vyšší mírou závislosti, kde je spolupráce neformálních a 
formálních pečujících často podmínkou možnosti setrvání osoby v jejím domácím prostředí a kdy 
neformální pečující bez podpory a zaškolení péči předem vzdávají či končí vyčerpaní.
V rámci projektu bude vytvořena Metodika spolupráce a podpory neformálně pečujících a zavedena 
do praxe dvou pečovatelských služeb. Na podporu péče budou ve spolupráci s městskými částmi 
ustaveny multidisciplinární týmy. Metodika spolupráce a podpory neformálně pečujících bude 
aplikována při podpoře uživatelů a jejich neformálních pečujících.

Beran Marhounová OSV
Pečovatelská 
služba Praha 
3, ředitelka

2023 2025 550 550 550 550

Signály včasné podpory
Vytvoření ověřené sady signálů včasné podpory vhodné pro využití na městském úřadu typu Praha 3a 
zároveň otestování cílené holistické podpory klientům, u kterých signály zachytíme. 

Beran Marhounová OSV 2023 2025 2500 1000 1000 1000

Podpora romské menšiny na území městské části Praha 3

Cílem projektu je posílit inkluzi a postavení Romů prostřednictvím posílení kapacit romských poradců 
za účelem zajištění úkolů napomáhajících výkonu práv příslušníků romské menšiny a integrace 
příslušníků romské komunity do společnosti, včetně zajištění jejich vzdělávání. Na městské části Praha 
3 byla zřízena pozice romského poradce, který poskytuje služby potřebným osobám. 

Beran Marhounová OSV 2021 2024 2640 479 0 0

Vytvořit dětskou skupinu pro zaměstnance ÚMČ Navázat na záměr vytvořit dětskou skupinu pro zaměstnance ÚMČ Zahradník Marhounová OŠ 2022 kontinuální 0 0 0 0

SC8 Zlepšit podmínky pro dopravu v 
klidu

SC6 Zklidnit automobilovou dopravu
S6.O2 Realizujeme technicko ‐ organizační 

opatření pro zklidnění dopravy

SC7 Zvýšit bezpečnost v dopravě

TROJKA
PEČUJÍCÍ, VZDĚLANÁ A 

ZDRAVÁ 

SC17 Podpořit komunitní život a 
rodinnou politiku 

SC15 Podpořit péči, která umožňuje 
člověku setrvat v jeho přirozeném 

prostředí (podpořit proces 
deinstitucionalizace)

SC16 Integrovat vybrané skupiny 
obyvatel

SC14 Podpořit sociální 
a návazné služby a jejich 

financování  

S7.O2 Posílíme pocit bezpečnosti ve 
veřejném prostoru – pro pohyb pěších a 
cyklistů a vytvoříme bezpečný prostor pro 

děti

S10.O2 Realizujeme konkrétní projekty 
zaměřené na hlavní složky životního 

prostředí

S8.O1 Zlepšíme technický stav garážových 
objektů v majetku MČ

S17.O1 Zmapujeme potřeby rodin a budeme 
s nimi spolupracovat 

S16.O1 Podpoříme integraci sociálně 
vyloučených osob a osob ohrožených 

sociálním vyloučením

TROJKA 
UDRŽITELNÁ, ČISTÁ 

A PROSTUPNÁ

S5.O4 Rozvíjíme principy energetického 
managementu

TROJKA 
DOSTUPNÁ, MOBILNÍ A 

KLIDNÁ

SC12 Vybudovat prostupné 
a bezpečné území s důrazem na 
jeho environmentální udržitelnost

S12.O2 Zaměříme se na environmentální 
udržitelnost

S13.O1 Budeme kultivovat veřejný prostor 
s důrazem na jeho pobytovou kvalitu a 

zajištění jeho dostupnosti

SC14.O2 Zvýšíme kvalitu a dostupnost 
poskytovaných služeb

SC15.O1 Podporujeme rozvoj systému 
decentralizované péče, pečovatelské služby, 
osobní asistence a domácí zdravotní péče 

(home care)

SC10 Provést nutné kroky 
k zajištění adaptace na dopady 

změnu klimatu

SC13 Zajistit dostupnost kvalitního a 
zdravého veřejného prostoru pro 

obyvatele MČ
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Koordinace a příprava projektu výstavby mateřských a základních škol na území 
Nákladového nádraží Žižkov

Probíhá jednání s developery.  Fikar Dobeš OÚR OŠ OTSMI OMA 2021 kontinuální 2000 2000 2000 2000

Nastavení systému spolupráce a komunikace s poskytovateli volnočasových aktivit 
Probíhá kontinuálně a neklade nároky na rozpočet městské části. V letošním roce  projekt Místní 
akční plány rozvoje vzdělávání v Praze 3 pokračuje. Síťování všech aktérů ve vzdělávání je součástí 
aktivit projektu. Neklade nároky na rozpočet MČ. 

Němečková Málek OŠ 2022 2025 0 0 0 0

Kulaté stoly / pravidelné setkání se stakeholdery v oblasti trávení volného času s cílem 
sběru námětů a podnětů a zpětné vazby tzv. přímo z terénu

V roce 2023 komunikace s těmito aktéry v rámci aktivit MAP v Praze 3 pokračuje. Setkávání se 
stakeholdery v oblasti trávení volného času bude naplánováno ve vazbě na tento projekt. Neklade 
nároky na rozpočet MČ, hrazeno z dotace OPJAK na MAP v Praze 3 pokračuje. 29.5. 2023 je v 
prostoru Atria Žižkov v rámci MAP 3 plánován Kulatý stůl pro vzdělávání na Trojce. 6.9. 2023 bude 
akce Volný čas na Trojce, také využita pro potřeby komunikace mezi rodičovskou a odbornou 
veřejností z oblasti formálního a neformální vzdělávání. V rámci projektu MAP 3 vzniká strategie 
vzdělávání pro roky 2023‐25 do jejíhož vzniku jsou zapojeni všichni aktéři vzdělávání. Komunikace 
probíhá mimo jiné obnovením webu skolypraha3.cz, kde je i sekce Volný čas. Akce nemají dopad na 
rozpočet OŠ.

Němečková Málek OŠ 2022 kontinuální 0 0 0 0

Podpůrný balíček pro vnitrobloky

Nastavení systému podpory / poradenství pro místní komunity (ev. ohledně kultury) . Vytvoření webu 
(v rámci planujtrojku.cz), kde budou soustředěny veškeré informace usnadňující úpravy vnitrobloků 
zejména ve smyslu zazelenění či hospodaření s dešťovou vodou, právní rady, dotační příležitosti a 
možnost konzultací. Bude doprovázeno popularizací tématu v infokanálech P3 a příležitostnými 
akcemi ve vnitroblocích.

Schejbalová Křeček OVVK 
Koordinátor 
participace

Bieno 2021 2023 0 0 0 0

Výtvarné řešení vyústění 
Žižkovského tunelu na Tachovské náměstí

V návaznosti na probíhající revitalizaci Tachovského náměstí by mělo na základě výsledků výtvarné 
soutěže dojít k oživení prostoru vyústění Žižkovského tunelu výtvarným dílem, které by bylo 
instalováno na plochách lemujících jeho vyústění z Karlína na Tachovské náměstí. Samotná realizace 
vítězného návrhu bude závislá na schválení žádosti o dotaci v rámci programu Umění pro město.

Studničný Křeček OTSMI GHMP OVVK OÚR 2022 2024 0 0 0 0

Spolupráce s LANDSCAPE FESTIVALEM Spolupráce s HMP (IPR), ČD a Landscape festivalem na prezentaci rozvoje NNŽ, jednotlivých projektů 
a chystaných soutěží

Fikar Dobeš OÚR ARCHITECTU
RA, z.s. 

OVVK 2020 kontinuální 300 300 300 300

Pronájem 1 kóje v historické budově Nákladového nádraží Žižkov Pořádání výstav, přednášek, debat apod. Fikar Dobeš OÚR 2023 kontinuální 300 300 300 300
Pořízení uměleckých děl Finanční prostředky budou čerpány na nákup uměleckých děl. Schejbalová Křeček OVVK  2023 2023 200 0 0 0

Usazování tabulek v ulicích s historickým obdobím – Husité   Pokračování projektu instalace doplňkových tabulek k názvům ulic a prostranství na Praze 3. Schejbalová Křeček   OVVK 2020 kontinuální 100 100 100 100

Realizace vodního prvku pod Žižkovskými schody Realizace vítězného návrhu sochaře Adama Kovalčíka (Pumpy) na základě výsledků výtvarné soutěže. Studničný Křeček OTSMI OÚR OVVK 2022 2023 3620 0 0 0

Zřízení komunitní půjčovny mobiliáře
Podpora menších nekomerčních akcí vznikajících zdola (stany, pivní sety atd.). Možnost zapůjčení 
zdarma. Komunitní půjčovna by měla fungovat v rámci projektu Ateliéry art re use.

Schejbalová Křeček OVVK 
Komunitní 
koordinátor

koordinátor 
participace

2023 kontinuální 60 60 60 60

Naučná stezka Olšanské hřbitovy Víceletý projekt obnovy naučné stezky na Olšanských hřbitovech realizovaný ve spolupráci s p.o. 
Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy a p. Milošem Szabo.

Schejbalová Křeček OVVK 2023 2027 80 80 80 80

Hudební podzim na Trojce Hudební festival na tradičních i netradičních místech Prahy 3 konaný ve spolupráci s hudebníkem 
Pavlem Šporclem.

Schejbalová Křeček OVVK 2022 kontinuální 300 300 300 300

Pražský Montmartre
Série koncertů ve veřejném prostoru na Praze 3 (např. Kostnické náměstí, náměstí Jiřího z Poděbrad 
a další). V rámci projektu je vydávána i brožura mapující (nejen) kulturní instituce na Praze 3, která se 
každoročně aktualizuje.

Schejbalová Křeček OVVK 2022 kontinuální 200 200 200 200

Projekt Ateliéry art re use

Záměr dočasného využití  budovy školy na Havlíčkově náměstí pro vznik sdílených dílen a ateliérů, 
navazujících na provoz art re use centra v Chlumově 8. Kromě umeleckých ateliérů se v rámci projetu 
plánuje i zřízení komunitní půjčovny, komunitní dílny, kreslírny a prostoru pro setkávání (sdílený 
prostor pro neziskové organizace a workshopy).

Schejbalová Křeček OVVK
 art re use z. 

s.
OSÚ OVHČ 2023 2026 300 0 0 0

Podpora uměleckých a komunitních aktivit zdola
Zmapování vhodných vnitřních prostor na Praze 3 pro konání uměleckých a komunitních aktivit. 
Seznam (stručná charakteristika + kontakty) bude publikován v rámci planujtrojku.cz. 

Schejbalová Křeček OVVK 
Koordinátor 
participace

2022 kontinuální 0 0 0 0

TROJKA 
VOLNOČASOVÁ

SC26 Dostat kulturu a umění blíže 
k lidem

SC24  Zvýšit možnosti trávení 
volného času

S26.O2 Podpoříme a zapojíme kulturní a 
umělecké aktéry

S24.O1 Rozvineme oblast koordinace, 
spolupráce, podpory a komunikace v oblasti 

trávení volného času

SC18 Podpořit vzdělávání zaměřené 
na získávání potřebných kompetencí 

pro život

S26.O1 Podpoříme a rozvineme kulturně‐
umělecké akce a aktivity napříč MČ 

S18.O4 Podpoříme komunitní vzdělávání, 
decentralizaci škol

S26.O3 Nastavíme kulturní management 

Příloha č.1 - Akční plán 2023



Důvodová zpráva
Zpracoval: Odbor organizační

Zastupitelstvo městské části schválilo dne 14. 9. 2021 usnesením č. 332 Strategický plán rozvoje městské 
části na období 2021 - 2030.  
  
Schválený Strategický plán nastavuje dlouhodobé směřování MČ Praha 3 do roku 2030 a vytyčuje 
základní strategické cíle v definovaných oblastech. Strategický plán je průběžně naplňován realizací 
dílčích projektů, jejichž souhrn je každý rok zpracováván do podoby tzv. akčního plánu. Akční plán je tak 
nejviditelnějším a nejreálnějším výstupem naplňování Strategického plánu.  
  
Co bude skutečně v akčním plánu a bude tak navrženo k realizaci je vždy otázkou možností (finančních, 
lidských apod.) a politického rozhodnutí (shoda na daném opatření, schválení rozpočtu apod.). Podrobný 
postup pro sestavení akčních plánů je popsán v Implementační části strategického plánu, která byla 
schválena zastupitelstvem městské části výše uvedeným usnesením.  
  
Předkládaný Akční plán pro rok 2023 byl připravován a je schvalován v návaznosti na schválení rozpočtu 
městské části. Jednotlivé projektové záměry byly připomínkovány radními městské části a vedoucími 
příslušných odborů. Návrh Akčního plánu byl dne 2. 3. doporučen ke schválení komisí pro strategické 
plánování a participaci.  
  
Uvedené projekty jsou členěny dle jednotlivých strategických cílů a opatření. Po skočení platnosti 
akčního plánu dojde každý rok k jeho vyhodnocení. Akční plán bude vyhodnocen z hlediska realizace 
jednotlivých projektů a kumulativního sledování indikátorů pro naplnění Strategie.  
  
  

 



MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3
Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í
č. 

ze dne

Akční plán pro rok 2023 Komunitního plánu rozvoje sociálních a 
návazných služeb na městské části Praha 3 na období 2020-2024 a Plnění 
Akčního plánu pro rok 2022

Zastupitelstvo městské části

I. b e r e  n a  v ě d o m í
1. Plnění Akčního plánu pro rok 2022 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných 

služeb na městské části Praha 3 na období 2020-2024, které je přílohou č. 1 tohoto 
usnesení

II. s c h v a l u j e
1. Akční plán pro rok 2023 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na 

městské části Praha 3 na období 2020-2024, který je přílohou č. 2 tohoto usnesení



 

  
 
  

2022 

Plnění Akčního plánu pro rok 2022 
Aktualizovaného komunitního plánu 
rozvoje sociálních a návazných služeb 
na území městské části Praha 3 
na období 2020-2024 

LEGENDA PLNĚNÍ: 

SPLNĚNO – Přiřazeno aktivitám, které měly charakter jednorázového plnění a byly 
v době hodnocení dokončeny (splněny). 

PLNĚNO PRAVIDELNĚ -  Toto hodnocení je přiřazeno aktivitám, jež nemají jednorázový 
charakter, ale jejichž realizace probíhá opakovaně (každoročně). 

PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ – Hodnocení přiřazeno aktivitám, jež nemají jednorázový charakter. 
Průběžné plnění značí postupné naplňování opatření. 

PLNĚNO – Hodnocení přiřazeno aktivitám, jejichž realizace byla započata, ale nebyla 
v rámci sledovaného období dokončena. 

SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ – Toto hodnocení mají aktivity, jejichž cíl byl splněn pouze 
v omezené míře. 

NESPLNĚNO – Přiřazeno aktivitám, jejichž cíl nebyl naplněn. 

VYŘEŠENO JINÝM ZPŮSOBEM – Uvádí se u aktivit, které byly splněny jiným způsobem, 
nicméně cíl byl naplněn. 

