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Preambule
Sjednocující se Evropa přináší nové možnosti, ale i řadu zásadních změn
v životním stylu a v hodnotách. Evropané v současné době čelí nebývalým
změnám ve struktuře rodiny, přizpůsobují se novým modelům v oblasti
mobility a rozmanitosti. Změna struktury rodin – rozpad manželství, rodiče
samoživitelé a oslabení rodinných pout v početných rodinách – vyvolávají
otázky týkající se rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a zodpovědností za péči o rodinu. Domácnosti s jedním rodičem jsou vystaveny
vyššímu riziku nezaměstnanosti. V důsledku demografických trendů je očekáván nárůst sociálních rizik, zejména závislost ve stáří a sociální izolace.
Rodina zaujímá významnou roli v praktické sociální politice při uplatňování
principu subsidiarity, proto právem vyžaduje podporu a vytváření příznivých
podmínek pro své aktivity a iniciativy. V České republice je soustředěná
pozornost rodině věnována od roku 2003. Vedle národní strategie podpory
rodiny hraje významnou roli úloha regionů.
Hlavním cílem regionální rodinné politiky je vytvářet příznivé podmínky
pro vznik a fungování rodin (prostředí přátelské rodině) prostřednictvím
souhrnu provázaných opatření, spočívajících v podpoře služeb pro rodinu,
společensko-kulturních akcí, vzdělávacích a osvětových aktivit, dostupného
bydlení, dále přizpůsobováním a budováním infrastruktury.
Rada hlavního města Prahy svým usnesením č. 1201 ze dne 2. 9. 2008 projednala a schválila základní teze koncepce rodinné politiky v hlavním městě
Praze, které směřují zejména do oblasti slučitelnosti rodinného a pracovního
života, podpory inovativních služeb péče o dítě na individuální bázi.
Prioritu zaujímají sociální služby, které mají dosáhnout řady specifických cílů:
jsou to služby zaměřené na uspokojení základních lidských potřeb, zejména
potřeby uživatelů této služby v ohroženém postavení; poskytují ochranu jak
před obecnými, tak specifickými životními riziky a pomáhají při osobních
problémech nebo krizích. Poskytují se též rodinám v souvislosti s měnícím
se modelem rodiny, podporují roli rodiny při péči o její mladé i starší členy
i o zdravotně postižené osoby, a vyrovnávají případné nedostatky v rodinách. Jsou tak klíčovým nástrojem ochrany základních lidských práv a lidské
důstojnosti.
Přispívají k nediskriminujícímu jednání, rovnosti žen a mužů, ochraně lidského zdraví, zlepšování životní úrovně a kvality života a k zajištění rovných
příležitostí pro všechny, čímž zvyšují schopnost jedinců plně se zapojit
do společnosti.
Rozpracováním této strategie vznikla předkládaná Koncepce rodinné politiky hlavního města Prahy.

Koncepce rodinné politiky
hlavního města Prahy
2009 - 2010

6/7

Obsah

Koncepce rodinné politiky
hlavního města Prahy
2009 - 2010

Preambule

7

Obsah

9

1. Obecný pohled na problematiku rodinné politiky na úrovni kraje

11

2. Specifikace rodinné politiky v hlavním městě Praze

13

3. Cíle rodinné politiky v podmínkách hlavního města

15

4. Závěry analýzy a souhrnná doporučení na podporu
prorodinného klimatu v hlavním městě Praze

16

5. Prorodinné aktivity hlavního města Prahy
Současná situace

21

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy, volnočasové aktivity

21

Oblast kultury a cestovního ruchu

29

Oblast sociální a zdravotnictví

32

Oblast bytové politiky

36

Oblast dopravy

39

6. Prorodinné aktivity hlavního města Prahy
Připravovaná opatření, navrhované projekty

42

Nově připravované projekty 2009 - 2010

45

Dotační programy

57

7. Institucionální a organizační zabezpečení rodinné politiky
na území hlavního města Prahy

63

8. Závěr

65

8/9

1. Obecný pohled na problematiku rodinné
politiky na úrovni kraje
Podpora rodin je součástí investic do lidského kapitálu, který je vytvářen
od počátku především v rodině. České rodiny se v dnešním světě setkávají
s řadou komplikací při zabezpečování svých potřeb a slaďování pracovních
a rodinných rolí.
Rodinná politika představuje souhrn aktivit a opatření za účelem
podpory rodiny. Tato politika je průřezová, zasahuje do mnoha oblastí
života, jako je například bydlení, trh práce, školství, kultura, infrastruktura
atd. Na druhou stranu se týká oblastí, které jsou ryze soukromé, a musí
tedy respektovat autonomii rodiny, její schopnosti samostatně rozhodovat.
Rodinná politika se soustřeďuje na podporu rodin ve výkonu jejich funkcí,
nepřebírá žádnou z rolí a nezasahuje do jejího vnitřního života.
Základními aktéry regionální rodinné politiky jsou kraje a obce. Ustanovením § 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona
č. 231/2002 Sb., § 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., je jim uložena povinnost pečovat
o potřeby jejich občanů, včetně potřeb týkajících se jejich rodinného života.
Prorodinný úhel pohledu by měl být uplatňován při tvorbě a realizaci všech
politik na regionální úrovni.
Role krajského úřadu je v rodinné politice vymezena v několika bodech:
 Koncepční – aktivní vytváření regionální rodinné politiky na základě
vypracované koncepce
 Koordinační – koordinace obcí a ostatních institucí v rámci prorodinných aktivit s regionálním významem
 Organizační – organizace nebo podílení se na organizaci prorodinných aktivit
 Informativní – informování obcí o celkové situaci rodin a prorodinných opatření v regionu
Důležitá je spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi (dále jen
„NNO“), které poskytují sociální služby určené rodinám a služby pro rodinu.
Podmínkou efektivity jejich činnosti je, aby kraj nebo obec vnímaly neziskové organizace jako partnery, protože jejich prostřednictvím mohou na regionální úrovni organizovat řadu prorodinných opatření.
I podněty „zdola“, od rodin samotných, mají svou nezastupitelnou úlohu.
Rodiny mohou své podněty týkající se jejich potřeb a návrhů prorodinných
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opatření sdělovat různými formami a využít tím možnost ovlivňovat dění
v daném regionu. Aktivní formou může být např. formální či neformální
sdružení rodin.
Velký vliv na veřejnost mají média, která se mohou významnou měrou podílet na propagaci rodinné politiky, proto by obce a kraje s nimi měly navázat
kontakt a aktivně spolupracovat.
Školy, školská zařízení a jiné vzdělávací instituce podporují svými aktivitami
výchovné funkce rodiny, pomáhají vyhledávat rodiny s problémy, přispívat
k integraci rodin, zejména národnostních menšin, předávat rodinné hodnoty
mladé generaci atd.
Prorodinné aktivity vykazují i různé veřejné a soukromé subjekty, které
se prvoplánově sice nezabývají rodinou, ale jejich činnosti s ní souvisejí
a zasahují do života všech jejích členů, např. doprava, infrastruktura, ale i odborné instituce – vědečtí pracovníci, sociologové, demografové, ekonomové
apod.
Koncepce rodinné politiky hlavního města Prahy 2009 – 2010 (dále jen „Koncepce rodinné politiky hl. m. Prahy“) byla zpracována na základě analýzy
potřeb pražských rodin a obsahuje kromě jiného i zcela konkrétní informace
k připravovaným či probíhajícím projektům, směřujícím k naplňování cílů,
vyplývajících ze závěrů odborné analýzy.

2. Specifikace rodinné politiky v hlavním
městě Praze
Úkol zpracovat Koncepci rodinné politiky hl. m. Prahy vychází z Programového prohlášení Rady hlavního města Prahy pro volební období 2006 – 2010.
Koncepce rodinné politiky musí vycházet z odlišností, souvisejících především s demografickou strukturou jejích obyvatel a se sociálně ekonomickým
charakterem velkoměsta. Je třeba více zdůraznit zaměření na všechny
generace a na rozmanité sociální skupiny.
Hlavní město Praha jako velkoměsto nese všechna pozitiva i negativa svého
výjimečného postavení, a to se odráží i v životních podmínkách a potřebách
pražských rodin. Je třeba připomenout rozmanitost prostředí, ve kterém
rodiny žijí a jak zasahuje do jejich každodenního života. Promítá se i funkční
diferenciace oblastí hlavního města Prahy (obytné zóny, průmyslové zóny,
kulturní centra atd.), vytvářející nároky na dojíždění do zaměstnání, prostorovou dostupnost služeb a na celkové uspokojování mnohostranných
potřeb rodin.
Hlavní město Praha má oproti jiným místům České republiky nesporné
výhody pro život rodin, počínaje úrovní infrastruktury, přes širokou nabídku
zaměstnání až po relativně vyšší zájem ústředních orgánů o rozvoj města.
Ale i tady existují již značné rozdíly mezi různými částmi hlavního města
Prahy, které se odvíjejí podle vzdálenosti od centra města, podle charakteru
zástavby, skladby obyvatelstva atd.
Díky své odlišnosti od jiných krajů, která se týká především dynamiky demografické a sociální struktury, má hlavní město Praha svá specifika i z hlediska
rodinné politiky. Průřezový charakter rodinné politiky v hlavním městě Praze
znamená s ohledem na současnou situaci, že prorodinná opatření se hlavně
dotýkají oblasti školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže, zdravotnictví a bezpečnosti. Věcně příslušné odbory Magistrátu hlavního města
Prahy a zvláštní organizační jednotky Magistrátu hlavního města Prahy by se
měly spolupodílet na souhrnu opatření zaměřených na potřeby pražských
rodin.
V rámci hlavního města Prahy by měl být kladen důraz především na spolupráci různých aktérů a subjektů. Za velmi důležitou pokládáme kooperaci
s úřady městských částí, které dobře znají prostředí, v němž se rodiny pohybují a mohou podstatně pomoci spoluvytvářet prorodinné aktivity přímo
zaměřené na konkrétní skupiny obyvatel, žijících v jejich oblasti. Neméně důležitá je i spolupráce s NNO, jejichž projekty jsou zaměřeny na různé aktivity
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pro děti a rodiny, ať už se jedná např. o děti ohrožené sociálním vyloučením,
o zcela zdravé funkční rodiny, o vzdělávání, společné sportovní aktivity apod.