Příloha č.1 - Plnění Akčního plánu pro rok 2022 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na městské části Praha 3 na období 2020-2024 
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Opatření Aktivita 
číslo 

Popis aktivity Zhodnocení plnění za rok 2022  Stav plnění Vynaložené 
prostředky 
pro rok 2022 
(v tis. Kč) 

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 

Náklady příspěvkovým organizacím byly hrazeny 
prostřednictvím příspěvku zřizovatele (vyrovnávací 
platba) z rozpočtu MČ Praha 3. 

Plněno 
pravidelně 

12 692,3 

1A. Zajištění financování 
příspěvkových organizací 
působících v sociální oblasti ve 
formě vyrovnávací platby za 
účelem zajištění dostatečných 
kapacit pro občany městské 
části 

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 

Organizace v roce 2022 čerpaly prostředky z dotací 
na sociální služby v rámci dotačních řízení hlavního 
města Prahy – Program podpory registrovaných 
sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního 
města Prahy pro rok 2022 a Program podpory 
registrovaných sociálních služeb pro poskytovatele 
sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby 
zejména na území hl. m. Prahy nebo občanům hl. m. 
Prahy pro rok 2022.  

Plněno 
pravidelně 

74 379,1 

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 

Dotace z Dotačního fondu městské části Praha 3 na 
sociální a návazné služby jsou přidělovány na základě 
hodnocení členů komise složené z odborníků na 
danou problematiku, kteří hodnotí žádosti formou 
bodového systému za předem stanovených 
podmínek v jednotlivých kritériích, resp. na základě 
schválené sítě sociálních a návazných služeb na daný 
rok. 

Plněno 
pravidelně 

3 718,3 

Příloha č.1 - Plnění Akčního plánu pro rok 2022 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na městské části Praha 3 na období 2020-2024 
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Opatření Aktivita 
číslo 

Popis aktivity Zhodnocení plnění za rok 2022  Stav plnění Vynaložené 
prostředky 
pro rok 2022 
(v tis. Kč) 

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   

V rámci dotačního řízení byla v roce 2022 pro oblast 
individuální podpory služeb lokálního významu 
vynaložena částka ve výši 2 825 tis. Kč. 

Plněno 
pravidelně 

2 825,0 

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 

Součástí dotačních programů zaměřených na oblast 
sociální a zdravotní je vyhodnocení souladu žádostí 
se schváleným Komunitním plánem rozvoje 
sociálních a návazných služeb na městské části Praha 
3 na období 2020-2024. 

Plněno 
pravidelně 

0 

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 

Realizace služeb probíhala ve spolupráci s organizací 
NADĚJE na základě příkazní smlouvy o zajištění 
terénního programu pro osoby bez přístřeší. Rozsah 
programu byl 16 hodin týdně a byl zajištěn 2 
pracovníky. 

Plněno 
pravidelně 

499,2 (z toho  
dotace HMP 
200) 

1E. Financování terénních 
služeb pro osoby bez přístřeší, 
problémové uživatele drog a 
děti a mládež ohrožené 
rizikovými jevy 
prostřednictvím rozpočtu 
městské části 

Aktivita 
1E.2 

Zajištění terénních programů 
pro problematické uživatele 
drog ve spolupráci s 
organizacemi DROP IN a 
Progressive 

V rámci programů probíhal denní a noční monitoring 
terénu, sběr a výměna použitého materiálu a práce 
s uživateli návykových látek. DROP IN zajistil práci 
v terénu v roce 2022 v rozsahu 6 hodin týdně. 
Progresive v roce 2022 zajistil terénní program 
v rozsahu 9 hodin týdně. Organizace Progressive 
obsluhuje také kontejnery FixPoint, které slouží 
k bezpečné likvidaci injekčních stříkaček. 

Plněno 
pravidelně 

247,3 (z toho 
dotace HMP 
100)  

Příloha č.1 - Plnění Akčního plánu pro rok 2022 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na městské části Praha 3 na období 2020-2024 



3 
 

Opatření Aktivita 
číslo 

Popis aktivity Zhodnocení plnění za rok 2022  Stav plnění Vynaložené 
prostředky 
pro rok 2022 
(v tis. Kč) 

1E. Financování terénních 
služeb pro osoby bez přístřeší, 
problémové uživatele drog a 
děti a mládež ohrožené 
rizikovými jevy 
prostřednictvím rozpočtu 
městské části 

Aktivita 
1E.3 

Zajištění terénních programů 
pro děti a mládež v rámci 
prevence kriminality 
(StreetBus – mobilní terénní 
sociální služba) 

Mobilní terénní služba StreetBus efektivním 
způsobem doplňuje existující služby pro děti a 
mládež a zajišťuje dostupnost služeb ve 
vytipovaných lokalitách, kde tyto služby chybí. V roce 
2022 působil StreeBus od března do prosince vždy 1x 
týdně 5 hodin a zajistil 220 hodin mobilní terénní 
služby.  

Plněno 
pravidelně 

220 (z toho 
dotace HMP 
172) 

1E. Financování terénních 
služeb pro osoby bez přístřeší, 
problémové uživatele drog a 
děti a mládež ohrožené 
rizikovými jevy 
prostřednictvím rozpočtu 
městské části 

Aktivita 
1E.4 

Zajištění terénních programů 
pro děti a mládež ve 
spolupráci s organizací DDM 
Ulita 

V roce 2022 byl terénní program pro děti a mládež 
realizován v rozsahu 16 hodin měsíčně, podpora 
z rozpočtu MČ Praha 3 byla ve výši 144 tis. Kč. 

Plněno 
pravidelně 

144  

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 

V roce 2022 bylo schváleno 25 žadatelů o zavedení 
tísňové péče a bylo jim zajištěno připojení ke službě 
a poskytnutí přístroje. Jednalo se o 11 stacionárních 
zařízení a 14 mobilních zařízení.     

Plněno 
pravidelně 

60 

1F. Zajištění financování 
podpory a rozvoje služeb 
tísňové péče a obdobných 
služeb pro občany městské 
části Praha 3 

Aktivita 
1F.2 

Zavedení systému využívání 
mobilního zařízení tísňové 
péče pro občany Prahy 3 

V roce 2022 byl zaveden systém využívání služeb 
mobilního zařízení tísňové péče pro občany Prahy 3 
a bylo poskytnuto 14 mobilních zařízení.     

Splněno 55,3 
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Opatření Aktivita 
číslo 

Popis aktivity Zhodnocení plnění za rok 2022  Stav plnění Vynaložené 
prostředky 
pro rok 2022 
(v tis. Kč) 

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 

Průběžně dochází ke sběru informací o službách 
v sociální oblasti, které využívají pro svoji činnost 
prostory městské části ve vztahu ke zjišťování jejich 
skutečné činnosti a přínosu pro městskou část a její 
občany. 

Plněno 
pravidelně 

0 

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 2022 příslušnými 
orgány městské části – 
vymezení služeb a jejich 
kapacit 

V roce 2022 byla v rámci dotačního řízení městské 
části schválena lokální síť sociálních a návazných 
služeb. 

Splněno 0 

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 

V roce 2022 byla zajištěna pravidla pro vstup 
organizací do lokální sítě sociálních a návazných 
služeb prostřednictvím schválených pravidel 
dotačního řízení městské části Praha 3.   

Splněno 0 

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. 

V roce 2022 došlo v rámci dotačního řízení městské 
části Praha 3 k vyhlášení a realizaci dotačního 
programu Individuální podpora služeb lokálního 
významu – síť služeb, kde je podpora vázána na 
zařazení služby do lokální sítě sociálních a návazných 
služeb městské části Praha 3. 

Splněno 0 

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 

V roce 2022 došlo k vyhodnocení funkčnosti lokální 
sítě sociálních a návazných služeb ve vztahu k 
výsledkům dotačního řízení na rok 2021 a fungování 
služeb v tomto roce.  

Splněno 0 
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Opatření Aktivita 
číslo 

Popis aktivity Zhodnocení plnění za rok 2022  Stav plnění Vynaložené 
prostředky 
pro rok 2022 
(v tis. Kč) 

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

Aktivita 
3A.1 

Nastavení systému pro 
zjišťování dostupnosti 
sociálních a návazných služeb 
pro občany městské části 
Praha 3 a jeho pilotní ověření   

Systém byl realizován v oblasti služeb sociální péče 
prostřednictvím dotazníkového šetření s klienty 
odboru sociálních věcí ÚMČ Praha 3. Současně 
probíhal sběr kvalitativních dat v oblasti služeb 
sociální prevence a návazných služeb.  

Plněno 
průběžně 

0 

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 

Bylo prováděno průběžně po celý rok 2022 ve 
spolupráci odboru sociálních věcí a příspěvkových 
organizací městské části v sociální oblasti. 

Plněno 
pravidelně 

0 

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 

V průběhu roku probíhala pravidelná komunikace a 
realizace opatření zaměřených na zvýšení efektivity a 
kvality poskytovaných služeb, a to jak na úrovni 
běžného zajištění fungování služeb, tak na půdorysu 
fakultativních rozvojových projektů, dále na bázi 
prověřování ekonomických aspektů fungování 
organizací.  

Plněno 
průběžně  

0 

3C. Vyhodnocování a 
průběžné zvyšování 
efektivnosti a kvality služeb 
poskytovaných příspěvkovými 
organizacemi v sociální oblasti 

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 

V roce 2022 byl dokončen projekt Rozvoj 
pečovatelské služby na Praze 3 jako základní služby 
péče v domácím prostředí za účelem transformace 
Pečovatelské služby Praha 3, který přinesl očekávané 
výsledky v úrovni zlepšení kvality a dostupnosti 
služeb Pečovatelské služby Praha 3.  

Splněno 256,1 (dotace 
z Operačního 
programu 
Zaměstnanost)  
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Opatření Aktivita 
číslo 

Popis aktivity Zhodnocení plnění za rok 2022  Stav plnění Vynaložené 
prostředky 
pro rok 2022 
(v tis. Kč) 

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 podpora se odehrává v rámci dvou 
dotačních programů městské části – Dotační 
program pro oblast sociální a zdravotní a Dotační 
program pro oblast Individuální podpory služeb 
lokálního významu – síť služeb. 

Plněno 
pravidelně 

3 718,3 
(v roce 2022) 
 
4 090,2 
(na rok 2023) 

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 

V roce 2022 proběhla pravidelná setkání členů 
pracovních skupin KPSS (2 setkání) a Řídící skupiny 
KPSS (2 setkání).   

Plněno 
pravidelně 

0 

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 

V roce 2022 probíhala tematická setkání zaměřená 
zejména na některé oblasti poskytovaných služeb. 
Jednalo se především o tyto oblasti: prevence, 
rodinná politika, uprchlická krize v důsledku války na 
Ukrajině, integrace cizinců, osoby bez přístřeší a 
fungování Úřadu práce ČR. 

Plněno 
průběžně 

0 
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Opatření Aktivita 
číslo 

Popis aktivity Zhodnocení plnění za rok 2022  Stav plnění Vynaložené 
prostředky 
pro rok 2022 
(v tis. Kč) 

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 

Návrh systému byl průběžně komunikován 
s organizacemi působícími v oblasti sociálních a 
návazných služeb a na základě podnětů z pracovních 
skupin a Řídící skupiny KPSS byl systém průběžně 
aktualizován.  

Plněno 
průběžně 

0 

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 

Organizace měly možnost propagace 
prostřednictvím Radničních novin Prahy 3. 
Zveřejňování aktivit, akcí a služeb poskytovatelů 
sociálních a návazných služeb probíhalo v průběhu 
celého roku 2022.  

Plněno 
průběžně 

0 

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 

Organizace měly možnost využít propagace 
prostřednictvím oficiálního profilu městské části 
Praha 3 na sociální síti nebo prostřednictvím 
webových stránek městské části Praha 3. 

Plněno 
průběžně 

0 
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Opatření Aktivita 
číslo 

Popis aktivity Zhodnocení plnění za rok 2022  Stav plnění Vynaložené 
prostředky 
pro rok 2022 
(v tis. Kč) 

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 

Akce Veletrojka aneb Veletrh sociálních a návazných 
služeb proběhla v měsíci červnu 2022. 

Splněno 121,3 

4C. Realizace a podpora 
kulturně-společenských akcí 
pro širokou veřejnost 
zaměřených na informování o 
sociálních a návazných 
službách 

Aktivita 
4C.2 

Realizace akce Dobrovolník 
roku 2022 jako propagace 
dobrovolnictví 

Celkem bylo v roce 2022 nominováno dvanáct 
dobrovolníků a v měsíci prosinci 2022 proběhla 
kulturně-společenská akce spojená s předáváním 
ocenění. 

Splněno 119,6 

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 

V roce 2022 proběhl dne 6. 12. workshop zaměřený 
na činnost Úřadu práce ČR.   

Splněno 
částečně 

0 

4E. Průběžná aktualizace 
Katalogu sociálních a 
návazných služeb působících 
na městské části Praha 3 

Aktivita 
4E.1 

Zajištění průběžné aktualizace 
Katalogu sociálních a 
návazných služeb působících 
na městské části Praha 3 

Katalog sociálních a návazných služeb působících na 
městské části Praha 3 je průběžně aktualizován v 
rámci přehledu neziskových organizací na webových 
stránkách městské části Praha 3. 

Plněno 
pravidelně 

0 
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Opatření Aktivita 
číslo 

Popis aktivity Zhodnocení plnění za rok 2022  Stav plnění Vynaložené 
prostředky 
pro rok 2022 
(v tis. Kč) 

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

Aktivita 
4F.1 

Vytvoření platformy pro 
vyhledávání nových způsobů 
oslovení veřejnosti, místních 
komunit a soukromého 
sektoru s tématy ze sociální 
oblasti a stanovení náplně 
činnosti 

V roce 2022 byl vytvořen koncept možností, z nichž 
některé budou rozpracovány do konkrétní podoby 
v roce 2023.  

Plněno 
průběžně 

0 

4G. Vytvoření marketingového 
plánu sociálních a návazných 
služeb 

Aktivita 
4G.1 

Projednání a vytvoření 
strategie tvorby 
marketingového plánu 
sociálních a návazných služeb 

Aktivita nebyla v roce 2022 realizována z důvodu 
nutnosti řešení jiných aktivit a činností zapojených 
subjektů. 

Nesplněno 0 

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 

Pozice fungovala po celé období realizace projektu 
do června 2022, následně byla převedena od 
července 2022 do struktury činnosti ÚMČ Praha 3 
v rámci odboru sociálních věcí.  

Plněno 
průběžně 

1 345,3 
(z toho dotace 
EU a ČR 1 278) 

4H. Vytvoření pozice 
koordinátora péče a podpora 
jeho spolupráce s 
poskytovateli sociálních a 
návazných služeb   

Aktivita 
4H.2 

Nastavení pozice koordinátora 
péče po skončení projektu 
Rozvoj terénní sociální práce a 
sociálních služeb na městské 
části Praha 3 

Pozice koordinátora byla od července 2022 zavedena 
do struktury činnosti ÚMČ Praha 3 v rámci odboru 
sociálních věcí. 