3. Cíle rodinné politiky v podmínkách
hlavního města

Cílem Koncepce rodinné politiky hl. m. Prahy je utvoření návrhů dlouhodobějších aktivit a projektů, které odpovídají skutečným potřebám pražských
rodin, vyplývajících ze závěrů analýzy, a současně podpořit mnohem aktivnější spolupráci všech zainteresovaných subjektů, vč. městských částí.

Hlavní cíl:

Vytváření prostředí vstřícného rodině slouží především jako preventivní
opatření dysfunkčnosti a nestability rodin a vzniku negativních sociálních
jevů. Ale současně také zcela přirozenou cestou podporuje jednu z aktuálně
zdůrazňovaných funkcí rodiny – reprodukci lidského kapitálu.
Koncepce rodinné politiky hl. m. Prahy vychází z podkladové studie o současném aktuálním stavu pražských rodin spolu s prognózami demografického, ekonomického a sociálního vývoje, zpracované Výzkumným ústavem
Ministerstva práce a sociálních věcí v roce 2008.

Hlavním cílem je podporovat funkčnost rodin, kvalitu rodinného života
a vhodných podmínek pro rodinu a umožnit tak jejím členům svobodně
realizovat vlastní životní strategie k naplňování rodičovských a profesních plánů.

Specifické cíle rodinné politiky:
1. Podpora autonomní rodiny založené na stabilních, celoživotních
vztazích
2. Prevence krizových situací v životě fungující rodiny, harmonizace
rodinných a profesních rolí
3. Vytváření prorodinného klimatu cestou spolupráce široké sítě společenských subjektů
4. Vytváření finančních zdrojů v rámci dotačních titulů jednotlivých
odborů Magistrátu hlavního města Prahy a využití zdrojů ze strukturálních fondů EU
5. Provázanost koncepce rodinné politiky s komunitním plánováním
a koordinace politik s dopadem na rodinu
Hlavní cíle Rodinné politiky hl. m. Prahy korespondují s prorodinnými prioritami, které v době předsednictví Evropské unie podporuje
Česká republika. Zaměřuje se zejména na posilování prestiže rodičovství,
rovnováhu adekvátního ohodnocení péče o děti a rozvoj inovativních forem
ke sladění pracovního, rodinného a osobního života. Primárním kritériem při
koncipování politik sladění profesního a rodinného života je uplatňování
principu nejlepšího zájmu dítěte.
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4. Závěry analýzy a souhrnná doporučení
na podporu prorodinného klimatu
v hlavním městě Praze
Analýza Výzkumného ústavu Ministerstva práce a sociálních věcí s názvem
„Podkladová studie o situaci rodin v hlavním městě Praze, o životních podmínkách a potřebách rodin a možnostech jejich uspokojování” (příloha ke Koncepci
rodinné politiky, studie z listopadu 2008) ve svých závěrech shrnula potřeby
pražských rodin a návrhy opatření.
V analytických kapitolách byly uvedeny k vybraným tématům fakta a náměty
řešení problémových oblastí na základě aktuálně dostupných dat. Mnohé
otázky mohly být jen naznačeny. Snahou bylo upozornit na hlavní tematické
okruhy, na které by se rodinná politika měla zaměřit.
Následující návrhy ke koncipování rodinné politiky v hlavním městě Praze
jsou předloženy formou přehledu a jsou strukturovány od obecných opatření, přes hlavní problémové oblasti rodin v hlavním městě Praze po doplňková, či rámcová opatření.
Koncepce rodinné politiky hl. m. Prahy se ve svých konkrétních návrzích
opatření o tyto poznatky opírá.
Svá závěrečná doporučení autoři analýzy shrnují do tří základních oblastí:
a. Obecná opatření - Podpora výchovně socializační funkce rodiny
a institucí, které rodinu v plnění této funkce podporují
b. Hlavní problémové oblasti rodin - Podpora ochranně-zabezpečovacích funkcí rodiny a institucí, které rodinu v plnění těchto funkcí
podporují
c. Rámcová opatření - Podpora bydlení a přizpůsobování infrastruktury hlavního města Prahy a městských částí požadavkům rodin na
zdravé i bezpečné prostředí
Každá oblast obsahuje souhrnnou informaci včetně návrhů na organizační
zabezpečení a vhodných forem opatření.

a) Podpora výchovně socializační funkce rodiny a institucí, které
rodinu v plnění této funkce podporují
Tato potřeba vychází ze skutečnosti, že vysoká zaměstnanost rodičů omezuje jejich čas pro rodinu, životní rytmus vytlačuje na okraj zájmu rodinné
aktivity a (s výjimkou nejmenších dětí) systematičtější péči o děti. Kompenzace tohoto deficitu „nákupem péče“ pro volný čas dospívajících dětí je
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nejen přístupná pouze majetnějším, ale nemůže plně nahradit součinnost
v rámci rodiny.

Požadavky na organizační zabezpečení:

 V této oblasti je třeba rozvinout spolupráci s resortem školství, mládeže a tělovýchovy a zdravotnictví.

Věcné zaměření a vhodné formy opatření:

 především je třeba podporovat zařízení pečující o děti předškolního věku (včetně dětí mladších 3 let); rodiny by v nich měly nalézat
kromě výchovné a raně vzdělávací péče také partnera při prvotním
zjištění potřeb a vloh svého dítěte;
 instituce zaměřené na volný čas dětí zřizované městskými částmi
sice bývají přístupné prostorově i finančně, ale další podpora ze strany městských částí by měla být zaměřena na vyšší kvalitu a atraktivnější nabídku programů;
 je třeba podporovat rodičovské kompetence při výchově dětí,
což vyžaduje poskytovat jim pomoc prostřednictvím poradenských
služeb, iniciovat organizování vzdělávacích akcí, podporovat slaďování rodiny a zaměstnání (zohledňování rodinných rolí zaměstnanců,
např. flexibilními pracovními režimy v zájmu umožnění rodičům mít
více času na děti a rodinu);
 podporovat lze i dostupnost společných rodinných aktivit, např.
formou rodinných pasů (při jejich zavádění je třeba obezřetně vymezit opravdu vhodné podmínky jejich využívání, dosavadní praxe
není jen pozitivní); významné místo zde zaujímají mateřská a rodinná
centra, jimž je třeba nadále věnovat pozornost;
 trvalým úkolem je podporovat NNO zaměřené na relevantní sociální
služby, tedy na prevenci negativních sociálních jevů, na řešení jejich
důsledků a další služby pro rodiny (zajišťující aktivity dětí a mládeže
ve volném čase i třeba společné rodinné aktivity);
 zvlášť důležité je vytvářet městskou infrastrukturu podporující
neorganizované trávení volného času bezpečně a bez ohrožení negativními jevy (dětská a sportovní hřiště, městské parky aj.).

b) Podpora ochranně-zabezpečovacích funkcí rodiny a institucí,
které rodinu v plnění těchto funkcí podporují
Poskytovaná zdravotní péče, především o děti a seniory, je nástrojem přispívajícím ke zkvalitnění péče, kterou svým příslušníkům poskytují rodiny.
Zdůraznění této oblasti má tři hlavní podněty: stárnutí populace doprovázené rostoucími nároky na lékařskou péči, potřebu zdravotní péče jako základu
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pomoci zdravotně postiženým a potřebu rozšířit preventivní výchovnou
a preventivní zdravotní péči o děti. Obecným zadáním je podpora sociálních
služeb, které podněcují rodinnou soudržnost, společné soužití se zdravotně
postiženými a staršími členy a naplnění výchovných a vzdělávacích aspirací
rodičů vůči dětem. Problémy zdravotní péče i možnosti jejich řešení nejsou
většinou typické jen pro hlavní město Prahu, ale mohou být na úrovni Magistrátu hlavního města Prahy nebo úřadů městských částí řešitelné alespoň
částečně.

Požadavky na organizační zabezpečení:

 nejvýraznější přesah rodinné politiky do resortu zdravotnictví
a sociální péče

Věcné zaměření a vhodné formy opatření:

 pro děti je žádoucí zavést programy preventivní péče nebo alespoň
rozšířit informovanost o její potřebě a principech, zůstane-li odpovědnost jako dnes na rodičích (časování preventivních prohlídek,
nároky plynoucí ze zdravotního pojištění apod.);
 vzhledem ke zvýšené míře ohrožení sociálně negativními jevy roste
potřeba sociálně preventivních programů pro děti a rodiny,
tzv. včasné intervence v rodinách, které již svojí konstelací mohou
obtížně zvládat rodičovské funkce;
 z hlediska potřeb zdravotně postižených, především nejmladší
a nejstarší generace, se jeví jako velice podceněné asistenční služby,
které je třeba podpořit finančně i personálně;
 pro seniory je třeba podporovat rozšíření poskytování domácí lékařské péče, o kterou lékaři nejeví zájem, a tedy je třeba je motivovat;
 pro členy rodin s nesoběstačným seniorem či zdravotně postiženým
je třeba rozvíjet odlehčovací služby a další pobytové sociální služby;
 jako naléhavá se jeví potřeba rozšiřovat kapacity následné péče
a následné péče o odcházející ze školských výchovných zařízení (příprava původních rodin na příchod dítěte, případně zajištění
samostatného bydlení s dohledem kurátora, pomoc při zapojení
do pracovního procesu atp.);
 trvalým úkolem je propojit sociální a zdravotní služby;
 v obecnějším pohledu je třeba vytvářet podmínky pro svobodnější
volbu rodin, jak zabezpečit péči o nesoběstačného seniora, a to

zajištěním dostatečných kapacit jak v rezidenčních zařízeních, tak
v odděleních rehabilitační péče;
 více podpořit dostupnost lékařské péče ve všech částech hlavního
města Prahy by pomohla spolupráce Magistrátu hlavního města
Prahy s úřady městských částí.

c) Podpora bydlení a přizpůsobování infrastruktury hlavního
města Prahy a městských částí požadavkům rodin na zdravé
i bezpečné prostředí
Hmotné životní prostředí rodin má dva základní atributy – kvalitní a dostupné bydlení a čisté a bezpečné vnější prostředí bytu. S obojím má hlavní město Praha dlouhodobé problémy a v obojím již dnes existují nezanedbatelné
místní rozdíly. Samotné bydlení se nejeví jako problém většině těch, kdo již
bydlí, ale o to větším je pro ty, kdo si chtějí bydlení pořídit.

Požadavky na organizační zabezpečení:

 Zde je v rámci Magistrátu hlavního města Prahy potřebná co nejtěsnější spolupráce odboru sociální péče a zdravotnictví (jako orgánu
rodinné politiky) s odborem bytovým, příp. s odborem stavebním.
Pokud jde o bezpečnost, je třeba zapojit odbor dopravy Magistrátu
hlavního města Prahy a rozvíjet i vnější spolupráci, zejména s policií.

Věcné zaměření a vhodné formy opatření:

 v oblasti bytové je především třeba podpořit startovní bydlení;
 navzdory nízké míře chudoby je v hlavním městě Praze dost rodin
s nízkými příjmy, mezi nimi rodin na počátku rodinného cyklu, jimž je
třeba nabídnout možnost sociálního bydlení;
 zvýšit podíl levných bytů v hlavním městě Praze je žádoucí z důvodu jejich nabídky pro seniory, pro samoživitele po rozpadu původní
rodiny, příp. pro imigranty a další skupiny;

 rozšířit je třeba kapacitu domů pro seniory jako alternativu domácí
péče,
 azylová zařízení také plně nepostačují svou současnou kapacitou,
 zajistit potřebné množství vhodných bytů v běžné zástavbě pro
rodinné skupiny dětských domovů,
 prověřit a podle potřeby zkvalitnit je třeba bezpečnost na ulicích
(dopravní značení, příčné prahy atd.), především v okolí škol a školských zařízení, hřišť apod. a z hlediska potřeb seniorů;
 pokud jde o bezbariérové přístupy pro zdravotně postižené, bylo
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v poslední době dosaženo velkého pokroku, ale je dále třeba monitorovat případnou potřebu dalšího zlepšení;
 z hlediska prevence sociálně negativních jevů je třeba posílit „street
work“, spolupráci relevantních subjektů při kontrole prostředí, kde se
šíří návykové látky, příp. kriminální chování;
 dá se předpokládat růst poptávky po nízkoprahových zařízeních.

5. Prorodinné aktivity hlavního města Prahy
současná situace
Rodinná politika je oblastí průřezovou a žádá si spolupráci zejména odborů
školství, mládeže a tělovýchovy, sociální péče a zdravotnictví, dopravy, kultury, památkové péče a cestovního ruchu a odboru bytového Magistrátu hlavního města Prahy. Rodinná politika však svým významem zasahuje i mimo
Magistrát hlavního města Prahy a vyžaduje spolupráci s dalšími subjekty
– s úřady městských částí, s NNO, s příspěvkovými organizacemi zřizovanými
hlavním městem Prahou a dalšími.
V této kapitole předkládáme současný stav aktivit prorodinné politiky hlavního města Prahy v jednotlivých oblastech.

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy, volnočasové aktivity
a) Celoměstské programy pro děti a rodiny
V rámci Celoměstských programů podpory využití volného času dětí a mládeže určených NNO a střediskům volného času (dále jen „SVČ“) jsou podporovány pravidelné i příležitostné aktivity pro děti a mládež v době mimo
vyučování, a to formou finančních příspěvků na akce v hlavním městě Praze.
 příměstské tábory
 akce pro neorganizované děti a mládež
 akce pro veřejnost
Akce pro děti a rodiny v hlavním městě Praze probíhají jak na lokální úrovni
(Pohádkový les, Den dětí, Mikulášská, Čarodějnice, různé sportovní turnaje
aj.), tak i celopražské úrovni (Parníkem do ZOO, Parou do Lhotky, MS ve vyjímání hlavolamu Ježek v kleci, Bambiriáda, Dětská porta, Tahák, Vršovický
koláč, Vypich).
Další grantová podpora je pak určena na výjezdní akce mimo území hlavního
města Prahy (tématické víkendy, tábory) a na zajištění prostor na pravidelnou
činnost dětí a mládeže v kroužcích a oddílech.
Tato podpora je směrována na finanční dostupnost uvedených aktivit, což
je vlastně významnou pomocí pro rodiny s dětmi. Kromě toho jsou některé
akce a činnosti zaměřené speciálně na rodiče s dětmi (např. akce pro veřejnost, tábory, víkendové pobyty).
Granty hlavního města Prahy na výše zmíněné aktivity (akce, prostory) dosahují až 90 % celkových nákladů.
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U výjezdních akcí mimo hlavní město Prahu se přiděluje účelově vázaný
příspěvek na dopravu, ubytování a drobný spotřební materiál, který pokrývá
v rámci víkendových akcí až 50 % výše průměrné denní celkové částky,
u táborů až 20 %. V roce 2008 se výjezdních akcí zúčastnilo přes 14 000
účastníků.
Celoměstské programy na podporu sportu a tělovýchovy jsou zaměřeny
především na podporu sportu dětí a mládeže, a to prostřednictvím různorodých programů určených nejen pro sportovní kluby, ale i pro školy a školská
zařízení. Program určený na soustředění a tréninkové kempy je koncipován
tak, aby napomohl dětem ze všech sociálních vrstev opustit hlavní město
Prahu v průběhu jarních i letních prázdnin a věnovat se tak sportovním
činnostem v přírodě. Další programy se týkají rozšíření možností pro využití
volného času prostřednictvím sportu, rekonstrukcí sportovišť, příspěvků
na provoz tělovýchovných zařízení, kam děti docházejí po skončení školní
výuky. Kromě toho se podporují sportovní akce celopražského i celostátního
významu.
Celoměstské programy podpory vzdělávání se také dotýkají problematiky
rodinné politiky - jedním z nich je program na podporu vzdělávání nadaných dětí. Cílem programu je zajistit příslušnou výchovně vzdělávací péči
nadaným žákům. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu hlavního
města Prahy podporuje rovněž rozvoj tradice soutěží, přehlídek a olympiád
v různých oblastech zájmů nadaných žáků. Stejně tak je vyhlašován program
na podporu rozvoje vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.
Na podporu rozšíření dalších možností podpory nadaných dětí byl zřízen
v lednu 2009 Nadační fond Cesta ke vzdělání, podporující studijní pobyty
nadaných žáků středních škol ve školách v zahraničí, mezinárodní aktivity
související se vzděláváním žáků a studentů se speciálními vzdělávacími
potřebami, podpora nadaných žáků a studentů z rodin s nízkým socioekonomickým statusem i za účelem podpory studijních pobytů v zahraničí, umožní
prezentaci výsledků práce škol a jejich žáků, které obohatí možnosti nejen
odborného, ale i jazykového vzdělávání o přímé kontakty s cizojazyčným
prostředím. Další případné rozšíření aktivit nadačního fondu bude ovlivněno
odezvou školského terénu a výší nadačních finančních prostředků.