Splněno 0 
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Opatření Aktivita 
číslo 

Popis aktivity Zhodnocení plnění za rok 2022  Stav plnění Vynaložené 
prostředky 
pro rok 2022 
(v tis. Kč) 

4I. Spolupráce s ostatními 
městskými části 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 

Jako hlavní témata k rozvoji další spolupráce jsou 
identifikovány následující oblasti: služby sociální 
péče (zejména pobytové služby), služby pro osoby 
bez přístřeší a rozvoj adiktologických služeb. Součástí 
je předpoklad intenzivního zapojení hlavního města 
Prahy jako koordinátora aktivit v těchto oblastech.  

Plněno 
průběžně 

0 

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 

V roce 2022 probíhala tematická setkání zaměřená 
zejména na některé oblasti poskytovaných služeb. 
Jednalo se především o tyto oblasti: prevence, 
rodinná politika, uprchlická krize v důsledku války na 
Ukrajině, integrace cizinců, osoby bez přístřeší a 
fungování Úřadu práce ČR. 

Plněno 
pravidelně 

0 

4L. Zřízení jednoho 
kontaktního místa pro 
informace o sociálních a 
návazných službách  

Aktivita 
4L.1 

Vytvoření kontaktního místa 
pro informace o sociálních a 
návazných službách 

V průběhu roku 2022 probíhaly aktivity zaměřené na 
informování o sociálních a návazných službách dle 
rozdělení cílových skupin, které budou využity pro 
budoucí nastavení systémového řešení tohoto 
opatření.  

Plněno 
průběžně 

0 

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 zařízení 
působících na městské části 
Praha 3 

Pozice fungovala po celé období roku 2022 a bylo 
zajištěno průběžné informování o její činnosti ve 
zdravotnických zařízeních na území Prahy 3. 

Splněno 1 345,3 
(z toho dotace 
EU a ČR 1 278) 

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 

V roce 2022 byla rozvíjena spolupráce v těchto 
oblastech: prevence, spolupráce se sociálními 
službami v oblasti prevence, rodinná politika, 
uprchlická krize v důsledku války na Ukrajině a 
vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem.  

Plněno 
průběžně 

0 

Příloha č.1 - Plnění Akčního plánu pro rok 2022 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na městské části Praha 3 na období 2020-2024 
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Opatření Aktivita 
číslo 

Popis aktivity Zhodnocení plnění za rok 2022  Stav plnění Vynaložené 
prostředky 
pro rok 2022 
(v tis. Kč) 

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 

V roce 2022 probíhalo oslovení praktických lékařů na 
Praze 3 za účelem předání základních informací o 
poskytovaných službách. 

Splněno 0 

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 

V průběhu roku probíhala pravidelná setkání se 
zástupci školství v oblastech prevence, rodinné 
politiky, uprchlická krize v důsledku války na Ukrajině 
a vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem. 
Zástupci oblasti zdravotnictví byli oslovováni 
prostřednictvím koordinátora péče a dalších 
zástupců odboru sociálních věcí ÚMČ Praha 3. 

Plněno 
průběžně 

0 

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 

Setkání se odehrávala pravidelně a v důsledku 
potřeby řešení akutních situací zejména za účelem 
spolupráce v oblastech prevence, rodinné politiky, 
uprchlická krize v důsledku války na Ukrajině a 
vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem.  

Plněno 
průběžně 

0 

5E. Uspořádání odborných 
setkání (konference, 
workshop) zainteresovaných 
subjektů ze sociální oblasti, 
oblasti školství a zdravotnictví 

Aktivita 
5E.2 

Uspořádání tematického 
setkání se zástupci sociální 
oblasti a zdravotnictví dle 
aktuálních potřeb   

Spolupráce v této oblasti se odehrávala pouze 
v nastavení individuální spolupráce v rámci 
koordinátora péče a sociálních pracovníků ÚMČ 
Praha 3. 

Splněno 
částečně 

0 

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 

V průběhu roku 2022 probíhal průběžný sběr dat 
v rámci projektu Rozvoj terénní sociální práce a 
sociálních služeb na městské části Praha 3, který byl 
současně vyhodnocován. Souběžně probíhal 
průběžný sběr dat v rámci činnosti příspěvkových 
organizací městské části v této oblasti.   

Splněno 0 

Příloha č.1 - Plnění Akčního plánu pro rok 2022 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na městské části Praha 3 na období 2020-2024 
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Opatření Aktivita 
číslo 

Popis aktivity Zhodnocení plnění za rok 2022  Stav plnění Vynaložené 
prostředky 
pro rok 2022 
(v tis. Kč) 

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.2 

Průběžná realizace projektu 
Rozvoj terénní sociální práce a 
sociálních služeb na městské 
části Praha 3 

Projekt probíhal do poloviny roku 2022 a byl 
realizován v souladu se schváleným projektem.  

Splněno 1 345,3 
(z toho dotace 
EU a ČR 1 278) 

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.3 

Průběžná realizace projektu 
Rozvoj Pečovatelské služby na 
Praze 3 jako základní služby 
péče v domácím prostředí za 
účelem transformace 
Pečovatelské služby Praha 3 

Projekt probíhal do října roku 2022 a byl realizován 
v souladu se schváleným projektem a partnerskou 
smlouvou.  

Splněno 256,1 (dotace 
z Operačního 
programu 
Zaměstnanost)  

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) 

V rámci dotačního řízení byla v roce 2022 na 
odlehčovací služby vynaložena částka ve výši 28 tis. 
Kč. Formou neinvestičního příspěvku příspěvkovým 
organizacím MČ Praha 3 byla poskytnuta na 
pečovatelskou službu, odlehčovací služby a domov 
pro seniory částka ve výši 5 680,9 tis. Kč, formou 
dotace MPSV 43 457,5 tis. Kč a formou dotace HMP 
19 000 tis. Kč. 

Plněno 
průběžně 

68 165,9 
(z toho dotace 
MPSV 
43 457,5 a 
HMP 19 000) 

Příloha č.1 - Plnění Akčního plánu pro rok 2022 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na městské části Praha 3 na období 2020-2024 
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Opatření Aktivita 
číslo 

Popis aktivity Zhodnocení plnění za rok 2022  Stav plnění Vynaložené 
prostředky 
pro rok 2022 
(v tis. Kč) 

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, denní 
stacionář, týdenní stacionář a 
odlehčovací služba  

V roce 2022 byla dokončena architektonická soutěž a 
vybrán vítězný návrh.    

Plněno 1 548,1 

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 

Projekt probíhal do října roku 2022 a byl realizován 
v souladu se schváleným projektem a partnerskou 
smlouvou.  

Splněno 256,1 (dotace 
z Operačního 
programu 
Zaměstnanost)  

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  

Standardy byly vyhodnocovány průběžně v rámci 
interní činnosti organizací a reagovaly na aktuální 
situaci a změny. Znění standardů je předmětem 
pravidelné kontroly ze strany ÚMČ Praha 3. 

Plněno 
průběžně 

0 

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 

Projekt probíhal do poloviny roku 2022 a byl 
realizován v souladu se schváleným projektem.  

Splněno 1 345,3 
(z toho dotace 
EU a ČR 1 278) 

Příloha č.1 - Plnění Akčního plánu pro rok 2022 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na městské části Praha 3 na období 2020-2024 
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Opatření Aktivita 
číslo 

Popis aktivity Zhodnocení plnění za rok 2022  Stav plnění Vynaložené 
prostředky 
pro rok 2022 
(v tis. Kč) 

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

Aktivita 
6F.2 

Nastavení pozice koordinátora 
péče po skončení projektu 
Rozvoj terénní sociální práce a 
sociálních služeb na městské 
části Praha 3 

Pozice koordinátora byla od července 2022 zavedena 
do struktury činnosti ÚMČ Praha 3 v rámci odboru 
sociálních věcí. 

Splněno 0 

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 

Služba je dlouhodobě podporována v rámci obou 
dotačních programů pro oblast sociální a zdravotní, 
největší poskytovatel v rámci hl. města Prahy je 
zařazen do sítě sociálních a návazných služeb 
městské části Praha 3. Podpora v roce 2022 v rámci 
dotačního řízení byla 191,1 tis. Kč. Službu je třeba 
dlouhodobě vyhodnocovat ve vztahu k uspokojení 
poptávky ze strany uživatelů na Praze 3. 

Plněno 
průběžně 

191,1 

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 

V roce 2022 bylo schváleno 25 žadatelů o zavedení 
tísňové péče a bylo jim zajištěno připojení ke službě 
a poskytnutí přístroje. Jednalo se o 11 stacionárních 
zařízení a 14 mobilních zařízení.     

Plněno 
pravidelně 

60 

6H. Podpora a rozvoj služeb 
tísňové péče a obdobných 
služeb pro občany městské 
části Praha 3 

Aktivita 
6H.2 

Zavedení systému využívání 
mobilního zařízení tísňové 
péče pro občany Prahy 3  

V roce 2022 byl zaveden systém využívání služeb 
mobilního zařízení tísňové péče pro občany Prahy 3 
a bylo poskytnuto 14 mobilních zařízení.     

Splněno 55,3 

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

Aktivita 
6I.1 

Zajištění provozu, fungování a 
nabídky bytů v domech 
s pečovatelskou službou 
městské části Praha 3 

Byla zajištěna průběžná podpora provozu a 
fungování obou Domů s pečovatelskou službou na 
Praze 3 v ulici Roháčova a Krásova. 

Splněno 0 

Příloha č.1 - Plnění Akčního plánu pro rok 2022 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na městské části Praha 3 na období 2020-2024 
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Opatření Aktivita 
číslo 

Popis aktivity Zhodnocení plnění za rok 2022  Stav plnění Vynaložené 
prostředky 
pro rok 2022 
(v tis. Kč) 

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) 

V rámci dotačního řízení byla v roce 2022 na služby 
hospicové péče vynaložena částka ve výši 58 tis. Kč. 

Plněno 
pravidelně 

58 

6J. Podpora služeb hospicové 
péče pro občany Prahy 3 
 
 
 

Aktivita 
6J.2 

Rozvoj systematizované 
paliativní péče v rámci 
poskytovaných služeb 
v Ošetřovatelském domově 
Praha 3 

V roce 2022 byl dokončen projekt na rozvoj 
systematizované paliativní péče, která byla zavedena 
do poskytovaných služeb v Ošetřovatelském domově 
Praha 3.  

Splněno  612 (příspěvek 
Nadační fond 
Avast)  

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 

Příspěvek zřizovatele z rozpočtu MČ Praha 3 na 
zajištění financování Pečovatelské služby Praha 3 byl 
v roce 2022 ve výši 5 363 tis. Kč 

Plněno 
pravidelně 

5 363 

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

Aktivita 
7A.2 

Realizace projektu Rozvoj 
pečovatelské služby na Praze 3 
jako základní služby za účelem 
transformace Pečovatelské 
služby Praha 3 

Projekt probíhal do října roku 2022 a byl realizován 
v souladu se schváleným projektem a partnerskou 
smlouvou.  

Splněno 256,1 (dotace 
z Operačního 
programu 
Zaměstnanost)  

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) 

V rámci dotačního řízení byla v roce 2022 na služby 
osobní asistence pro občany Prahy 3 vynaložena 
částka ve výši 191,1 tis. Kč. 

Plněno 
pravidelně 

191,1 

Příloha č.1 - Plnění Akčního plánu pro rok 2022 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na městské části Praha 3 na období 2020-2024 
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Opatření Aktivita 
číslo 

Popis aktivity Zhodnocení plnění za rok 2022  Stav plnění Vynaložené 
prostředky 
pro rok 2022 
(v tis. Kč) 

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) 

Služby byly podpořeny v rámci projektu Rozvoj 
terénní sociální práce a sociálních služeb na městské 
části Praha 3 ve výši 1 345,3 tis. Kč, v dotačním řízení 
částkou 108,8 tis Kč a prostřednictvím činnosti 
koordinátora péče.   
 
 

Plněno 
průběžně 

1 454,1 
(z toho dotace 
EU a ČR 1 278) 

7C. Podpora a rozvoj služeb 
zaměřených na podporu 
pečujících 

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.  

Pobytová odlehčovací služba v Ošetřovatelském 
domově Praha 3 byla zajištěna po celý rok 2022 a 
podpořena z rozpočtu městské části částkou 317,9 
tis. Kč.  

Plněno 
průběžně 

317,9 

7C. Podpora a rozvoj služeb 
zaměřených na podporu 
pečujících 

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. 

Služba denní stacionář v Integračním centru Zahrada 
v Praze 3 byla zajištěna po celý rok 2022 a 
podpořena z rozpočtu městské části částkou 7 011,4 
tis. Kč. 

Plněno 
průběžně 

7 011,4 

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 

Projekt probíhal do poloviny roku 2022 a byl 
realizován v souladu se schváleným projektem.  

Splněno 1 345,3 
(z toho dotace 
EU a ČR 1 278) 

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

Aktivita 
7E.1 

Realizace informační kampaně 
zaměřené na informování 
veřejnosti o neformální péči a 
pečujících  

Informační kampaň probíhala v průběhu celého roku 
ve formě článků v Radničních novinách Prahy 3, na 
webu a sociálních sítích městské části Praha 3.  

Plněno 
průběžně 

0 
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Opatření Aktivita 
číslo 

Popis aktivity Zhodnocení plnění za rok 2022  Stav plnění Vynaložené 
prostředky 
pro rok 2022 
(v tis. Kč) 

7F. Informační kampaň 
zaměřená na oslovení 
pečujících 

Aktivita 
7F.1 

Realizace informační kampaně 
zaměřené na oslovení 
pečujících  

Informační kampaň probíhala v průběhu celého roku 
ve formě článků v Radničních novinách Prahy 3, na 
webu a sociálních sítích městské části Praha 3.  

Plněno 
průběžně 

0 

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 

V roce 2022 proběhlo vzdělávání relevantních 
pracovníků odboru sociálních věcí ÚMČ Praha 3 
v oblasti neformální péče a podpory pečujících.  

Plněno 
průběžně 

0 

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 

V roce 2022 docházelo z pozice koordinátora péče 
k průběžnému předávání základních informací 
v oblasti poskytovaných a fungujících služeb. 

Plněno 
průběžně 

0 

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 

Projekt probíhal do poloviny roku 2022 a byl 
realizován v souladu se schváleným projektem.  

Splněno 1 345,3 
(z toho dotace 
EU a ČR 1 278) 

7I. Zřízení pozice koordinátora 
péče a rozvoj case 
managementu 

Aktivita 
7I.2 

Nastavení pozice koordinátora 
péče po skončení projektu 
Rozvoj terénní sociální práce a 
sociálních služeb na městské 
části Praha 3 

Pozice koordinátora byla od července 2022 zavedena 
do struktury činnosti ÚMČ Praha 3 v rámci odboru 
sociálních věcí. 

Splněno 0 
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Opatření Aktivita 
číslo 

Popis aktivity Zhodnocení plnění za rok 2022  Stav plnění Vynaložené 
prostředky 
pro rok 2022 
(v tis. Kč) 

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) 

V rámci dotačního řízení byla v roce 2022 na služby 
odborného sociálního poradenství, dluhového a 
právního poradenství pro znevýhodněné občany 
vynaložena částka ve výši 341,9 tis. Kč. 