nictvím pravidelných doprovodných akcí. Díky grantové pomoci hlavního
města Prahy je vstup do klubu a jeho využívání pro mládež bezplatné.
Dalším typem zařízení podporovaných granty hlavního města Prahy jsou komunitní centra (zejména církevního charakteru), kde se scházejí nejen děti,
ale i rodiče. Příspěvky jsou směrovány na činnost těchto subjektů (pravidelná
činnost, akce v hlavním městě Praze, výjezdní akce) i na zajištění prostor,
ve kterých tyto činnosti probíhají (nájem, provoz, drobná údržba a opravy,
vybavení atp.). Podobné grantové programy vyhlašují i některé městské
části.
Problematiky dětí a mládeže se dotýká i koncepční dokument hlavního města Prahy pro oblast vzdělávání - Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje
vzdělávací soustavy hlavního města Prahy, zpracovaný odborem školství,
mládeže a tělovýchovy Magistrátu hlavního města Prahy, který byl schválen
usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 17/36 ze dne 29. 5. 2008
a který je k dispozici na internetových stránkách http://skoly.praha-mesto.cz.

b) Finanční a jiná zvýhodnění pro děti a rodiny s dětmi
Některé domy dětí a mládeže poskytují množstevní slevy dětem, které se
zúčastňují činnosti ve více než dvou zájmových útvarech stejného zařízení
ve výši až 50 %.

c) Přípravné třídy pro děti sociálně znevýhodněné
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu hlavního města Prahy
vydává souhlasné stanovisko v souladu s § 47 odst. 1 zákona č. 561/2006
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), se zřízením přípravné třídy základní školy. Přípravné
třídy jsou určeny pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní
docházky, které jsou sociálně znevýhodněné a u kterých je předpoklad, že
zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Tyto třídy se naplňují do počtu 15 dětí, jejich personální obsazení je na velmi dobré úrovni. Docházka
do přípravných tříd přispívá k bezproblémovému začlenění dětí do prvního
ročníku základní školy (dále jen „ZŠ“)

Granty hlavního města Prahy na podporu volnočasových aktivit jsou přidělovány na zřizování a provozování zařízení určených pro trávení volného
času neorganizované mládeže formou klubů. Finanční prostředky jsou
poskytovány na úhradu nájmu, provozních nákladů, na vybavení, opravy
a drobnou údržbu, souběžně také na propagaci klubové činnosti prostřed-
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a žáků pocházejících ze sociálně znevýhodněných rodin snížit nebo prominout úplatu za poskytování vzdělávání a školských služeb.

Školní rok 2007-2008
Školy

Třídy

Děti

Školy pro žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami

7

8

72

Školy pro žáky bez speciálních vzdělávacích
potřeb

10

10

140

Celkem

17

18

212

Přípravné třídy jsou zřízeny při ZŠ, které se nachází v lokalitách, pro které je
typický zvýšený výskyt koncentrace dětí z odlišného sociokulturního prostředí, a které se řadu let zabývají vzděláváním romských žáků a žáků z méně
podnětného rodinného prostředí.

ZŠ ve vybraných lokalitách
Praha 3
Praha 4
Praha 5
Praha 7

Vybrané ZŠ vytvářejí komplexní výchovně vzdělávací program pro žáky z odlišného sociokulturního prostředí

Praha 10
Praha 12
Praha 13

Významnou roli na těchto ZŠ hraje romský asistent, který pomáhá zvyšovat
důvěru dětí i rodičů ke škole a také posiluje sebedůvěru romského etnika.
Pomáhá pedagogovi ve vlastní výchovně vzdělávací činnosti, při individuálním přístupu, při mimotřídní a mimoškolní činnosti. Vzhledem k tomu, že
tyto formy vzdělávání představují i vyšší finanční náročnost, využívají školy
možnosti získat příspěvky na řešení výše zmíněné problematiky i formou
grantu od jednotlivých zřizovatelů – městských částí, Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) i dalších institucí.
Současná legislativa (§ 123 odst. 4 školského zákona) umožňuje řediteli školy
a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, u dětí

Koncepce rodinné politiky
hlavního města Prahy
2009 - 2010

d) Integrace dětí cizinců v rámci vzdělávání
Problematika žáků ze znevýhodněného sociokulturního prostředí úzce
souvisí se začleňováním žáků – cizinců do běžné společnosti. Odbor školství,
mládeže a tělovýchovy Magistrátu hlavního města Prahy v souladu se školským zákonem dětem občanů členských států Evropské unie, kteří v České republice dlouhodobě žijí a plní povinnou školní docházku, zajistil ve
spolupráci s Městskou částí Praha 4 bezplatnou jazykovou přípravu k jejich
začlenění do základního vzdělávání zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou jejich potřebám (První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova
1100, Praha 4).
Většinu žáků – cizinců však tvoří děti, které nepochází ze zemí Evropské
unie, škola je ale musí rovněž začlenit do základního vzdělávání. Největším
problémem je neznalost českého jazyka žáků, což řada škol řešila formou
získávání finančních prostředků z různých programů, vyhlašovaných různými
institucemi, např. MŠMT. Tyto projekty se netýkaly pouze podpory výuky
českého jazyka, která je zásadní při integraci žáků, ale i projektů směřujících
k podpoře multikulturní výchovy dětí a mládeže, jako je výchova k vzájemné toleranci, proti rasismu a xenofobii, posilování vědomí obecně lidské
sounáležitosti a úcty k ostatním národům, zprostředkování poznání jejich
kultury, organizování společných kulturních, sportovních a dalších akcí pro
děti a mládež s účastí žáků cizinců apod.
Významnou pomoc v této oblasti poskytují zejména městské části jako
zřizovatelé ZŠ.

e) Integrace dětí zdravotně postižených a zdravotně znevýhodněných
Usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 20/59 ze dne 30. 10. 2008
byla schválena Koncepce pražského speciálního školství, jejímž cílem je
zajistit odpovídající způsob vzdělávání dětem, žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami. Hlavní město Praha je zřizovatelem speciálních škol, které podle typu a hloubky postižení poskytují dětem, žákům
a studentům možnost rozvoje jejich výukového a osobnostního potenciálu.
Diagnostickou a poradenskou činnost nezbytnou pro správné zařazení žáka
do speciálního vzdělávání zajišťují školská poradenská pracoviště, tedy pedagogicko psychologické poradny a speciálně pedagogická centra.
K základním trendům pražského školství patří v současné době integrované
vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, tedy
dětí zdravotně postižených a sociálně znevýhodněných.

24 / 25

Na základě žádosti ředitele školy uděluje Magistrát hlavního města Prahy
souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga pro jedince se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním, jehož mzda je hrazena
z rozpočtu hlavního města Prahy. Dalším zdrojem mohou být rozvojové
a dotační programy pro děti, žáky a studenty se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním, vyhlašované MŠMT.

f) Náhradní výchovná péče
Další oblastí je poskytování náhradní výchovné péče ve školských zařízeních.
Jedná se o umístění dětí od 3 let do 18/26 let, jímž byla rozhodnutím soudu
nařízena ústavní výchova. Na území hlavního města Prahy jsou 4 dětské
domovy, jejichž zřizovateli jsou hlavní město Praha i jiné organizace.

zařízení

území

adresa

zřizovatel

Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9 – Dolní Počernice, Národních hrdinů 1

Praha 9
Dolní
Počernice

Národních
hrdinů 1

hlavní město
Praha

Dětský domov a Školní
jídelna, Praha 9 – Klánovice,
Smržovská 77

Praha 9
Klánovice

Smržovská 77

hlavní město
Praha

Praha 2

Jana Masaryka
16

MŠMT

Praha 10

Československých Tankistů
277
se sídlem Praha
8, Za Sadem
208

soukromý
zřizovatel

Dětský domov se školou,
ZŠ a Školní jídelna

Radost – Dětský domov,
o.p.s.

V rámci systému náhradní rodinné výchovy pracují na území hlavního města
Prahy také celkem 4 diagnostické ústavy, podle věku členěné na diagnostické ústavy pro mládež a dětské diagnostické ústavy. Tato zařízení patří do sítě
ústavní a ochranné výchovy a provádějí komplexní diagnostiku dětí, které
byly soudním rozhodnutím svěřené do náhradní výchovné péče (vyjma

Dětského diagnostického ústavu U Michelského lesa mají ale převážně celorepublikovou, nikoli primárně pražskou působnost).

zařízení

území

adresa

zřizovatel

Dětský diagnostický
ústav

Praha 4

U Michelského lesa 222

MŠMT

Diagnostický ústav pro
mládež /chlapci/

Praha 2

Lublaňská 33

MŠMT

Diagnostický ústav pro
mládež /dívky/

Praha 4

Na Dlouhé mezi 19

MŠMT

Diagnostický ústav
při Zařízení pro děti cizince

Praha 5

Radlická 30

MŠMT

g) Metodická pomoc a odborná podpora v systému primární
prevence a v oblasti vzdělávání
Pražské centrum primární prevence, o.p.s. (dále jen „PCPP“)
PCPP bylo založeno hlavním městem Prahou a Univerzitou Karlovou počátkem roku 2009.
Činnost PCPP spočívá v oblasti realizace a podpory primární prevence
rizikových chování na území hlavního města Prahy. Do této činnosti spadají
především aktivity v oblasti zajištění realizace programů primární prevence
rizikového chování na území hlavního města Prahy, dále pak metodická
činnost a podpora, vzdělávací a informační činnost. Výstupy PCPP jsou mimo
jiné koordinace, metodická a vzdělávací činnost; informace o monitoringu
poskytovaných služeb na území hlavního města Prahy a zabezpečování
jednotného systému vedení výkaznictví preventivních služeb; shromažďování a zveřejňování dat relevantních pro primární prevenci rizikového chování;
shromažďování a zveřejňování průběžného hodnocení kvality a efektivity
preventivních programů a zabezpečování vývoje a průběžného zlepšování
nástrojů hodnocení preventivních programů; poskytování informací o potencionálních zdrojích financování primární prevence rizikového chování.
Všechny uvedené aktivity mají za cíl zvyšovat kvalitu a efektivitu připravovaných a realizovaných preventivních programů a zajistit dostupnost všem
cílovým skupinám obyvatel hlavního města Prahy.
Metodická pomoc i jiná odborná podpora je poskytována spíše školám
a školským zařízením v oblasti volného času dětí a mládeže a jeho podpory
i veřejnosti.
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„Pražský poradenský podzim“

Konference, která je určena poradenským pracovníkům, psychologům
a speciálním pedagogům z pedagogicko-psychologických poraden, pedagogických center, škol samostatně zřízených pro děti a žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami.