Plněno 
pravidelně  

341,9 

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) 

V rámci dotačního řízení bylo v roce 2022 na služby 
sociální prevence lokálního charakteru vynaloženo 
149,5 tis. Kč na sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se zdravotním postižením, 15 tis. Kč 
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 461,4 
tis. Kč na nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a 
94,9 tis. Kč na azylové domy. Na podporu sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi byla z rozpočtu 
MČ vynaložena částka ve výši 93 tis. Kč a 219 tis. Kč 
z dotace HMP. Na podporu terénních programů byla 
z rozpočtu MČ vynaložena částka ve výši 638,5 tis. Kč 
a 472 tis. Kč z dotací HMP. 

Plněno 
pravidelně 

2 143,3  
(z toho 691 
dotace HMP) 
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Opatření Aktivita 
číslo 

Popis aktivity Zhodnocení plnění za rok 2022  Stav plnění Vynaložené 
prostředky 
pro rok 2022 
(v tis. Kč) 

8B. Zvýšená podpora služeb 
sociální prevence lokálního 
charakteru 

Aktivita 
8B.2 

Realizace projektu Zajištění 
služeb pro ohrožené rodiny na 
Praze 3 

Projekt byl v roce 2022 realizován v plném rozsahu 
dle schváleného projektu.  

Splněno  312 (z toho 
219 dotace 
HMP) 

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) 

V rámci dotačního řízení byla v roce 2022 na 
podporu služeb sociální prevence vynaložena částka 
ve výši 319,1 tis. Kč. 

Plněno 
pravidelně 

319,1 

8D. Podpora preventivních 
programů pro osoby bez 
přístřeší 

Aktivita 
8D.1 

Zajištění terénních programů 
pro osoby bez přístřeší 

Realizace služeb probíhala ve spolupráci s organizací 
NADĚJE na základě Příkazní smlouvy o zajištění 
terénního programu pro osoby bez přístřeší. Rozsah 
programu byl 16 hodin týdně a byl zajištěn 2 
pracovníky. 

Plněno 
pravidelně 

499,2 (z toho 
200 dotace 
HMP) 

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 

V rámci programů probíhal denní a noční monitoring 
terénu, sběr a výměna použitého materiálu a práce 
s uživateli návykových látek. DROP IN zajistil práci 
v terénu v roce 2022 v rozsahu 6 hodin týdně. 
Progresive v roce 2022 zajistil terénní program 
v rozsahu 9 hodin týdně. Organizace Progressive 
obsluhuje také kontejnery FixPoint, které slouží 
k bezpečné likvidaci injekčních stříkaček. 

Plněno 
pravidelně 

247,3 (z toho 
dotace HMP 
100)  

8E. Podpora prevence pro 
problémové uživatele drog 

Aktivita 
8E.2 

Zajištění činnosti pracovní 
skupiny zaměřené na 
vyhodnocování potřeb 
problémových uživatelů drog 
na úrovni městské části a 
zahájení její činnosti 

Pracovní skupina, kde jsou zastoupeni pracovníci 
ÚMČ Praha 3, škol, prevence, adiktologických služeb, 
Policie ČR, Městské policie HMP, Obvodního státního 
zastupitelství pro Prahu 3, Probační a mediační 
služby a Pedagogicko-psychologické poradny pro 
Prahu 3, měla v průběhu roku 2022 dvě zasedání.  

Splněno 0 
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Opatření Aktivita 
číslo 

Popis aktivity Zhodnocení plnění za rok 2022  Stav plnění Vynaložené 
prostředky 
pro rok 2022 
(v tis. Kč) 

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) 

V rámci podpory primární prevence byly v roce 2022 
z rozpočtu MČ Praha 3 poskytnuty finanční 
prostředky na předplatné časopisu Prevence pro ZŠ a 
SŠ ve výši 11,9 tis. Kč a dále byly podpořeny 
programy primární prevence rizikového chování a 
prevence před návykovými látkami pro ZŠ a SŠ MČ 
Praha 3 ve výši 98,3 tis. Kč. 

Plněno 
pravidelně 

110,2 

8F. Podpora preventivních 
programů pro děti a mládež a 
rodiny s dětmi a podpora 
primární prevence na školách 

Aktivita 
8F.2 

Zajištění činnosti pracovní 
skupiny zaměřené na rozvoj 
primární prevence na 
základních a středních školách 
na území Prahy 3 

Pracovní skupina, kde jsou zastoupeni pracovníci 
ÚMČ Praha 3, škol a Pedagogicko-psychologické 
poradny pro Prahu 3, měla v roce 2022 jedno 
zasedání.  

Splněno 0 

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   

V roce 2022 působil StreetBus od března do prosince 
vždy 1 x týdně 5 hodin a zajistil 220 hodin mobilní 
terénní služby. V roce 2022 se uskutečnilo 8 
dětských preventivních výjezdů.  

Plněno 
pravidelně 

547,2  (z toho 
dotace HMP 
437) 

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   

V roce 2022 v souladu se schválením Pravidel 
podporovaného bydlení městské části Praha 3 byl 
realizován funkční systém spolupráce s poskytovateli 
sociálních a návazných služeb zaměřených na 
podporu nájemníků v nově přidělených bytech ve 
správě MČ. V roce 2023 bude systém spolupráce 
dále vyhodnocován. 

Plněno 0 
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Opatření Aktivita 
číslo 

Popis aktivity Zhodnocení plnění za rok 2022  Stav plnění Vynaložené 
prostředky 
pro rok 2022 
(v tis. Kč) 

8H. Podpora sociálních i 
návazných služeb zaměřených 
na oblast bydlení  

Aktivita 
8H.2 

Průběžné vyhodnocení 
konceptu spolupráce 
s poskytovateli sociálních 
služeb při pronájmu bytů 
sociálně znevýhodněným 
občanům Prahy 3   

Spolupráce je vyhodnocována průběžně na základě 
setkání zainteresovaných subjektů a vzájemné 
spolupráce v individuálních případech.  

Plněno 
průběžně 

0 

8H. Podpora sociálních i 
návazných služeb zaměřených 
na oblast bydlení 

Aktivita 
8H.3 

Podpora osob bez přístřeší a 
osob ohrožených ztrátou 
bydlení prostřednictvím 
podpůrných služeb a Fondu 
sociálního ZMČ 

Podpora byla realizována v rámci existujících služeb 
v rámci ÚMČ Praha 3 a sociálních služeb na Praze 3. 

Plněno 
průběžně 

0 

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 

Pracovní skupina Senioři se v roce 2022 scházela 
pravidelně. Setkání proběhlo v uvedeném roce 2x. 

Plněno 
pravidelně 

0 

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 

Stránky jsou provozovány na webu městské části 
Praha 3.  

Plněno 
pravidelně 

0 

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) 

V rámci dotačního řízení a z rozpočtu MČ byla v roce 
2022 na podporu volnočasových aktivit pro seniory 
vynaložena částka ve výši 760,7 tis. Kč 

Plněno 
pravidelně 

760,7 
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Opatření Aktivita 
číslo 

Popis aktivity Zhodnocení plnění za rok 2022  Stav plnění Vynaložené 
prostředky 
pro rok 2022 
(v tis. Kč) 

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

Aktivita 
9C.1.2. 

Realizace programu Trojka pro 
seniory 2022 v souladu se 
schváleným projektovým 
záměrem RMČ a dle možností 
aktuální epidemiologické 
situace 

V roce 2022 byly realizovány v rámci projektu Trojka 
pro seniory následující aktivity: akce Luštíme 
s Prahou 3, kurzy Nordic Wolking, jazykové kurzy, 
trénování paměti, taneční odpoledne, PC kurzy, 
týden Oslav Mezinárodního dne seniorů a institut 
ombudsmana pro seniory.  

Splněno  442,7 

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) 

V roce 2022 byly organizace zajišťující klubovou 
činnost a volnočasové aktivity pro seniory 
podpořeny z Dotačního fondu MČ Praha 3 ve výši 
318 tis. Kč. 

Plněno 
pravidelně 

318 

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  

Aktivita nebyla v roce 2022 realizována z důvodu 
nevhodných podmínek a nutnosti řešení jiných úkolů 
vyplývajících z aktuální situace. 

Nesplněno 0 

9F.1. Zajištění služby 
Ombudsman pro seniory 

Aktivita 
9F.1.1. 

Zajištění dostupné služby 
Ombudsman pro seniory na 
ÚMČ Praha 3 

V roce 2022 vyhledalo pomoc v rámci služby celkem 
85 seniorů, 30 seniorů požádalo o návštěvu 
v domácím prostředí. Nejčastějšími problémy, se 
kterými se senioři na ombudsmana pro seniory 
obracejí, jsou bytová situace a související otázky, 
problematika dědictví, různé právní problémy, dluhy, 
sociální dávky a rodinné problémy. 

Plněno 
pravidelně 

0 
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Opatření Aktivita 
číslo 

Popis aktivity Zhodnocení plnění za rok 2022  Stav plnění Vynaložené 
prostředky 
pro rok 2022 
(v tis. Kč) 

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 

V roce 2022 byly realizovány v rámci projektu Trojka 
pro seniory následující aktivity: akce Luštíme 
s Prahou 3, kurzy Nordic Wolking, jazykové kurzy, 
trénování paměti, taneční odpoledne, PC kurzy, 
týden Oslav Mezinárodního dne seniorů a institut 
ombudsmana pro seniory.  

Splněno  442,7 

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 

Realizace projektu Komunitní centrum Husitská III 
probíhala v průběhu celého roku 2022 v souladu se 
schváleným projektem a podporou z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR. 

Plněno 
průběžně 

527,5 (dotace 
z Operačního 
programu 
Praha – pól 
růstu ČR) 

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 

V průběhu roku 2022 probíhal průběžný sběr 
informací v rámci projektu Rozvoj terénní sociální 
práce a sociálních služeb na městské části Praha 3, 
který byl současně vyhodnocován. Souběžně 
probíhal průběžný sběr dat v rámci terénní sociální 
práce odboru sociálních věcí ÚMČ Praha 3, činnosti 
příspěvkových organizací městské části v sociální 
oblasti a pracovní skupiny Senioři v rámci KPSS.   

Plněno 
pravidelně 

0 

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 

Pracovní skupina Rodina s dětmi se v roce 2022 
scházela pravidelně. Setkání proběhlo v uvedeném 
roce 2x. 

Plněno 
pravidelně 

0 

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

Aktivita 
9B.2.1. 

Dokončení konceptu 
webových stránek pro rodiny s 
dětmi 

Koncept webových stránek je zpracován ve formátu 
osnovy a jeho finální dopracování je provázáno s 
realizací prorodinné politiky městské části.   

Plněno 
průběžně 

0 

Příloha č.1 - Plnění Akčního plánu pro rok 2022 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na městské části Praha 3 na období 2020-2024 
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Opatření Aktivita 
číslo 

Popis aktivity Zhodnocení plnění za rok 2022  Stav plnění Vynaložené 
prostředky 
pro rok 2022 
(v tis. Kč) 

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) 

V roce 2022 byly služby rodinných a mateřských 
center podpořeny z Dotačního fondu MČ Praha 3 ve 
výši 1 528,3 tis. Kč. 

Plněno 
pravidelně 

1 528,3 

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) 

Z Dotačního fondu MČ Praha 3 byly podpořeny 
návazné služby na pomoc dětem ohroženým 
domácím násilím, poradenství a rodinná terapie, 
terapeutické služby, integrace předškolních dětí 
částkou 165 tis. Kč 

Plněno 
pravidelně 

165 

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) 

Podpora aktivit zaměřených na provázání funkční 
rodiny a rodiny v krizi byla podpořena z Dotačního 
fondu MČ Praha 3 ve výši 1 394,3 tis. Kč. 

Plněno 
pravidelně 

1 394,3 

9F.2. Tvorba a zajištění 
realizace koncepčně-
strategického materiálu 
zaměřeného na rozvoj služeb 
pro rodinu 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  

V září 2022 byl zpracován a schválen Zastupitelstvem 
městské části materiál Koncepce prorodiné politiky 
městské části Praha 3 na období 2023-2027. 

Plněno 
průběžně 

0 

Příloha č.1 - Plnění Akčního plánu pro rok 2022 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na městské části Praha 3 na období 2020-2024 
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Opatření Aktivita 
číslo 

Popis aktivity Zhodnocení plnění za rok 2022  Stav plnění Vynaložené 
prostředky 
pro rok 2022 
(v tis. Kč) 

9F.2. Tvorba a zajištění 
realizace koncepčně-
strategického materiálu 
zaměřeného na rozvoj služeb 
pro rodinu s dětmi žijící na 
území Prahy 3 s přesahem ke 
stanovení priorit oblasti 
rodinné politiky městské části 
Praha 3 

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 

V rámci schváleného materiálu Koncepce prorodiné 
politiky městské části Praha 3 na období 2023-2027 
jsou začleněny pozice radního a pozice koordinátora 
pro prorodinnou politiku.   

Plněno 
průběžně 

0 

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)  

Podpora konkrétních volnočasových aktivit pro 
rodiny s dětmi byla podpořena z Dotačního fondu 
MČ Praha 3 a z rozpočtu MČ ve výši 1 819,4 tis. Kč. 

Plněno 
pravidelně 

1 819,4 

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 

V roce 2022 byly realizovány v programu Trojka pro 
rodiny 2022 akce Letní radovánky v zahradě, 
Žižkovská drakiáda 2022 a Slavnost světýlek 2022. 

Splněno 291,1 

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 

Realizace projektu Komunitní centrum Husitská III 
probíhala v průběhu celého roku 2022 v souladu se 
schváleným projektem a podporou z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR. 

Plněno 
průběžně 

527,5 (dotace 
z Operačního 
programu 
Praha – pól 
růstu ČR) 

Příloha č.1 - Plnění Akčního plánu pro rok 2022 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na městské části Praha 3 na období 2020-2024 
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Opatření Aktivita 
číslo 

Popis aktivity Zhodnocení plnění za rok 2022  Stav plnění Vynaložené 
prostředky 
pro rok 2022 
(v tis. Kč) 

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 

Zjišťování potřeb probíhalo v rámci procesu přípravy 
prorodinné politiky, kde došlo k využití analytických 
a datových podkladů, dále ke kvalitativnímu 
prověřování situace z hlediska významných služeb a 
organizací pracujících s rodinami, dětmi a mládeží.   

Plněno 
pravidelně 

0 

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 

Pracovní skupina Žižkovské děti a mládež se v roce 
2022 scházela pravidelně. Setkání proběhla 
v uvedeném roce 2x. 

Plněno 
pravidelně 

0 

9B.3. Zajištění a podpora 
pravidelného setkávání 
subjektů působících v oblasti 
za účelem předávání informací 
a poznatků 

Aktivita 
9B.3.1. 

Pravidelné setkávání v rámci 
platformy Setkání 
poskytovatelů služeb pro děti 
a mládež na Praze 3 

V roce 2022 probíhala pravidelná setkání platformy 
„Setkávání poskytovatelů služeb pro děti a mládež 
na Praze 3“. 

Plněno 
pravidelně 

0 

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) 

V roce 2022 byly podpořeny služby pro rodinu, děti a 
mládež v krizi (podpora nízkoprahových zařízení pro 
děti a mládež, preventivních aktivit pro rizikovou 
mládež a předškolní děti, prevence proti nežádoucím 
jevům, pomoc dětem ohroženým domácím násilím, 
poradenství pro rodiny v krizi a terapie, služby 
azylového domu pro rodiny s dětmi, terénní služby, 
sociálně-aktivizační služby, podpora integrace a 
dialogy v rodinách s ohroženými dětmi) z Dotačního 
fondu MČ Praha 3 a z rozpočtu MČ Praha 3 částkou 
1 351,2 tis. Kč. 

Plněno 
průběžně 

1 351,2 (z toho 
dotace HMP 
391) 

Příloha č.1 - Plnění Akčního plánu pro rok 2022 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na městské části Praha 3 na období 2020-2024 
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Opatření Aktivita 
číslo 

Popis aktivity Zhodnocení plnění za rok 2022  Stav plnění Vynaložené 
prostředky 
pro rok 2022 
(v tis. Kč) 

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.3.2. 

Realizace projektu Zajištění 
služeb pro ohrožené rodiny na 
Praze 3 

Projekt byl v roce 2022 realizován v plném rozsahu 
dle schváleného projektu.  

Splněno  312 (z toho 
219 dotace 
HMP) 

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) 

V roce 2022 byly podpořeny preventivní a 
odlehčovací služby rodinných a mateřských center, 
sociálně aktivizační služby a asistované dialogy 
v rodinách z dotačního fondu MČ Praha 3 a 
z rozpočtu MČ Praha 3 ve výši 1 796,3 tis. Kč. 

Plněno 
průběžně 

1 796,3 (z toho 
dotace HMP 
219) 

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 

Identifikace oblastí probíhala v průběhu roku na 
základě monitoringu a sběru dat od terénních 
sociálních pracovníků odboru sociálních věcí ÚMČ 
Praha 3 a spolupracujících terénních a ambulantních 
služeb pro děti a mládež fungujících na Praze 3. 

Plněno 
průběžně 

0 

Příloha č.1 - Plnění Akčního plánu pro rok 2022 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na městské části Praha 3 na období 2020-2024 
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Opatření Aktivita 
číslo 

Popis aktivity Zhodnocení plnění za rok 2022  Stav plnění Vynaložené 
prostředky 
pro rok 2022 
(v tis. Kč) 

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  

Identifikace oblastí proběhla na úrovni pracovníků 
odboru sociálních věcí ÚMČ Praha 3 a 
spolupracujících subjektů v práci s dětmi a mládeží. 
Další rozpracování bude realizováno v průběhu 
dalšího období.  

Plněno 
průběžně 

0 

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  

Pracovní skupina zaměřená na integraci cizinců se 
v roce 2022 scházela pravidelně. Setkání proběhlo 
v uvedeném roce 4x. 

Plněno 
pravidelně 

0 

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 aktualizace 
webových stránek 
s informacemi pro cizince 

Webové stránky pro cizince byly provozovány po 
celý rok 2022. Zároveň byly aktualizovány v 
informacích a kontaktech vybraných odborů ÚMČ 
Praha 3, institucí veřejné správy a neziskových 
organizací pracujících s cizinci. 

Plněno 
pravidelně 

0 

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 

V roce 2022 byly realizovány následující aktivity - 
kurzy českého jazyka a českých reálií pro cizince, 
akce „Poznejme se, sousedé“, doučování češtiny na 
ZŠ a MŠ Seifertova a ZŠ a MŠ Jarov, projekt So far – 
so near v ZŠ Lupáčova, podprojekt na usnadnění 
integrace žáků cizinců na ZŠ Jeseniova, tvořivé dílny 
pro děti z MŠ Perunova a MŠ Žerotínova, Třikrát 
česky s METOU, vytvoření průvodce městskou částí 
Praha 3 ve třech jazykových mutacích a podprojekt 
na usnadnění přístupu cizinců k veřejným službám. 

Plněno 
pravidelně 

1 510, 
(z toho dotace 
MV ČR 
1 221,7, 
dotace HMP 
80) 

Příloha č.1 - Plnění Akčního plánu pro rok 2022 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na městské části Praha 3 na období 2020-2024 
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Opatření Aktivita 
číslo 

Popis aktivity Zhodnocení plnění za rok 2022  Stav plnění Vynaložené 
prostředky 
pro rok 2022 
(v tis. Kč) 

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) 

V roce 2022 bylo odborné poradenství pro cílovou 
skupinu cizinci nepříznivé sociální situaci podpořeno 
z Dotačního fondu MČ Praha 3 ve výši 46,7 tis. Kč. 

Plněno 
pravidelně 

59,5 

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) 

V roce 2022 byly služby pro cizince ze třetích zemí 
podpořeny z Dotačního fondu MČ Praha 3 ve výši 
59,5 tis. Kč a z rozpočtu MČ ve výši 208,3 tis. Kč. 

Plněno 
pravidelně 

267,8 

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) 

V roce 2022, v rámci projektu na podporu integrace 
cizinců, proběhla akce „Poznejme se sousedé“ (září 
2022), která je zaměřena na osvětu u majoritní 
společnosti směřující k usnadnění integrace 
minoritních skupin do společnosti. 

Plněno 
pravidelně 

289,2 (z toho 
135 dotace 
MV ČR a 80 
dotace HMP) 

Příloha č.1 - Plnění Akčního plánu pro rok 2022 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na městské části Praha 3 na období 2020-2024 
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Opatření Aktivita 
číslo 

Popis aktivity Zhodnocení plnění za rok 2022  Stav plnění Vynaložené 
prostředky 
pro rok 2022 
(v tis. Kč) 

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

Aktivita 
9F.4.2. 

Realizace kulturně-
společenské akce pro rodiny 
s dětmi Poznejme se, sousedé 
zaměřené na vzájemné 
poznávání kultury cizinců a 
majoritní společnosti 

Proběhla kulturně společenská akce pro rodiny 
s dětmi „Poznejme se sousedé“ zaměřená na 
vzájemné poznávání kultury cizinců a majoritní 
společnosti. Součástí akce byl kulturní program a 
interaktivní hry pro děti a mládež. Na akci 
spolupracovalo několik neziskových organizací 
pracujících s cizinci Centrum pro integraci cizinců, o. 
p. s., Meta, o. p. s., Integrační centrum Praha o. p. s., 
Sdružení pro integraci a migraci, o. p. s. a INFO -
DRÁČEK, z. s. a InBáze, z. s.  Akce se zúčastnilo 
odhadem 700 osob, z toho 150 dětí. 

Plněno 
pravidelně 

289,2 (z toho 
135 dotace 
MV ČR a 80 
dotace HMP) 

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)  

Informování probíhalo průběžně na základě 
individuální spolupráce a v rámci existujících 
platforem, což se jeví pro aktuální nastavení plnění 
účelu jako adekvátní, a to i s ohledem na strukturu 
čerpání externích prostředků určených na tyto 
aktivity. 

Plněno 0 

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

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  

Informování probíhalo průběžně na základě 
individuální spolupráce a v rámci existujících 
platforem, což se jeví pro aktuální nastavení plnění 
účelu jako adekvátní, a to i s ohledem na strukturu 
čerpání externích prostředků určených na tyto 
aktivity. Aktivity byly koordinovány odborem školství 
a odborem sociálních věcí ÚMČ Praha 3.  

Plněno 0 
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Opatření Aktivita 
číslo 

Popis aktivity Zhodnocení plnění za rok 2022  Stav plnění Vynaložené 
prostředky 
pro rok 2022 
(v tis. Kč) 

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) 

V roce 2022 bylo poradenství pro cílovou skupinu 
národnostní menšiny v nepříznivé sociální situaci 
podpořeno z Dotačního fondu MČ Praha 3 ve výši 
169,1 tis. Kč.  

Plněno 
pravidelně 

169,1 

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

Aktivita 
9A.5.2. 

Realizace aktivit v rámci 
projektu Podpora romské 
menšiny na území městské 
části Praha 3 zaměřených na 
oblast poradenství 

V roce 2022 byla v rámci projektu Podpora romské 
menšiny na území městské části Praha 3 zajištěna 
aktivita zaměřená na poradenství pro cílovou 
skupinu.  

Plněno  612,2 (hrazeno 
z dotace 
Norských 
fondů 2014-
2021) 

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) 

V roce 2022 byly služby pro národnostní menšiny 
podpořeny z Dotačního fondu MČ Praha 3 a 
rozpočtu MČ Praha 3 ve výši 774,5 tis. Kč 

Plněno 
pravidelně 

774,5 

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) 

V roce 2022 byly programy zaměřené na integraci 
národnostních menšin z Dotačního fondu MČ Praha 
3 a rozpočtu MČ Praha 3 podpořeny ve výši 2 033,8 
tis. Kč. 

Plněno 
pravidelně 

2 033,8 (z toho 
1 259,3 
hrazeno z 
dotace 
Norských 
fondů 2014-
2021)  
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Opatření Aktivita 
číslo 

Popis aktivity Zhodnocení plnění za rok 2022  Stav plnění Vynaložené 
prostředky 
pro rok 2022 
(v tis. Kč) 

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

Aktivita 
9C.5.2. 

Realizace akcí a aktivit v rámci 
projektu Podpora romské 
menšiny na území městské 
části Praha 3 

Projekt Podpora romské menšiny na území městské 
části Praha 3 byl v průběhu roku 2022 realizován dle 
schváleného projektu.  

Plněno  1 259,3 
(hrazeno 
z dotace 
Norských 
fondů 2014-
2021) 

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  

V roce 2022, v rámci projektu na podporu integrace 
cizinců, proběhla akce „Poznejme se sousedé“ (září 
2022), která je zaměřena na osvětu u majoritní 
společnosti směřující k usnadnění integrace 
minoritních skupin do společnosti. 

Plněno 
pravidelně 

289,2 (z toho 
135 dotace 
MV ČR a 80 
dotace HMP) 

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

Aktivita 
9D.5.2. 

Aktivní zapojení minoritních 
skupin do akcí a aktivit MČ 
Praha 3 v sociální oblasti 

V roce 2022 se organizace zapojené do integrace 
minoritních skupin pravidelně zapojovaly do 
plánování a realizace akcí a aktivit MČ.   

Plněno 
průběžně 

0 

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

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 

V roce 2022 proběhly v rámci projektu Podpora 
romské menšiny na území městské části Praha 3 čtyři 
aktivity zaměřené na podporu osvěty majoritní 
společnosti směřující k usnadnění integrace 
minoritních skupin do společnosti. 

Plněno 
průběžně 

494 (hrazeno 
z dotace 
Norských 
fondů 2014-
2021) 

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 

Pracovní skupina Zdravotně znevýhodnění občané  
se v roce 2022 scházela pravidelně. Setkání proběhlo 
v uvedeném roce 2x. 

Plněno 
pravidelně 

0 
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Opatření Aktivita 
číslo 

Popis aktivity Zhodnocení plnění za rok 2022  Stav plnění Vynaložené 
prostředky 
pro rok 2022 
(v tis. Kč) 

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 

V roce 2016 vznikl tematický dokument, který je 
průběžně aktualizován. 

Plněno 
průběžně 

0 

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  

V roce 2022 byla kritéria poskytovatelů nastavena 
v souladu s koncepcí dotačních programů. 

Plněno 
pravidelně 

0 

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) 

Služby pro osoby s tělesným, smyslovým a 
kombinovaným postižením byly v roce 2022 
podpořeny z Dotačního fondu MČ Praha 3 ve výši 
261,7 tis. Kč, z rozpočtu MČ Praha 3 ve výši 7 011,4 
tis. Kč, z dotace MPSV ve výši 8 850 tis. Kč a z dotace 
hl. města Prahy ve výši 2 998 tis. Kč. 

Plněno 
pravidelně 

19 121,1 
(z toho dotace 
MPSV 8 850 a 
HMP 2 998) 

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) 

Služby pro osoby s mentálním postižením byly v roce 
2022 podpořeny z Dotačního fondu MČ Praha 3 ve 
výši 147,7 tis. Kč, z rozpočtu MČ Praha 3 ve výši 7 
011,4 tis. Kč, z dotace MPSV ve výši 8 850 tis. Kč a 
z dotace hl. města Prahy ve výši 2 998 tis. Kč. 

Plněno 
pravidelně 

19 007,1 
(z toho dotace 
MPSV 8 850 a 
HMP 2 998) 
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Opatření Aktivita 
číslo 

Popis aktivity Zhodnocení plnění za rok 2022  Stav plnění Vynaložené 
prostředky 
pro rok 2022 
(v tis. Kč) 

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) 

Služby pro osoby s duševním onemocněním byly 
v roce 2022 podpořeny z Dotačního fondu MČ Praha 
3 ve výši 109 tis. Kč 

Plněno 
pravidelně 

109 

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) 

V rámci dotačního řízení byla v roce 2022 na služby 
hospicové péče vynaložena částka ve výši 58 tis. Kč. 

Plněno 
pravidelně 

58 

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

Aktivita 
9G.6.2. 

Rozvoj systematizované 
paliativní péče v rámci 
poskytovaných služeb 
v Ošetřovatelském domově 
Praha 3 

V roce 2022 byl dokončen projekt na rozvoj 
systematizované paliativní péče, která byla zavedena 
do poskytovaných služeb v Ošetřovatelském domově 
Praha 3.  

Splněno  612 (příspěvek 
Nadační fond 
Avast)  

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 

V roce 2022 probíhalo průběžné informování o 
službách pro osoby se zdravotním znevýhodněním 
prostřednictvím Radničních novin Prahy 3, akcí, 
sociálních sítí a webových stránek MČ. 

Plněno 
pravidelně 

0 
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Opatření Aktivita 
číslo 

Popis aktivity Zhodnocení plnění za rok 2022  Stav plnění Vynaložené 
prostředky 
pro rok 2022 
(v tis. Kč) 

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 a zahájení její 
činnosti  

Pracovní skupina pro osoby bez přístřeší se v roce 
2022 scházela omezeně, spolupráce probíhala 
převážně na základě individuálních konzultací. 
Obnovení činnosti pracovní skupiny v novém 
formátu je plánováno v průběhu roku 2023.  

Slněno 
částečně 

0 

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

Aktivita 
9B.7.1. 

Zajištění terénních programů 
pro osoby bez přístřeší  

Realizace služeb probíhala ve spolupráci s organizací 
NADĚJE na základě příkazní smlouvy o zajištění 
terénního programu pro osoby bez přístřeší. Rozsah 
programu byl 16 hodin týdně a byl zajištěn 2 
pracovníky. 

Plněno 
pravidelně 

499,2 (z toho  
dotace HMP 
200) 

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) 

Realizace služeb probíhala ve spolupráci s organizací 
NADĚJE na základě příkazní smlouvy o zajištění 
terénního programu pro osoby bez přístřeší. Rozsah 
programu byl 16 hodin týdně a byl zajištěn 2 
pracovníky. 

Plněno 
pravidelně 

499,2 (z toho  
dotace HMP 
200) 
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Opatření Aktivita 
číslo 

Popis aktivity Zhodnocení plnění za rok 2022  Stav plnění Vynaložené 
prostředky 
pro rok 2022 
(v tis. Kč) 

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 

V roce 2022 byla prověřována možnost rekonstrukce 
zařízení, včetně koncepční prostorové rozvahy 
dodané organizací Naděje, a jejího financování, kde 
byla identifikována nutnost zapojení hlavního města 
Prahy. 