„Schola Pragensis“

Výstava, která poskytuje řadu informací žákům 9. tříd a jejich rodičům
při volbě budoucího povolání a slouží pro lepší orientaci v nabídce oborů
vzdělání pražských středních škol v hlavním městě Praze. Třídenní akce se
v posledních letech koná v Kongresovém centru Praha a navštěvuje ji kolem
20 000 osob ročně.
V r. 2008 se konal již 13. ročník a zúčastnilo se ho 130 vystavujících škol; akce
je propagována prostřednictvím tiskových konferencí, upoutávek v médiích
(denní tisk, rozhlas, televize), dále rozesíláním tiskovin na všechny pražské ZŠ
a střední školy.

„Pražská mateřinka“

Festival, který je pořádán Společností pro předškolní výchovu a hlavním
městem Prahou.
Jedná se o přehlídku pražských mateřských škol, ve školním roce 2007/2008
se zúčastnilo celkem 382 dětí z 24 mateřských škol. Cílem je rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku s důrazem na tvořivost, aktivitu, citlivost vůči
druhým lidem i vůči životnímu prostředí. Rovněž je vytvářen prostor pro
výměnu zkušeností a odborných poznatků mezi pracovníky v oblasti předškolní výchovy. Festival je zařazen do seznamu akcí akreditovaných MŠMT
a zároveň je vyhlášen metodickou akcí pro učitelky mateřských škol v rámci
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
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Oblast kultury a cestovního ruchu
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Magistrátu hlavního
města Prahy vydává různé druhy map a plánů měst, turistických informačních brožur. Tiskoviny a mapy poskytuje tento odbor veřejnosti zdarma;
v r. 2008 r vydal leporelo určené dětem „Praha pro děti“ v nákladu 60 000 ks.

a) Poskytování slev pro rodiny
Jednotlivé příspěvkové organizace zřizované hlavním městem Prahou poskytují slevy dětem, studentům, seniorům a zvýhodněné rodinné vstupné.

Slevové programy pro rodiny, děti, studenty, seniory,
handicapované - příklady
Botanická zahrada hl. m.
Prahy

Rodinné vstupné 33 %, senioři 1 Kč

Minor

Celoroční předplatné sleva 25 %

Divadlo Na zábradlí

Senioři, studenti 40 %

Městská divadla pražská

Rodinné vstupné – 2 děti zdarma, senioři sleva 50 %,
dopolední představení pro seniory jednotné vstupné
90 Kč

Divadlo Spejbla
a Hurvínka

Senioři, studenti 33 %

Švandovo divadlo
na Smíchově

Senioři, studenti 20 %

Muzeum hlavního města
Prahy

Senioři, studenti 40 %, slevy pro rodiny,
děti do 6 let zdarma

Divadlo v Dlouhé

Pořádá rodinná představení; divadlo má bezbariérový přístup, držitelé průkazek ZTP a ZTP/P zdarma

Zoologická zahrada hl.
m. Prahy

Rodinné vstupné; slevy ze vstupného pro rodiny
a děti, studenty, zdravotně postižené a důchodce
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Příklad programu slev:

b) Dotační programy
Poznávací a příjezdová turistika dětí a mládeže do hlavního
města Prahy

Zoologická zahrada hl. m. Prahy
Jednorázové
vstupné

Roční
vstupenka

Dospělí

150 Kč

500 Kč

Děti 3-15 let, studenti, důchodci, ZTP/
ZTP-P
Doprovod dospělých s průkazkou ZTP/P
má vstup zdarma.
Dospělý doprovod dětí s průkazkou ZTP nebo
ZTP/P má vstup zdarma.

100 Kč

300 Kč

Rodiny (2 dospělí + 2 děti)

450 Kč

1200 Kč

Děti 0-3 roky

Zdarma

Věková kategorie

Skupiny nad 10 osob
V případě školních výprav má pedagogický
doprovod vstup zdarma (na 10 dětí maximálně 1 dospělý, pro děti předškolního věku
na 5 dětí maximálně 1 dospělý).

Sleva 10 %

Důchodci do 70 let s průkazkou na slevy
PID, držitelé senior pasu - osoby
od 60 do 70 let

1 Kč

Důchodci nad 70 let

1 Kč

V rámci poskytování grantů hlavního města Prahy v oblasti cestovního ruchu
bylo již podruhé vyhlášeno grantové téma zaměřené na projekty podporující poznávací příjezdovou turistiku českých dětí a mládeže do hlavního města
Prahy.
V roce 2008 bylo vyčleněno na grantové programy celkem 5 mil. Kč.

Divadlo Minaret

Divadlo Minaret je profesionální činoherní divadelní soubor se zaměřením
na dětského diváka. Jeho inscenace jsou charakteristické hravostí, laskavým
humorem a úzkým kontaktem s dětským divákem.

Divadlo AHA! - projekt: GONG dětem – Divadlo pro děti a mládež
Občanské sdružení DIVADLO AHA! uvádí divadelní představení (činohra
– loutky – písničky) se širokou programovou nabídkou pro děti a mládež
od mateřských škol po střední školy, dopolední představení pro školy a víkendová rodinná představení.

Branické divadlo

Oblast kultury je hlavním městem Prahou podporována i jednorázovými
akcemi; příkladem může být zakoupení šesti představení Hudebního divadla
v Karlíně v r. 2008 (na základě usnesení Rady hlavního města Prahy č. 2052 ze
dne 18. 12. 2007) v celkové hodnotě 3 mil. Kč. Vstupenky byly poskytnuty
pro vybrané skupiny občanů, mezi nimiž nechyběli senioři a zdravotně postižení. Vstupenky byly distribuovány zdarma a rozdělovány prostřednictvím
organizací.
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Magistrátu hlavního
města Prahy spolupracuje s Pražskou organizací vozíčkářů a se Sjednocenou
organizací nevidomých a slabozrakých České republiky.

Od r. 2006 zavedlo novinku: program – abonmá pro děti a mládež s cílem
nejen přiblížit divadlo dětem, ale také umožnit rodinám s dětmi do 18 let
prožít společně kulturní zážitek, a tím posílit mezilidské vztahy uvnitř rodiny.
Abonmá pro děti a mládež do 18 let je na 6 představení, vstupenky pro děti
jsou cenově zvýhodněny. Výsledky abonmá se výrazně promítly na návštěvnosti divadla. Proto divadlo od září 2007 rozšířilo projekt také na studenty
a důchodce s tím, že se bude jedna vstupenka prodávat za 100 Kč, což je 2/7
běžné ceny za večerní a odpolední představení tohoto divadla.

c) Další realizované projekty
 Průvodce Královskou cestou pro nevidomé a slabozraké (v česko-anglické jazykové mutaci)
 Atlas Prahy pro nevidomé (v česko-anglické jazykové mutaci)
 Pražská památková rezervace – atlas přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu
(v česko-anglické jazykové mutaci)
Základní vizí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Magistrátu hlavního města Prahy v oblasti kultury je především vytvářet prostor
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a podmínky pro vznik nových hodnot ve všech oblastech umění a kultury,
být otevření vůči novým trendům.
Kulturní politika hlavního města Prahy nemá ambici řídit kulturu či umění,
chce tvůrčí proces vyvolávat a podporovat, vytvořit takové podmínky a mechanismy, které umožňují rozeznat výjimečné talenty, rozvíjet je a podporovat a usnadnit seznámení veřejnosti s jejich díly.
Podpora kulturních aktivit pro děti a mládež je jedním z dlouhodobých cílů
kulturní politiky hlavního města Prahy.

Program I
Podpora sociálních služeb
poskytovaných
občanům hl. m.
Prahy

Oblast sociální a zdravotnictví
a) Dotační programy v oblasti sociální
Svými grantovými programy v oblasti sociální podporuje hlavní město Praha
řadu projektů NNO, zaměřených na širokou škálu cílových skupin. Granty
jsou nabízeny celkem v pěti programech, z toho jeden je zaměřen přímo
na podporu rodičů s dětmi, ostatní na služby sociální péče o seniory, osoby
handicapované a jinak sociálně znevýhodněné.