Plněno 0 

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  

Probíhalo průběžné oslovení a individuální 
komunikace v oblasti řešení problematiky osob bez 
přístřeší s dalšími městskými částmi a hlavním 
městem Prahou.  

Plněno 
pravidelně 

0 

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  

V roce 2022 probíhalo informování o tématu bytové 
nouze a problematiky osob bez přístřeší 
prostřednictvím Radničních novin Prahy 3 a 
webových stránek městské části. 

Plněno 
pravidelně 

0 
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Opatření Aktivita 
číslo 

Popis aktivity Zhodnocení plnění za rok 2022  Stav plnění Vynaložené 
prostředky 
pro rok 2022 
(v tis. Kč) 

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)   

V roce 2022 byla zajištěna pravidelná spolupráce (ve 
formě porad) sociálních pracovníků obce s dalšími 
subjekty zapojenými do systému podporovaného 
bydlení na městské části Praha 3 (Správa zbytkového 
majetku, a.s. a odbor bytů ÚMČ Praha 3). Současně 
byla dohodnuta spolupráce na zabydlování mezi 
dotčenými odbory úřadu a sociálními organizacemi 
zahrnutými v systému zabydlování.   

Plněno 
pravidelně 

0 

9G.7. Zajištění kapacit sociální 
práce pro předcházení ztráty 
bydlení 

Aktivita 
9G.7.2. 

Podpora osob ohrožených 
ztrátou bydlení 
prostřednictvím podpůrných 
služeb a Fondu sociálního ZMČ 

Podpora byla realizována v rámci existujících služeb 
v rámci ÚMČ Praha 3 a sociálních služeb na Praze 3. 

Plněno 
průběžně 

0 

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  

Systém je vyhodnocován průběžně na základě 
spolupráce odboru sociálních věcí, odboru bytů ÚMČ 
Praha 3 a spolupracujících poskytovatelů sociálních 
služeb.  

Plněno 
průběžně 

0 

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  

Pracovní skupina, kde jsou zastoupeni pracovníci 
ÚMČ Praha 3, škol, prevence, adiktologických služeb, 
Policie ČR, Městské policie HMP, Obvodního státního 
zastupitelství pro Prahu 3, Probační a mediační 
služby a Pedagogicko-psychologické poradny pro 
Prahu 3, měla v průběhu roku 2022 dvě zasedání.  

Splněno 0 
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Opatření Aktivita 
číslo 

Popis aktivity Zhodnocení plnění za rok 2022  Stav plnění Vynaložené 
prostředky 
pro rok 2022 
(v tis. Kč) 

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 

V rámci programů probíhal denní a noční monitoring 
terénu, sběr a výměna použitého materiálu a práce 
s uživateli návykových látek. DROP IN zajistil práci 
v terénu v roce 2022 v rozsahu 6 hodin týdně. 
Progresive v roce 2022 zajistil terénní program 
v rozsahu 9 hodin týdně. Organizace Progressive 
obsluhuje také kontejnery FixPoint, které slouží 
k bezpečné likvidaci injekčních stříkaček. 

Plněno 
pravidelně 

247,3 (z toho 
dotace HMP 
100)  

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) 

V rámci podpory dalších služeb pro problémové 
uživatele drog s celopražským rozsahem byla 
vynaložena v rámci dotačního řízení částka ve výši 
28,3 tis. Kč. 

Plněno 
pravidelně 

28,3 

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 

Příprava materiálu existuje pouze ve formátu osnovy 
zpracované na úrovni pracovníků odboru sociálních 
věcí ÚMČ Praha 3.  

Nesplněno 0 

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 

Aktivita nebyla v roce 2022 realizována z důvodu 
nevhodných podmínek pro stanovení dalšího 
postupu a spolupráce s dalšími subjekty v souvislosti 
s nutností řešení jiných úkolů vyplývajících z aktuální 
situace. 

Nesplněno 0 
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Opatření Aktivita 
číslo 

Popis aktivity Zhodnocení plnění za rok 2022  Stav plnění Vynaložené 
prostředky 
pro rok 2022 
(v tis. Kč) 

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  

Aktivita nebyla v roce 2022 realizována z důvodu 
nevhodných podmínek pro stanovení dalšího 
postupu a spolupráce s dalšími subjekty v souvislosti 
s nutností řešení jiných úkolů vyplývajících z aktuální 
situace. 

Nesplněno 0 

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 

Aktivita nebyla v roce 2022 realizována z důvodu 
nevhodných podmínek pro stanovení dalšího 
postupu a spolupráce s dalšími subjekty v souvislosti 
s nutností řešení jiných úkolů vyplývajících z aktuální 
situace. 

Nesplněno 0 

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  

Lokální poskytovatelé sociálních a návazných služeb 
se v průběhu roku 2022 podíleli na realizaci akcí 
městské části Praha 3 v sociální oblasti.  

Plněno 
průběžně 

0 

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  

Dosud byly zpracovány obecné parametry systému, 
které byly v průběhu roku 2022 dále rozpracovány 
do konkrétních činností s plánovanou realizací 
v průběhu roku 2023. 

Plněno 
průběžně 

0 
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Opatření Aktivita 
číslo 

Popis aktivity Zhodnocení plnění za rok 2022  Stav plnění Vynaložené 
prostředky 
pro rok 2022 
(v tis. Kč) 

10F. Podpora a realizace 
projektů komunitních center 

Aktivita  
10F.1 

Realizace projektu Komunitní 
centrum Husitská III, které se 
zaměřuje na podporu skupiny 
osob znevýhodněných na trhu 
práce žijících na Praze 3 a je 
realizován v partnerství 
městské části Praha 3 a 
organizace R-Mosty, z. s.  

Realizace projektu Komunitní centrum Husitská III 
probíhala v průběhu celého roku 2022 v souladu se 
schváleným projektem a podporou z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR. 

Plněno 
průběžně 

527,5 (dotace 
z Operačního 
programu 
Praha – pól 
růstu ČR) 

10G. Realizace programů 
Trojka pro seniory a Trojka pro 
rodiny 

Aktivita 
10G.1 

Realizace programu Trojka pro 
seniory 2022 dle možností 
aktuální epidemiologické 
situace 

V roce 2022 byly realizovány v rámci projektu Trojka 
pro seniory následující aktivity: akce Luštíme 
s Prahou 3, kurzy Nordic Wolking, jazykové kurzy, 
trénování paměti, taneční odpoledne, PC kurzy, 
týden Oslav Mezinárodního dne seniorů a institut 
ombudsmana pro seniory.  

Splněno  442,7 

10G. Realizace programů 
Trojka pro seniory a Trojka pro 
rodiny 

Aktivita 
10G.2 

Realizace programů Trojka pro 
rodiny 2022 dle možností 
aktuální epidemiologické 
situace 

V roce 2022 byly realizovány v programu Trojka pro 
rodiny 2022 akce Letní radovánky v zahradě, 
Žižkovská drakiáda 2022 a Slavnost světýlek 2022. 

Splněno 291,1 
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Akční plán pro rok 2023 

Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných 

služeb na městské části Praha 3 

na období 2020-2024 

 

Akční plán pro rok 2023 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 2023 

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 2023 
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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 2023 

 

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 2023 

 

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 2023 

 

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 2023 
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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 2023 

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 2023 

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 2023 

 

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 stacionárních a mobilních 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 průběžně v roce 2023 

 

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 průběžně v roce 2023 
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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 2024 

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 2023 

 

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 2023 

 

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 2023 

 

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 2023 

Finanční zajištění 0 Kč 

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

Časový rámec Průběžně v roce 2023 
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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 2023 

 

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 2023 

 

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 2023 
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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 2023 a příprava 

návazných opatření pro rok 2024 

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 

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

Časový rámec průběžně v roce 2023 

 

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 2023 

 

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 2023 
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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 

Zajištění 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 2023 
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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 2023 

 

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 2023 

 

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 2023 

Aktivita 4C.2 Realizace akce Dobrovolník roku 2023 jako propagace dobrovolnictví 

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec prosinec 2023 
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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 2023 

 

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 2023 

 

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

oblasti  

Aktivita 4F.1 

Prověření a zajištění realizace kulturně společenské akce zaměřené na 

propojení sociální oblasti, soukromého sektoru a místních komunit se 

zaměřením na oslovení veřejnosti tématy ze sociální oblasti  

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 2023 

 

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 2023 
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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 průběžně 

oslovujícího a spolupracujícího s místními poskytovateli sociálních a 

návazných služeb  

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec do konce roku 2023 

 

Opatření 4I. Spolupráce s ostatními městskými části 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 2023 

 

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 2023 

 

Opatření 4L. Zřízení jednoho kontaktního místa pro informace o sociálních a návazných službách 

Aktivita 4L.1 
Prověření funkčnosti 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 2023 
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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 zařízení působících na městské části Praha 3 

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha  

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2023 

 

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 2023 

 

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 2023 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.2 - Akční plán pro rok 2023 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na městské části Praha 3 na období 2020-2024



12 
 

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 2023 

 

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 2023 

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 2023 
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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 2023 

 

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 2023 

 

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 2023 
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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 

Průběžná evaluace dopadu projektu Rozvoj pečovatelské služby na 

Praze 3 jako základní služby péče za účelem zajištění cílů realizace 

projektu 

Finanční zajištění 0 Kč 

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

Časový rámec průběžně v roce 2023 

 

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 2023 

Aktivita 6E.2 
Realizace obnovy zahrady v zařízení Ošetřovatelského domova Praha 3 

v ulici Habrová 

Finanční zajištění 0 Kč 

Odpovědnost 
odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3, ředitelé příspěvkových organizací 

Prahy 3 

Časový rámec průběžně v roce 2023 

 

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

Aktivita 6F.1 
Zajištění fungování pozice koordinátora péče a průběžná evaluace jeho 

činnosti  

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3  

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2023 
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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 2023 

 

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 2023 

 

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 2023 

 

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 2023 
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Aktivita 6J.1 
Zajištění fungování systému paliativní péče v rámci poskytovaných 

služeb v Ošetřovatelském domově Praha 3  

Finanční zajištění rozpočet příspěvkové organizace  

Odpovědnost Ošetřovatelský domov Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2023 
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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 2023 

Aktivita 7A.2 

Zajištění a evaluace fungování služeb v návaznosti na realizaci projektu 

Rozvoj pečovatelské služby na Praze 3 jako základní služby za účelem za 

účelem zajištění služeb na podporu neformální péče a pečujících 

Finanční zajištění 0 Kč 

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

Časový rámec průběžně v roce 2023 

 

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 2023 

 

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 2023 

Příloha č.2 - Akční plán pro rok 2023 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na městské části Praha 3 na období 2020-2024



18 
 

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 2023 

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 2023 

 

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

Aktivita 7D.1 

Zajištění nastaveného systému na podporu neformální péče a 

neformálních pečujících, jeho průběžná evaluace a zajištění dalšího 

rozvoje služeb v oblasti sdílené péče 

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha  

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2023 

 

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 2023 
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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 2023 

 

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 

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec do konce roku 2023 

 

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 0 Kč 

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec do konce roku 2023 

 

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

Aktivita 7I.1 
Zajištění pozice koordinátora péče a nastavení systému case 

managementu v jeho činnosti  

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3  

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec do konce roku 2023 
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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 2023 

 

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 2023 
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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 2023 

 

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 2023 

 

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 2023 

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 2023 
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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 do konce roku 2023 

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 a 

poskytovatelé sociálních a návazných služeb  

Časový rámec Průběžně v roce 2023 

 

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 2023 
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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 2023 

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 průběžně v roce 2023 

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 2023 
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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 2023 

 

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 2023 

 

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 2023 

Aktivita 9C.1.2. 
Realizace programu Trojka pro seniory 2023 v souladu se schváleným 

projektovým záměrem RMČ 

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2023 
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Aktivita 9C.1.2. 

Zajištění systému koordinace a vzájemného informování ohledně aktivit 

pro seniory pořádaných na městské části Praha 3 za účelem zajištění 

jejich komplexnosti a vzájemné časové návaznosti 

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 

Odpovědnost Příslušné odbory ÚMČ Praha 3 

Časový rámec Do konce roku 2023 

 

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 2023 

 

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 2023 

 

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 2023 
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Opatření 9G.1. Realizace programu Trojka pro seniory  

Aktivita 9G.1.1. 
Realizace programu Trojka pro seniory 2023 v souladu se schváleným 

projektovým záměrem RMČ  

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2023 

 

Opatření 9H.1. Zajištění aktivit pro seniory v rámci činností komunitních center s participací městské 

části  

Aktivita 9H.1.1. 

Zajištění návaznosti 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 Zaměstnanost plus 

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2023 

 

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 2023 

 

 

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 2023 
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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 v návaznosti 

na prorodinnou politiku městské části  

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 2023 

 

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 2023 

 

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 2023 

 

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 2023 
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Opatření 9F.2. Tvorba a zajištění realizace koncepčně-strategického materiálu zaměřeného na rozvoj 

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

městské části Praha 3  

Aktivita 9F.2.1. 

Zajištění realizace schváleného 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 2023 

Aktivita 9F.2.2. 
Institucionální zajištění (kompetence radního a pozice koordinátora) 

oblasti rodinné politiky v příslušných orgánech a odborech městské části 

Finanční zajištění 0 Kč 

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

Časový rámec do konce roku 2023 

 

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 2023 

 

Opatření 9H.2. Realizace programu Trojka pro rodiny 

Aktivita 9H.2.1. 
Realizace programů Trojka pro rodiny 2023 v souladu se schváleným 

projektovým záměrem RMČ 

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3  

Časový rámec do konce roku 2023 
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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. 

Zajištění návaznosti 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 Zaměstnanost plus 

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2023 

 

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 2023 

 

 

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 2023 
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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 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 2023 

 

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 2023 

 

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 2023 
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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 2023 

 

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 2023 

 

 

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 2023 

 

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 případné aktualizace webových stránek 

s informacemi pro cizince 

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2023 
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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 2023 

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 2023 

Aktivita 9C.4.2. 
Realizace aktivit projektu na podporu integrace cizinců v roce 2023 se 

zaměřením na držitele dočasné ochrany  

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 a dotace MVČR  

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2023 

 

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 2023 

 

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 2023 
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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 2023 

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 hlavního města Prahy 

Odpovědnost 
odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 a poskytovatelé sociálních a 

návazných služeb 

Časový rámec září 2023 

 

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 2023 

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 2023 
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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 2023 

Aktivita 9A.5.2. 
Realizace aktivit v rámci projektu Podpora romské menšiny na území 

městské části Praha 3 zaměřených na oblast poradenství  

Finanční zajištění financování prostřednictvím Norských fondů 2014-2021 

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2023 

 

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 2023 
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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 2023 

Aktivita 9C.5.2. 