Podpora terénních integračních programů a pobytových sociálních služeb pro zdravotně handicapované občany – osobní asistence, tísňová péče,
průvodcovské a předčitatelské služby, podpora
samostatného bydlení, odlehčovací služby, centra
denních služeb, denní a týdenní stacionáře, domovy
pro osoby se zdravotním postižením, domovy se
zvláštním režimem, chráněné bydlení, raná péče,
tlumočnické služby, služby následné péče, sociálně
terapeutické dílny, terapeutické komunity, sociální
rehabilitace, sociální služby, odborné sociální poradenství
Podpora programů podporujících návrat lidí bez
domova do normálního života
Podpora programů krizové intervence
Podpora preventivních programů pro osoby
a cílové skupiny, které jsou ohroženy sociálním
vyloučením - podpora osob, které se na přechodnou
dobu ocitli v nepříznivé sociální situaci nebo vedou
rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem
života ohroženy
Podpora programů sociální integrace dětí, mládeže
a rodin s dětmi - podpora dětí, mládeže, rodin
s dětmi a osoby, které po dosažení zletilosti opouštějí
školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné
výchovy
Podpora programů vedoucích ke zkvalitnění života
seniorů – osobní asistence, domovy pro seniory,
odlehčovací služby, centra denních služeb, denní
stacionáře apod.

Program II
Podpora služeb,
které vhodným
způsobem navazují a doplňují
sociální služby
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V rámci tohoto programu jsou podporovány služby
pro občany hlavního města Prahy, které vhodným
způsobem navazují a doplňují registrované sociální
služby. Nejedná se o sociální služby podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů. Jedná se např. o svépomocné
aktivity seniorů a osob se zdravotním postižením,
doprava osob se zdravotním postižením apod.
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Program III
Podpora rodiny

Služby podpory rodiny - podpora projektů, zaměřených na přípravu života v partnerském, manželském vztahu a jejich zkvalitňování, zaměřených na
výkon rodičovské role a prohlubování rodičovských
kompetencí, programy pro ženy a dívky v situaci
nechtěného těhotenství, na slaďování rodinného
a pracovního života, vytváření podmínek společnosti
přátelské rodině, podpora profesionalizace a kvality
služeb pro rodinu
Služby náhradní rodinné péče - podpora projektů
zaměřených na diagnostiku žadatelů, provázení při
příjmu dítěte do rodiny a další provázení náhradních rodičů, podle jejich potřeb a zájmů, podpora
doprovázení dětí a mládeže v náhradní rodinné
péči a výchovné péči, zaměřené na posilování jejich
samostatnosti, rozvoje jejich schopností a podpory
začleňování do běžného každodenního života
Služby prevence nežádoucích jevů souvisejících
s životem rodiny – sanace rodiny, projekty, podporující rodiny v krizi, ohrožené sociálním vyloučením, odebráním dětí apod. (mimo režim zákona č.
108/2006 Sb.), rekreační a výchovné pobyty pro děti
a mládež v evidenci kurátorů, komunitní programy
pro osamělé rodiče

Program IV
Podpora nových
sociálních služeb na území hl.
m. Prahy

Program V
Podpora městských částí v sociální oblasti

Program je určen k podpoře vzniku nových sociálních služeb, jejichž potřeba bude identifikována
prostřednictvím městských částí v rámci zjišťování
potřeb poskytování sociálních služeb a komunitního
plánování.
Městské části rozdělují přidělené finanční prostředky prostřednictvím tohoto programu jednotlivým
poskytovatelům sociálních služeb, kteří poskytují
následující sociální služby s místním či regionálním
charakterem specifickým pro území městských částí.

b) Dotační programy v oblasti zdravotnictví

1. Program na
podporu
zdravotních
služeb

a. Podpora komunitního ošetřovatelství, zejména podpora domácí zdravotní péče
b. Podpora následné a rehabilitační péče
c. Podpora komunitní psychiatrické péče, včetně krizové
d. Podpora poskytování zdravotní péče zdravotnickými pracovníky u registrovaných
poskytovatelů sociálních služeb
Podprogramy uvedené u písmen a) až c) jsou určeny
pouze pro poskytovatele zdravotní péče, pro registrovaná zdravotnická zařízení a jsou zaměřeny na
potřebné a nedostatkové zdravotní služby. Výjimku
tvoří poslední podprogram uvedený u písmene d),
který je určen výhradně pro poskytovatele sociálních
služeb.

2. Program na
podporu
doplňujících služeb
pro osoby
se zdravotním postižením

 Projekty zaměřené na pravidelné rehabilitační a rekondiční aktivity
 Komplexní rehabilitace osob po cévních mozkových příhodách a poškození mozku
 Rekondiční pobyty
 Projekty zaměřené na informovanost a podporu osob s postižením, rodin a osob blízkých
Program je určen pro NNO (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní organizace).

3. Program na
podporu
zdraví

 Projekty zaměřené na zdravý rozvoj dětí
 Projekty vedoucí ke zkvalitnění života seniorů
 Projekty zaměřené na prevenci rizik infekčních chorob
 Projekty zaměřené na zlepšení duševního
zdraví
Program je určen pro NNO i zdravotnická zařízení.

Programy jsou zaměřeny zejména na cílové skupiny seniorů, dětí, tělesně
i duševně postižených osob nebo jinak zdravotně handicapované osoby.
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4. Program na
podporu
h o s p i c o vé
péče

 Lůžková hospicová péče
 Domácí hospicová péče (mobilní hospic)

Oblast bytové politiky
a) Bydlení pro seniory
Projekt je určen pro občany, kteří se v důsledku zvyšování nájemného nezaviněně ocitnou v tíživé životní situaci a kteří si vlastními finančními prostředky nejsou schopni zajistit přiměřené bydlení.
Bydlení pro seniory je poskytováno lidem, kteří splňují vstupní kritéria schválená usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1514 ze dne 9. 10. 2007.

b) Bydlení pro občany v sociální nouzi
Podstatou projektu je řešení bytové potřeby občanů, kteří se nezaviněně
ocitnou v tíživé životní situaci. Bydlení je poskytováno i lidem se zdravotním
handicapem (v bytech upravených pro tělesně postižené občany je poskytováno bydlení i rodinám, jejichž členové trpí zdravotním postižením), pracovníkům organizací vykonávajících nezbytné služby pro hlavní město
Prahu (např. Městská policie hlavního města Prahy) či rodinám, kterým byl
na území České republiky poskytnut azyl.
Proces probíhá ve spolupráci s městskými částmi; hlavní město Praha poskytuje prostřednictvím odboru bytového Magistrátu hlavního města Prahy
bydlení lidem, kteří se ocitli v sociální nouzi a nejsou schopni svou situaci
sami řešit. Žádosti o byt podávají klienti prostřednictvím úřadu městské
části, kde mají trvalý pobyt. Výběr klientů provádí příslušná městská část,
a to podle „Pravidel pro pronájem bytů ve vlastnictví hl. m. Prahy nesvěřených
městským částem, zpracovaných v souladu se schválenou Koncepcí bytové politiky hl. m. Prahy pro rok 2004 a navazující období“, schválených usnesením Rady
hlavního města Prahy č. 1360 ze dne 20. 9. 2005, ve znění usnesení Rady hlavního města Prahy č. 0533 ze dne 11. 4. 2006. Součástí těchto pravidel je např.
následující: zkoumání příjmů domácnosti, nevlastnění majetku vhodného
k bydlení, pronájem bytu na dobu určitou 2 roky (smlouva je prodloužena,
pokud trvají podmínky, za kterých byl byt poskytnut).

c) Chráněné bydlení
Hlavní město Praha poskytuje svým občanům i tzv. chráněné bydlení. K dispozici je současné době 45 bytů v pražské Libuši.
Chráněné bydlení je jedna z možností, jak lidem s handicapem umožnit žít
běžným způsobem života jako ostatní vrstevníci. Jedná se o sociální službu,
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která se vyvinula v druhé polovině 20. století jako alternativa k velkým ústavním zařízením.
Chráněné bydlení vychází z myšlenky, že potřeby člověka s postižením jsou
obdobné jako u člověka zdravého a umožňuje mu zůstat v běžném prostředí, ve kterém jsou mu poskytovány i nutné sociální služby. V řadě případů
využívá stejných služeb jako běžní občané. Tento způsob posiluje přirozené
sociální vazby (například s rodiči, sousedy, přáteli), vytváří se přirozená síť
podpory (sousedská výpomoc, pomoc v rámci širší rodiny apod.). Obyvatelé
chráněného bydlení jsou vedeni a motivováni k maximální samostatnosti,
více rozhodují o věcech, které se jich týkají, je respektována jejich dospělá
role.

d) Bydlení pro rodiny azylantů a osoby požívající doplňkové
ochrany
Bytové potřeby rodin azylantů jsou řešeny na základě usnesení vlády České
republiky č. 543 ze dne 14. 5. 2008 o zabezpečení integrace azylantů a osob
požívajících doplňkové ochrany v roce 2008 a v letech následujících, kterými
byly schváleny „Zásady pro poskytování dotací z rozpočtové kapitoly 314 Ministerstvo vnitra ve prospěch obcí prostřednictvím krajů na zajištění bydlení
azylantů v roce 2008 a v letech následujících“.