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 2023 

 

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 2023 

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 2023 

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 2023 
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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 2023 

 

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 2023 

 

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 2023 
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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 2023 

 

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 2023 

 

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 2023 

 

 

 

Příloha č.2 - Akční plán pro rok 2023 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na městské části Praha 3 na období 2020-2024



38 
 

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 2023 

Aktivita 9G.6.2. 
Zajištění fungování systému paliativní péče v rámci poskytovaných 

služeb v Ošetřovatelském domově Praha 3 

Finanční zajištění rozpočet příspěvkové organizace  

Odpovědnost Ošetřovatelský domov Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2023 

 

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 2023 

 

 

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 a zahájení její činnosti  

Finanční zajištění 0 Kč 

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3  

Časový rámec průběžně v roce 2023 
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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 2023 

 

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 2023 

 

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 (včetně osob 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 do konce roku 2023 
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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 2023 

 

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 2023 

 

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 2023 

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 2023 
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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 2023 

 

 

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 2023 

 

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 2023 
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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 2023 

 
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 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Příloha č.2 - Akční plán pro rok 2023 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na městské části Praha 3 na období 2020-2024



43 
 

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 
Zajištění 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 průběžně v roce 2023 

 

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 2023 

 

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 2023 
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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 2023 

 

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 2023 

 

Opatření 10F.  Podpora a realizace projektů komunitních center 

Aktivita 10F.2 
Zajištění činnosti Komunitního centra Husitská, které je realizováno v 

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

Finanční zajištění financování z Operačního programu Zaměstnanost plus 

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 

Časový rámec průběžně v roce 2023 

 

Opatření 10G.  Realizace programů Trojka pro seniory a Trojka pro rodiny 

Aktivita 10G.1 Realizace programu Trojka pro seniory 2023  

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3  

Časový rámec do konce roku 2023 

Aktivita 10G.2 Realizace programů Trojka pro rodiny 2023  

Finanční zajištění rozpočet MČ Praha 3 

Odpovědnost odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3  

Časový rámec do konce roku 2023 

 

Příloha č.2 - Akční plán pro rok 2023 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na městské části Praha 3 na období 2020-2024



Důvodová zpráva
Zpracoval: Odbor sociálních věcí

Zastupitelstvo městské části Praha 3 schválilo usnesením č. 129 ze dne 17. 12. 2019 Komunitní plán 
rozvoje sociálních a návazných služeb na městské části Praha 3 na období 2020-2024 (dále též KPRSS 
2024). Realizačním dokumentem k tomuto dokumentu je akční plán na daný rok, který specifikuje 
konkrétní aktivity (tzn. projekty, kroky, úkoly), které budou realizovány v daném roce ve vazbě na 
priority a opatření KPRSS 2024 se stanovenou odpovědností, časovým rámcem a náklady. 

Akční plán na daný rok má být v souladu se schváleným KPRSS 2024 předložen k projednání společně s 
plněním akčního plánu za minulý rok v průběhu 1. čtvrtletí roku, pro který je realizován. Návrhy Akčního 
plánu pro rok 2023 KPRSS 2024 a Plnění Akčního plánu pro rok 2022 KPRSS 2024 byly projednány v 
pracovních skupinách a Řídící skupině komunitního plánování rozvoje sociálních a návazných služeb na 
území Prahy 3 (dále jen KPSS). Návrhy obou dokumentů byly dále projednány a doporučeny ke schválení 
v předkládaném znění Komisí pro sociální politiku RMČ na jejím jednání dne 6. 3. 2023. 

Akční plán byl vytvořen v souladu se schváleným KPRSS 2024 na základě realizovaných aktivit a projektů 
městskou částí Praha 3, schváleného rozpočtu pro danou oblast a podnětů z pracovních skupin a Řídící 
skupiny KPSS. Celkový počet navrhovaných aktivit plánovaných k realizaci v roce 2023 je 152. 

  

 



MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3
Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í
č. 

ze dne

Prodej stavby kontejnerového stání pro umístění nádob na odpad, 
postavené na části pozemku parc.č. 2639/117, zapsaného na LV č. 1636 u 
Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro 
katastrální území Žižkov, obec Praha, uživatelům této stavby

Zastupitelstvo městské části

I. b e r e  n a  v ě d o m í
1. výňatek ze zápisu z jednání Výboru pro majetek ZMČ P3 ze dne 25.05.2022, který je 

přílohou č. 1 tohoto usnesení

II. s c h v a l u j e
1. prodej stavby kontejnerového stání pro umístění nádob na odpad postavené na části 

pozemku parc. č. 2639/117, zapsaného na LV č. 1636 u Katastrálního úřadu pro hl. m. 
Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro katastrální území Žižkov, obec Praha, jejíž 
umístění je vyznačeno v situační mapě, která je přílohou č. 2 tohoto usnesení, 
uživatelům této stavby: Společenství pro dům K Lučinám 2467, 2468, 2469, Praha 3, 
IČO 27626768, Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 2489,2490,2491, Praha 3, 
IČO 267 42 047 a Společenství vlastníků jednotek v domě Na  Vrcholu  č.p.  
2479/18,2478/20,2477/22, Praha 3, IČO 27105199, za kupní cenu stanovenou dohodou 
ve výši 21 260 Kč

III. u k l á d á
1. Janu Maternovi, uvolněnému členu rady

1.1. podepsat kupní smlouvu schválenou Radou městské části Praha 3



 
Městská část Praha 3 
Úřad městské části 
Odbor majetku  
Oddělení nakládání s nemovitým majetkem 

Městská část Praha 3 podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz 
Úřad městské části IČ: 00063517 
Odbor majetku  Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., 
Oddělení nakládání s nemovitým majetkem Číslo účtu: 27-2000781379/0800 
Lipanská 405/9, 130 00  Praha 3 Datová schránka: eqkbt8g 
+420 222 116 111 

 

 

Výňatek ze zápisu z jednání výboru pro majetek ZMČ ze dne 25.5.2022  

Ad 2)  

Záměr realizace prodeje staveb kontejnerových stání vybudovaných na náklady MČ P3 jejich 
uživatelům.  
Na území hl.m. Prahy platí obecně závazná vyhláška č. 5/2007 Sb., kterou se stanoví systém 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících 
na území hl.m. Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech).  
Dle ustanovení § 6 písm. b) této vyhlášky, má vlastník objektu (fyzická nebo právnická osoba, tj. i 
bytová družstva, společenství vlastníků) povinnost umístit sběrné nádoby na směsný odpad v 
domovním vybavení v souladu se zvláštními předpisy. 
Jelikož v panelových domech není prostor určený k umístění sběrných nádob na směsný komunální 
odpad, byly v minulosti pro tyto domy v dostupné vzdálenosti vybudovány stanoviště pro sběrné 
nádoby. Převážná část těchto stanovišť však po letech byla v dezolátním stavu, či zcela zanikla a 
kontejnery tak často stály mimo vyhrazená stání, převážně na komunikacích, což je v rozporu se 
zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, a také s výše citovanou vyhláškou. 
MČ P3 z tohoto důvodu umožnila jednotlivým společenstvím vlastníků bytových jednotek panelových 
domů si tato stanoviště na vlastní náklady buď opravit, nebo postavit zcela nová stanoviště, na 
pozemcích ve svěřené správě MČ P3. Pro tyto účely s jednotlivými SVJ bytových domů byla na dobu 
1 roku uzavřena smlouva o výpůjčce, aby vypůjčitelé pozemku mohli v této době zajistit vyhotovení 
projektové dokumentace, vyřídit veškerá povolení a zajistit firmu, která následně stavbu realizovala. 
Po dokončení stavby byla s těmito SVJ uzavřena nájemní smlouva na dobu neurčitou, s výší 
nájemného dle platného cenového výměru MF ČR (v současnosti je cena 147 Kč/m2 /rok). Stavby 
stanovišť jsou v těchto případech v majetku jednotlivých SVJ. 
Existují však také stavby kontejnerových stání, které byly realizovány na náklady MČ P3, a které jsou 
vedeny v evidenci majetku MČ P3. S uživateli těchto stání byly uzavřeny nájemní smlouvy na dobu 5 
let, s výší nájemného 864 Kč/m2 /rok (nájem za stavbu a pozemek), dle schváleného usnesení č. 494 
RMČ P3 ze dne 29.6.2016. K těmto stavbám má MČ P3 povinnost údržby. 
Jelikož doba 5 let bude u některých takto uzavřených nájemních smluv končit, navrhuje Odbor 
majetku ÚMČ P3 zahájit jednání s uživateli kontejnerových stání o prodeji těchto staveb za 
zůstatkovou cenu stanovenou znaleckým posudkem a následně s nimi, jakožto vlastníky staveb 
kontejnerových stání, uzavřít nájemní smlouvu k užívání pozemku pod stavbou, za cenu nájemného 
dle platného cenového výměru MF ČR (tzn. 147 Kč/m2 /rok), srovnatelně s ostatními vlastníky staveb 
kontejnerových stání, čímž dojde ke sjednocení režimu pronájmů kontejnerových stanovišť. 
„Výbor pro majetek MČ P3 doporučuje RMČ Praha 3 schválit záměr realizace prodeje staveb 
kontejnerových stání vybudovaných na náklady MČ P3 jejich uživatelům, za zůstatkovou cenu 
stanovenou znaleckým posudkem a následně s nimi, jakožto s vlastníky staveb kontejnerových 
stání, uzavřít nájemní smlouvu k užívání pozemku pod stavbou, za cenu dle platného cenového 
výměru MF ČR.“  

Hlasování:  
pro 5 (hlasovaní nepřítomen Pavel Hlaváček)  
proti 0  
zdržel se 0 

 

Příloha č.1 - výňatek ze zápisu z jednání Výboru pro majetek ZMČ P3 ze dne 25.05.2022



Příloha č.2 - situační mapa - stavba na části pozemku parc. č. 2639/117 v k.ú. Žižkov



Důvodová zpráva
Zpracoval: Odbor majetku

Za účelem sjednocení režimu pronájmů kontejnerových stání pro umístění nádob na odpad na území 
Prahy 3 projednal Výbor pro majetek MČ P3 dne 25.05.2022 a doporučil RMČ P3 schválit záměr 
realizace prodeje staveb kontejnerových stání vybudovaných na náklady MČ P3 jejich uživatelům, za 
zůstatkovou cenu stanovenou znaleckým posudkem a následně s nimi, jakožto s vlastníky staveb 
kontejnerových stání, uzavřít nájemní smlouvu k užívání pozemku pod stavbou, za cenu dle platného 
cenového výměru MF ČR.  
Záměr prodeje byl ve smyslu § 36 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění, zveřejněn 
na úřední desce od 27.7.2022 do 12.8.2022. 
Jedná se o stavby, které byly v uplynulých letech postaveny MČ P3 pro panelové domy, které nemají ve 
svých prostorách zázemí pro umístění nádob na komunální odpad. Tyto stavby vede MČ P3 ve své 
evidenci majetku a má povinnost jejich oprav a údržby. Jedná se mimo jiné o stavbu kontejnerového 
stání o výměře 7,91 m2 na části pozemku parc. č. 2639/117 v k.ú. Žižkov, při ul. V Domově, Praha 3.   
Základ shora citované stavby tvoří plocha zhotovená ze zámkové dlažby, která je ohraničena ocelovými 
plotovými rámy, upevněnými na ocelových sloupcích do betonových patek. S uživateli tohoto 
kontejnerového stání byla uzavřena nájemní smlouva k užívání pozemku a stavby na dobu 5 let, s výší 
nájemného 864 Kč/m2/rok, dle schváleného usnesení č. 494 RMČ P3 ze dne 29.06.2016.   
Stavby ostatních kontejnerových stání pro umístění nádob na odpad, které se nachází na území Prahy 
3, na pozemcích ve svěřené správě MČ P3, si jejich uživatelé na vlastní náklady buď kompletně sami  
zrekonstruovali, nebo si postavili stavbu zcela novou. Uživatelům těchto kontejnerových stání MČ P3 
umožnila po dobu realizace stavby (max. 1 roku), bezplatné užívání pozemku (formou výpůjčky) a po 
dokončení stavby byla s uživateli stanovišť uzavřena na dobu neurčitou nájemní smlouva pouze 
k užívání pozemku, s výší nájemného dle platného cenového výměru MF ČR. Stavby stanovišť jsou 
v těchto případech majetkem jednotlivých SVJ, které si údržbu a opravy staveb zajišťují sami. Jelikož 
doba 5 let u některých nájemních smluv k užívání staveb kontejnerových stání zhotovených MČ P3 bude 
končit, navrhl Odbor majetku ÚMČ P3 zahájit s těmito uživateli jednání o prodeji staveb za zůstatkovou 
cenu stanovenou znaleckým posudkem a následně s nimi, jakožto vlastníky staveb, uzavřít nájemní 
smlouvu k užívání pouze pozemku pod stavbou, za cenu nájemného dle platného cenového výměru MF 
ČR (v současnosti činí 147 Kč/m2/rok), srovnatelně s ostatními vlastníky staveb kontejnerových stání, 
čímž dojde ke sjednocení režimu pronájmů kontejnerových stání. Uživatelé si následně tyto stavby 
budou moci i stavebně upravit na uzamykatelná stání, čímž dojde ke zvýšení čistoty města.  
Na základě nabídky MČ P3 k prodeji staveb kontejnerových stání pro umístění nádob na odpad 
zástupcům společenství, která předmětné kontejnerové stání užívají, požádala následně tato 
společenství o prodej stavby kontejnerového stání postavené na části pozemku parc. č. 2639/117 o 
výměře 7,91 m2 v k.ú. Žižkov. Tuto stavbu užívají společně:  
- Společenství pro dům K Lučinám 2467, 2468, 2469, Praha 3, IČO 27626768 
- Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 2489,2490,2491, Praha 3, IČO 267 42 047   
- Společenství vlastníků jednotek v domě Na Vrcholu č.p. 2479/18,2478/20,2477/22, Praha 3, 
  IČO 27105199 
Všechna tři společenství souhlasí s cenou stanovenou znaleckým posudkem č. 1308-85/2022 ze dne 
25.04.2022 ve výši 21 260,- Kč. 
Na základě shora uvedeného je ZMČ P3 předkládán tento materiál k projednání. 

  
 



MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3
Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í
č. 

ze dne

Bezúplatný převod stavby kontejnerů na tříděný odpad typu Bammens/
K-Tech Evolution L - G5, kterými je osazeno podzemní kontejnerové 
stanoviště umístěné na části pozemku parc.č. 1492/3, vedeného na LV č. 
2460, pro k.ú. Strašnice, obec Praha, Katastrálním úřadem pro hl. m. 
Prahu, Katastrální pracoviště Praha, od společnosti Tulipa Třebešín s.r.o., 
IČO 25709526, do svěřené správy MČ Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I. b e r e  n a  v ě d o m í
1. výňatek ze zápisu z jednání Výboru pro majetek MČ Praha 3 ze dne 27.02.2023, který je 

přílohou tohoto usnesení

II. s c h v a l u j e
1. bezúplatný převod stavby kontejnerů na tříděný odpad typu Bammens/K-Tech 

Evolution L - G5, kterými je osazeno podzemní kontejnerové stanoviště umístěné na 
části pozemku parc.č. 1492/3, vedeného na LV č. 2460, pro k.ú. Strašnice, obec Praha, 
Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha, umístěné v ul. 
Zvěřinova, Praha 3, od společnosti Tulipa Třebešín s.r.o., IČO 25709526, do svěřené 
správy MČ Praha 3, a to formou uzavření darovací smlouvy, která bude uzavřena pouze 
za podmínky, že ze strany společnosti Tulipa Třebešín s.r.o., IČO 25709526, dojde k 
doložení všech závazných stanovisek dotčených orgánů, kterými bude schválena 
provozuschopnost předmětné stavby

III. u k l á d á
1. Janu Maternovi, uvolněnému členu rady 

1.1. podepsat darovací smlouvu schválenou Radou městské části Praha 3



Městská část Praha 3 

Úřad městské části 

Výbor pro majetek Zastupitelstva městské části  

Městská část Praha 3 podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz 

Úřad městské části IČ: 00063517 

Výbor pro majetek Zastupitelstva městské části Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., 

Havlíčkovo nám. 700/9, 130 00  Praha 3 Číslo účtu: 27-2000781379/0800 

+420 222 116 111 Datová schránka: eqkbt8g 
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           Výňatek ze zápisu z jednání výboru pro majetek ZMČ ze 

dne 27.02.2023 

Ad 2) 
Nabídka bezúplatného převodu stavby podzemních kontejnerů na tříděný odpad umístěných v 
ulici Zvěřinova, Praha 3, od společnosti Tulipa Třebešín s.r.o., IČO 25709526, do správy MČ 
Praha 3. Společnost Tulipa Třebešín s.r.o., IČO 25709526, se sídlem Jankovcova 1037/49, Holešovice, 
170 00 Praha 7, (dále jen „Společnost“), nabídla dne 13.10.2022 pod č.j. UMCP3 420724/2022 
bezúplatné převedení stavby podzemních kontejnerů na tříděný odpad umístěných v ulici Zvěřinova, 
Praha 3, („Obytný soubor Červený dvůr - Tulipa Třebešín“), do správy MČ P3. Jedná se o kontejnery 
na tříděný odpad typu Bammens/K-Tech, model Evolution L - G5, kterými je osazeno podzemní 
kontejnerové stanoviště na pozemku parc. 1492/3, vedeného na LV č. 2460, pro k.ú. Strašnice, obec 
Praha, Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha, s vlastnickým právem pro 
Společnost. Na konstrukční provedení, kovovou část kontejnerů firma KTECH poskytuje záruku 36 
měsíců, na betonovou jímku záruku 72 měsíců. Firma KTECH může na požádání zajišťovat i záruční a 
pozáruční pravidelný servis. Typově identické podzemní kontejnery na tříděný odpad jsou umístěné v 
ulici Olgy Havlové (lokalita „Na Vackově“), které byly na základě Darovací smlouvy č. 2022/00863/OMA-
ONNM ze dne 07.07.2022 bezúplatně převedeny do správy MČ P3 od společnosti Metrostav Epsilon 
s.r.o., IČO 26728532. Další podobné podzemní kontejnery na tříděný odpad jsou používány i na Praze 
2, 8 a 10, s doposud dobrými zkušenostmi.  
Protože předmětná stavba podzemních kontejnerů na tříděný odpad, kterými je osazeno kontejnerové 
stanoviště na pozemku parc. 1492/3 v k.ú. Strašnice, nepodléhá dle § 119 odst. 1 stavebního zákona 
kolaudačnímu souhlasu nebo kolaudačnímu rozhodnutí, bude požadováno, aby Společnost doložila 
všechna závazná stanoviska dotčených orgánů, kterými bude schválena provozuschopnost předmětné 
stavby.  
Odbor ochrany životního prostředí – oddělení správy komunálních služeb ÚMČ P3, AVE a.s. a 
OCP - MHMP oddělení odpadů závazně potvrdili, že jako dotčené subjekty nemají námitky proti 
provozu podzemních kontejnerů na tříděný odpad typu Bammens/K-Tech, model Evolution 
G5umístěných v ulici Zvěřinova, Praha 3, a to jak z hlediska jejich zařazení do systému svozu tříděného 
odpadu hl. m. Prahy, tak z technického hlediska s ohledem na samostatný svoz. Zařazení stanoviště 
do svozového systému MHMP může být provedeno poté, co bude převedeno do majetku MČ P3. Plochy 
okolo stanoviště podzemních kontejnerů musí mít MČ P3 ve výpůjčce a to v ploše rovnající se půdorysu 
nadzemní části kontejnerového stanoviště, která má dle zaměření plochu 12,2 m2.  
Odbor majetku ÚMČ P3 navrhuje část pozemku parc.č. 1492/3 v k.ú. Strašnice, na kterém je umístěné 
stanoviště podzemních kontejnerů ošetřit smlouvou o výpůjčce pozemku, s tím, že práva a povinnosti 
vyplývající z této smlouvy následně přejdou na hl. m. Prahu, potažmo TSK, a.s., která bude pozemky 
komunikací přebírat do správy od Společnosti, avšak až po kolaudaci celé stavby (tj. všech etap projektu 
- „Obytný soubor Červený dvůr - Tulipa Třebešín“).  
,,Výbor pro majetek MČ P3 doporučuje RMČ P3 předložit ZMČ P3 ke schválení bezúplatný převod 
stavby podzemních kontejnerů na tříděný odpad umístěných v ulici Zvěřinova, Praha 3, od 
společnosti Tulipa Třebešín s.r.o., IČO 25709526, do správy MČ Praha 3.“  

Hlasování: pro 9  
proti 0  
zdržel se 2 (Gabriela Pecićová, Monika Bunžová)  

,,Výbor pro majetek MČ P3 doporučuje RMČ P3 schválit výpůjčku části pozemku parc. 1492/3, 
vedeného na LV č. 2460, pro k.ú. Strašnice, obec Praha, Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, 
katastrální pracoviště Praha, na kterém je umístěna stavba podzemních kontejnerů na tříděný 
odpad v ulici Zvěřinova, Praha 3, o celkové ploše 12,2 m2, se společností Tulipa Třebešín s.r.o., 
IČO 25709526.“  

Příloha č.1 - Výňatek ze zápisu z jednání Výboru pro majetek MČ P3 ze dne 27.02.2023
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Hlasování: pro 9  
proti 0  
zdržel se 2 (Gabriela Pecićová, Monika Bunžová)  

Příloha č.1 - Výňatek ze zápisu z jednání Výboru pro majetek MČ P3 ze dne 27.02.2023



Důvodová zpráva
Zpracoval: Odbor majetku

Společnost Tulipa Třebešín s.r.o., IČO 25709526, se sídlem Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 
Praha 7, (dále jen „Společnost“) nabídla dne 13. 10. 2022 pod č.j. UMCP3 420724/2022 bezúplatné 
převedení stavby podzemních kontejnerů na tříděný odpad umístěných v ulici Zvěřinova, Praha 3, 
(„Obytný soubor Červený dvůr - Tulipa Třebešín“) do správy MČ P3. Jedná se o kontejnery na tříděný 
odpad typu Bammens/K-Tech, model Evolution L - G5, kterými je osazeno podzemní kontejnerové 
stanoviště na části pozemku parc. 1492/3, vedeného na LV č. 2460, pro k.ú. Strašnice, obec Praha, 
Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha, s vlastnickým právem pro 
Společnost. 
Na konstrukční provedení, kovovou část kontejnerů firma KTECH poskytuje záruku 36 měsíců a na 
betonovou jímku záruku 72 měsíců. Firma KTECH může na požádání zajišťovat i záruční a po záruční 
pravidelný servis. 
Typově identické podzemní kontejnery na tříděný odpad jsou umístěné v ulici Olgy Havlové (lokalita 
„Na Vackově“), Praha 3, které byly na základě Darovací smlouvy č. 2022/00863/OMA-ONNM ze dne 
07.07.2022 bezúplatně převedeny do správy MČ P3 od společnosti Metrostav Epsilon s.r.o., IČO 
26728532. Další podobné podzemní kontejnery na tříděný odpad jsou používány i na Praze 2, 8 a 10, s 
doposud dobrými zkušenostmi. 
Odbor ochrany životního prostředí  - oddělení správy komunálních služeb MČ P3, AVE a.s. a OCP 
- MHMP oddělení odpadů závazně potvrdili, že jako dotčené subjekty nemají námitky proti provozu 
podzemních kontejnerů na tříděný odpad typu Bammens/K-Tech, model Evolution G5 umístěných v 
ulici Zvěřinova, Praha 3, a to jak z hlediska jejich zařazení do systému svozu tříděného odpadu hl. m. 
Prahy, tak z technického hlediska s ohledem na samostatný svoz. Zařazení stanoviště do svozového 
systému MHMP může být provedeno poté, co bude převedeno do majetku MČ P3. 
Část pozemku parc.č. 1492/3 v k.ú. Strašnice, P3, na kterém je umístěné stanoviště podzemních 
kontejnerů  a to plochy o výměře 12,2 m2 , je třeba následně ošetřit uzavřením smlouvy o výpůjčce 
pozemku, s tím, že práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy následně přejdou na hl. m. Prahu, 
potažmo TSK, a.s., která bude pozemky komunikací přebírat do správy od Společnosti, avšak až po 
kolaudaci celé stavby (tj. všech etap projektu „Obytný soubor Červený dvůr - Tulipa Třebešín“). 
Výbor pro majetek MČ P3 doporučil dne 27.02.2023 RMČ P3 předložit ZMČ P3 ke schválení bezúplatný 
převod stavby podzemních kontejnerů na tříděný odpad umístěných v ulici Zvěřinova, Praha 3, do 
svěřené správy MČ P3, od společnosti Tulipa Třebešín s.r.o., IČO 25709526. 
Protože předmětná stavba podzemních kontejnerů na tříděný odpad typu Bammens/K-Tech, model 
Evolution G5, kterými je osazeno kontejnerové stanoviště na části pozemku parc. 1492/3 v k.ú. 
Strašnice, P3, nepodléhá dle § 119 odst. 1 stavebního zákona kolaudačnímu souhlasu nebo 
kolaudačnímu rozhodnutí, je požadováno, aby Společnost doložila všechna závazná stanoviska 
dotčených orgánů, kterými bude schválena provozuschopnost předmětné stavby. Bez doložení této 
dokumentace nedojde k uzavření Darovací smlouvy. 
Na základě výše uvedeného je ZMČ P3 předkládán tento materiál k projednání. 
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Odejmutí svěřené správy k pozemkům parc.č. 4393 a 4152, s druhem 
pozemku ostatní plocha, se způsobem využití ostatní komunikace, 
vedeným na LV 1636 pro k.ú. Žižkov, obec Praha, Katastrálním úřadem 
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Zastupitelstvo městské části

I. b e r e  n a  v ě d o m í
1. výňatek ze zápisu z jednání Výboru pro majetek ZMČ Praha 3 ze dne 27.2.2023, který je 

přílohou tohoto usnesení 

II. s c h v a l u j e
1. odejmutí svěřené správy k pozemkům parc.č. 4393 a 4152, s druhem pozemku ostatní 
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III. u k l á d á
1. Janu Maternovi, uvolněnému členu rady

1.1. požádat hl. m. Prahu o odejmutí výše uvedených pozemků
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Výňatek ze zápisu z jednání Výboru pro majetek ZMČ  ze 
dne 27.2.2023 

       
Ad 15)  
Žádost o odejmutí pozemků parc.č. 4393 a 4152 v k.ú. Žižkov, tvořících součást křižovatky na 
Basilejském náměstí, Praha 3, ze svěřené správy MČ P3.  
MČ P3 obdržela dne 9.2.2023 podnět od společnosti CETRAL GROUP a.s., IČO 03675521, jakožto 
investora stavby „Rekonstrukce ul. J. Želivského – Basilejské nám. (RJŽ), týkající se zahájení jednání 
o odejmutí pozemků parc.č. 4393 a 4152, vše v k.ú. Žižkov, ze svěřené správy MČ P3.  
Pozemky parc.č. 4393 a 4152, s druhem pozemku ostatní plocha, se způsobem využití ostatní 
komunikace, jsou vedené na LV 1636 pro k.ú. Žižkov, obec Praha, Katastrálním úřadem pro hl. m. 
Prahu, Katastrální pracoviště Praha, s vlastnickým právem pro hl. m. Prahu, se svěřenou správou MČ 
P3. Tvoří části komunikační zeleně navazující na pozemky hl. m. Prahy, které nemá MČ P3 ve 
svěřené správě, v místě nově zrekonstruované křižovatky ulice Želivského – Basilejské náměstí, 
Praha 3.  
Z důvodu, že předmětné pozemky tvoří součást tělesa komunikace, nepřísluší jejich správa MČ P3, 
ale TSK hl. m. Prahy, a.s.  
OOŽP ÚMČ Praha 3 souhlasí s podáním žádosti o odejmutí předmětných pozemků. 
Vzhledem k výše uvedenému je třeba majetkoprávní vztahy k pozemkům parc.č. 4393 a 4152, vše v 
k.ú. Žižkov narovnat, a to zvláště z hlediska příslušnosti jejich následné správy a údržby.  
„Výbor pro majetek MČ P3 doporučuje RMČ P3 předložit ZMČ ke schválení žádost o odejmutí 
pozemků parc.č. 4393 a 4152 v k.ú. Žižkov, tvořících součást křižovatky ul. Želivského - 
Basilejské náměstí, Praha 3, ze svěřené správy MČ P3.“  

Hlasování:  pro 11  
proti 0  

   zdržel se 0 

 

 

 

 

  

Příloha č.1 - Výňatek ze zápisu z jednání Výboru pro majetek ZMČ Praha 3 ze dne 27.2.2023



Důvodová zpráva
Zpracoval: Odbor majetku

MČ P3 obdržela dne 9.2.2023 podnět od společnosti CETRAL GROUP a.s., IČO 03675521, jakožto 
investora stavby „Rekonstrukce ul. J. Želivského  - Basilejské nám. (RJŽ), týkající se zahájení jednání o 
odejmutí pozemků parc.č. 4393 a 4152, vše v k.ú. Žižkov, ze svěřené správy MČ P3.  
Pozemky parc.č. 4393 a 4152, s druhem pozemku ostatní plocha, se způsobem využití ostatní 
komunikace, jsou vedené na LV 1636 pro k.ú. Žižkov, obec Praha, Katastrálním úřadem pro hl. m. 
Prahu, Katastrální pracoviště Praha, s vlastnickým právem pro hl. m. Prahu, se svěřenou správou MČ 
P3. Tvoří části komunikační zeleně navazující na pozemky hl. m. Prahy, které nemá MČ P3 ve svěřené 
správě, v místě nově zrekonstruované křižovatky ulice Želivského  - Basilejské náměstí, Praha 3.  
Z důvodu, že předmětné pozemky tvoří součást tělesa komunikace, nepřísluší jejich správa MČ P3, ale 
TSK hl. m. Prahy, a.s.  
OOŽP ÚMČ Praha 3 souhlasí s podáním žádosti o odejmutí předmětných pozemků. 
Vzhledem k výše uvedenému je třeba majetkoprávní vztahy k pozemkům parc.č. 4393 a 4152, vše v k.
ú. Žižkov narovnat, a to zvláště z hlediska příslušnosti jejich následné správy a údržby.  
Výbor pro majetek MČ P3 doporučil dne 27.2.2023 RMČ P3 předložit ZMČ ke schválení žádost o 
odejmutí pozemků parc.č. 4393 a 4152 v k.ú. Žižkov, tvořících součást křižovatky ul. Želivského - 
Basilejské náměstí, Praha 3, ze svěřené správy MČ P3.  
Na základě výše uvedeného je ZMČ P3 předkládán tento materiál k projednání. 
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