Zásady pro poskytování dotací k řešení bytové potřeby
Varianta I

Řešení bytové potřeby
prostřednictvím Ministerstva
vnitra

Byty poskytují obce

Varianta IIA

Obstarání bydlení tzv. vlastním
přičiněním u obcí, fyzických
nebo právnických osob

Pronajímají obce, fyzické nebo
právnické osoby a přispívá
Ministerstvo vnitra dotačními
programy

Varianta IIB

Bydlení v zařízení sociálních
služeb – pro osoby důchodového věku nebo zdravotně
postižených osob

Umístění v objektech sociálních služeb

V případě, že si azylanti obstarají bydlení podle varianty č. IIA, uvolňuje
Ministerstvo vnitra dotaci na úhradu čistého nájemného nebo jeho části, která
je prostřednictvím obce zasílána měsíčně na účet pronajímatele (obec, fyzická
nebo právnická osoba) bytu, pronajatého azylantovi.
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f) Pomoc při směnách bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy

Dotace na čisté nájemné azylantům
Výše dotace na
čisté nájemné/
měsíc

Výše dotace na
čisté nájemné
/rok

Výše dotace na
čisté nájemné
/8 let

1 až 2 osoby

5 000 Kč

60 000 Kč

480 000 Kč

3 až 5 osob

6 000 Kč

72 000 Kč

576 000 Kč

6 a více

7 000 Kč

84 000 Kč

672 000 Kč

Počet osob

e) Poskytování slev na nájemném rodinám i jednotlivcům v bytech zvláštního určení
Usnesením Rady hlavního města Prahy č. 721 ze dne 3. 6. 2008 byla schválena Pravidla pro poskytování slevy z nájemného v bytech zvláštního určení
a v bytech domů zvláštního určení v majetku hlavního města Prahy nesvěřených
Statutem hlavního města Prahy městským částem, a to až do výše 600 Kč
měsíčně.
Sleva z nájemného v bytech zvláštního určení a v bytech domů zvláštního
určení v majetku hlavního města Prahy je poskytována pouze nájemcům,
kteří řádně plní povinnosti související s užíváním bytu, zejména včasně a řádně platí nájemné, které není bez úhrady za služby a zařízení bytu nižší než:
 40 Kč za 1 m2 podlahové plochy bytu měsíčně v roce 2008;
 50 Kč za 1 m2 podlahové plochy bytu měsíčně v roce 2009;
 60 Kč za 1 m2 podlahové plochy bytu měsíčně v roce 2010 a následujících letech.
Sleva z nájemného je poskytována pouze v případě, že čistý měsíční příjem
na domácnost nájemce bude splňovat limity uvedené v následující tabulce:
Počet členů domácnosti

1

2

Násobek průměrné měsíční
mzdy v hlavním městě
Praze za minulý rok *)

do 0,55

do 0,75

3

do 1,0

4 a více

do 1,3

*) Údaj zveřejňovaný Českým statistickým úřadem. Poznámka: Pro žádosti o slevu z nájemného podané
v prvním pololetí kalendářního roku se vychází z průměrné mzdy v hlavním městě Praze v roce předminulém. Do příjmu se nezapočítávají dávky hmotné nouze a dávka příspěvku na péči.

Odbor bytový Magistrátu hlavního města Prahy zahájil provoz systému
umožňujícího směnu bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, který by měl
pomoci zejména lidem, kteří se v souvislosti se zvyšováním nájemného mohou dostat do situace, kdy nebudou schopni vlastními finančními prostředky
uhradit nájemné a plnění poskytovaná s užíváním bytu, a kteří budou žádat
o byt menší nebo v jiné, méně finančně náročné lokalitě hlavního města
Prahy.

g) Další realizované projekty
Analytická studie dopadu o jednostranném zvyšování nájemného z bytů
na jednotlivé sociální skupiny

Anotace:

V současné době je dokončována analytická studie s tématem „Kvalitativní
a kvantitativní analýzy dopadů zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, na jednotlivé sociální skupiny občanů hl. m. Prahy s kvalifikovaným
odhadem nákladů a dopadů na rozpočet hl. m. Prahy, při stanovení ochranného sociálního programu pro občany v souladu se zásadami Koncepce bytové
politiky hl. m. Prahy pro rok 2004 a navazující období“.

Cílová skupina:

Rodina, která řeší problematiku bydlení

Cíl:

Cílem této studie je zjištění potřeby počtu a struktury nájemních bytů (či
jiných ubytovacích kapacit) pro rodiny, které si v důsledku růstu nákladů
na bydlení v hlavním městě Praze a současně omezených příjmů nemohou
zajistit sami přiměřené bydlení. Tato studie bude provedena z hlediska společensko – sociálního, právního, finančního a technického jako funkce času
v horizontu 5, 10, 15, 20 a 25 roků.

Oblast dopravy
Odbor dopravy Magistrátu hlavního města Prahy zasahuje do problematiky
podpory rodiny v několika oblastech, které se týkají zejména volnočasových
aktivit, bezpečnosti dopravy, slev na jízdném v městské hromadné dopravě,
možnosti využití parkovacích zón na území hlavního města Prahy.

a) Rozvoj cyklistické dopravy a výstavba cyklistických komunikací a stezek
Jednotlivé fáze projektu jsou financovány z prostředků rozpočtu hlavního
města Prahy směřující zejména k podpoře rozvoje alternativní a ekologické
dopravy, cíleně zaměřené zejména na využití pro děti a na rodinnou rekreaci.
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Výstavba některých cyklistických komunikací je zajišťována rovněž s příspěvkem evropských fondů v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost (dále jen „OPPK“).
K 30. 9. 2008 byla např. zprovozněna v rámci OPPK cyklistická stezka
Malá Chuchle - Lahovice v délce 1,14 km s celkovými způsobilými výdaji
7,2 mil. Kč s příspěvkem Evropské unie 6 100 000 Kč a příspěvkem z veřejných zdrojů z rozpočtu hlavního města Prahy 1 100 000 Kč.

Financování žákovských slev

Pro kraj Hlavní město Praha platí povinnost zajistit úhrady ztráty za žákovské
jízdné pro všechny autobusové linky, překračující hranice hlavního města
Prahy (PID i veřejná doprava), osobní a spěšné vlaky Českých drah.
Jde o tzv. protarifovací ztrátu z veřejné dopravy k zajištění základní dopravní
obslužnosti. Finanční prostředky jsou přidělovány v rámci rozpočtové kapitoly 03 Doprava pro ROPID s určením pro jednotlivé dopravce. Např. objem
schválených finančních prostředků pro rok 2008 je 18 800 tis. Kč.

Délka cyklostezek – cílový stav

440 km

d) Zóny placeného stání

Délka cyklostezek – dosud upraveno a vyznačeno

230 km

Délka cyklostezek - výstavba v r. 2008

28,7 km

V projektech zón placeného stání na území hlavního města Prahy jsou zahrnuta 2 % vyhrazených míst z celkového počtu stání pro spoluobčany s omezenou schopností pohybu a orientace, držitele znaku O1, která se nachází
zejména v blízkosti úřadů, pošt či zdravotnických zařízení. Tato skutečnost je
významná především pro držitele znaku O1, kteří v době před zprovozněním
zón placeného stání museli spoléhat na to, že zde naleznou volné parkovací
místo. Pro první vozidlo fyzické osoby starší 65 let, která má místo trvalého
pobytu ve vymezené oblasti, je stanovená 50% sleva pro všechna cenová
pásma, tj.: roční za 350 Kč a pololetní za 175 Kč. Od 1. 7. 2008 si mohou občané trvale bydlící v zóně placeného stání starší 85 let a nemohoucí, o které
bezprostředně pečují nejbližší příbuzní, zažádat o vydání parkovací karty pro
tyto osoby na základě výjimky z místní úpravy podle § 77 zákona č. 361/200
Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. Na jedné parkovací kartě mohou být uvedena až 3 vozidla a pět komunikací, na kterých
uvedená vozidla mohou parkovat.

Předpokládané tempo výstavby

25 – 50 km/rok

Termín ukončení projektu

2015

b) Bezpečnost silničního provozu (dále jen „BESIP“)
V oblasti bezpečnosti dopravy zajišťuje odbor dopravy Magistrátu hlavního
města Prahy činnost pracovní skupiny BESIP, která spolupracuje na mnoha
projektech:
 Bezpečná cesta do školy – projekt probíhající již od r. 2002 v rámci
aktivit pro vyšší bezpečnost dětí. Jeho cílem je zvýšení bezpečnosti
dětí na komunikacích v okolí škol; projekt je založen na zakreslení
cesty dítěte do školy, v mladším věku za spolupráce s rodiči.
 Dopravní výchova na základních školách a v předškolních zařízeních – zajišťuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy
 Akce v rámci programu Bezpečnost silničního provozu – projekt je
zaměřen zejména na bezpečné chování chodců

c) Slevy jízdného v městské hromadné dopravě (MHD)
Slevy jízdného v MHD se týkají několika skupin: děti, žáci a studenti, senioři
a invalidé. Zvýhodnění se týká i rodinného jízdného. Po změně zákona
č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním
samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém
určení daní), ve znění pozdějších předpisů, je od r. 2008 poskytována finanční podpora ve vztahu k ROPID (Regionální organizátor integrované dopravy)
z rozpočtu hlavního města Prahy, nikoliv cestou Ministerstva financí ČR, resp.
Ministerstva dopravy ČR, jak tomu bylo v předchozích letech.
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6. Prorodinné aktivity hlavního města PRAHY
připravovaná opatření
navrhované projekty

b. nepřímou finanční podporu v podobě slev pro rodiny (např. rodinné
pasy, slevové programy)

Hlavním cílem rodinné politiky hlavního města Prahy je vytvářet příznivé
podmínky pro vznik a fungování rodin prostřednictvím souhrnu provázaných opatření, spočívajících v podpoře služeb pro rodinu, společensko-kulturních akcí, vzdělávacích a osvětových aktivit, dostupného bydlení, ale také
přizpůsobováním a budováním infrastruktury.
K naplnění cílů, tezí rodinné politiky a závěrů vyplývajících z odborné analýzy je pro příští období připravována řada opatření pro rozšíření prorodinných aktivit. Kromě níže předkládaných projektů se hlavní město Praha
zaměří i na navazování na úspěšné projekty z uplynulých období, zejména
v oblasti prevence nežádoucích jevů a kriminality, sociální pomoci pro
znevýhodněné občany, podporu dotačních a slevových programů, rozvoj
volnočasových aktivit, vzdělávání, poradenství a další.
Důležitou složkou pro rozvoj prorodinných aktivit je navázání užší spolupráce mezi odbory Magistrátu hlavního města Prahy, spolupráce s městskými částmi, NNO a dalšími institucemi.
Pro informovanost veřejnosti je třeba rozšířit nabídku v oblasti medializace, využít široké škály prostředků – tisková media, webové stránky, plazmové
informační obrazovky atd.
Záběr rodinné politiky je velmi široký a vyžaduje také kvalitní koordinační
činnost, aby projekty a ostatní aktivity pokryly požadavky a skutečné potřeby pražských rodin a tím se zvýšila kvalita poskytovaných služeb i efektivita
vynaložených finančních prostředků.

d. řešení krizových situací v oblasti bydlení, podpůrné programy

c. směřování dotační podpory do oblasti vzdělávacích programů pro
rodiny a její členy
e. investice do infrastruktury zohledňující potřeby členů rodin v závislosti na jednotlivých životních fázích (např. rozvoj cyklostezek)

2) Podpora sladění profesních a rodinných rolí
Cíl: Cílem podpory je umožnit rodičům sladění pracovního a rodinného života, motivace zaměstnavatelů k zohledňování zájmů zaměstnanců jako rodičů
Rozsah podpory: Podpora je určena subjektům na trhu práce včetně vzdělávacích institucí
Popis opatření: Opatření zahrnuje podporu aktérů trhu práce s cílem vytvoření vyvážených podmínek pro realizaci svobodné volby zapojení rodičů
na trhu práce a současně přispívajících k pohledu na rodinu a profesní sféru
jako rovnocenné zdroje společenské prosperity
a. vypracování analytické studie současného stavu pražských rodin
b. podpora sladění rodinného a pracovního života u rodin ohrožených
sociálním vyloučením
c. vzdělávací a informační podpora sladění rodinného a pracovního
života

Navrhovaná opatření se týkají podpory tří základních oblastí:

d. poradenství v oblasti rodinného a pracovního života

1) Podpora vytváření vhodných životních podmínek pro
fungování rodin a spoluvytváření prostředí příznivého
rodině

e. soutěž „Úřad vstřícný rodině“

Cíl: Cílem podpory je nabídnout takovou formu a rozsah podpory a pomoci,
které prospívají soudržnosti rodiny a současně respektují její autonomii.
Rozsah podpory: Podpora je určena státním subjektům s krajskou působností a NNO, které pracují s konkrétními cílovými skupinami.
Popis opatření: Opatření zahrnuje podporu veškerých vnějších podmínek
života rodin
a. podporu neziskových prorodinných organizací formou dotačních
programů
Koncepce rodinné politiky
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3) Podpora služeb pro rodiny
Cíl: Podporovat služby napomáhající plnění funkcí rodiny, aniž by byla
dotčena její autonomie.
Rozsah podpory: Podpora je určena všem subjektům, které se věnují celým
rodinám i jednotlivým jejím členům
Popis opatření: Opatření zahrnuje podporu služeb pro rodiny, které doplňují základní rodinnou péči, kterou je každá rodina schopna zajistit vlastními
silami. Výchovnou funkci rodiny posilují služby určené rozvoji partnerských
vztahů a rodičovských kompetencí, služby posilující zdravý životní styl,
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služby podporující prevenci patologických jevů, podpora mezigeneračního
soužití.
a. Podpora vzdělávacích a osvětových programů podporujících rodinné
vztahy a partnerské a rodičovské kompetence

Nově připravované projekty 2009 - 2010
PŘEHLED
Název projektu

Finanční zdroje

1.

Plánování sociálních služeb

Strukturální fondy Evropské unie, Operační program Praha Adaptabilita

2.

Sladění rodinného a pracovního života

Strukturální fondy Evropské unie, Operační program Praha Adaptabilita

3.

Rodinné pasy

Rozpočet hlavního města Prahy/odbor
sociální péče a zdravotnictví MHMP

4.

Start bez rodiny

Rozpočet hlavního města Prahy/odbor
školství, mládeže a tělovýchovy MHMP

5.

Copánek – Centrum poradenských služeb

Rozpočet hlavního města Prahy/odbor
školství, mládeže a tělovýchovy MHMP

6.

Praha sportovní

Rozpočet hlavního města Prahy/odbor
školství, mládeže a tělovýchovy MHMP

7.

Medializace volnočasových aktivit pro děti a mládež na území
hlavního města Prahy

Rozpočet hlavního města Prahy/odbor
školství, mládeže a tělovýchovy MHMP

Bezpečnost silničního provozu

Rozpočet hlavního města Prahy/odbor
dopravy MHMP

Rozvoj cyklistické dopravy na
území hlavního města Prahy

Rozpočet hlavního města Prahy/odbor
dopravy MHMP

b. Podpora poradenství
c. Opatření na podporu činnosti mateřských a rodinných center
d. Podpora činnosti center volného času a dalších aktivit (volnočasové
aktivity dětí a mládeže)
e. Prevence sociálně-patologických jevů, sanační programy
f.

Podpora aktivního způsobu života seniorů

g. Podpora projektů vícegeneračního soužití

Navrhovaná opatření budou realizována
a. nově připravovanými projekty
b. dotačními programy

8.

9.
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Projekt 1

PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
(Podpora komunitního plánování)

Cíl

Hlavní cíl - vytvořit podmínky, které napomohou městským částem, a hlavnímu městu Praze rozvíjet proces
Komunitního plánování (dále jen „KPSS“)

Cílová skupina

Zadavatelé, poskytovatelé sociálních služeb, uživatelé
sociálních služeb

Popis

Prostřednictvím realizace projektu dojde k provázání
procesu KPSS s procesem Střednědobého plánu sociálních služeb na území hlavního města Prahy. Hlavní město
Praha má jako kraj povinnost podle zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
zjišťovat potřeby poskytování sociálních služeb na svém
území a zpracovávat střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb ve spolupráci s obcemi, se zástupci poskytovatelů
sociálních služeb a se zástupci osob, kterým jsou služby
poskytovány.
Důležitou součástí projektu je vzdělávání zaměstnanců
hlavního města Prahy zařazených do Magistrátu hlavního
města Prahy a zaměstnanců městských částí v oblasti
tvorby střednědobého plánu včetně metodické podpory. Dalšími doplňkovými aktivitami bude podpora při
pořádání veřejných setkání, supervize, metodická podpora
vyškoleným účastníkům KPSS a osobám odpovědným
za KPSS na úrovni městských částí a zajištěním masivní
informační kampaně.

Klíčové aktivity
01-07

01 Vzdělávání KPSS
02 Metodická podpora a supervize
03 Veřejná setkávání, analýzy potřeb
04 Výměna zkušeností ze zahraničí
05 Informační kampaň o KPSS
06 Vzdělávání a podpora střednědobého plánu plánování rozvoje sociálních služeb

Finanční zdroje

Strukturální fondy Evropské unie, Operační program Praha
Adaptabilita

Předpokládané
náklady

21 827 000 Kč

Časová realizace

30 měsíců

Koncepce rodinné politiky
hlavního města Prahy
2009 - 2010

Projekt 2

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA
(Podpora harmonizace rodinného a profesního
života)
 Zmapovat situaci, zvýšit informovanost o možnostech sladění
pracovního a rodinného života
 Změnit stereotypní postoje k rozdělení rolí v rodině
 Vytvářet/zavádět/zlepšovat služby podle skutečných potřeb
uživatelů

Cíl

 Zavádět nové pracovní podmínky a postupy s využitím
informačních a komunikačních technologií ve spolupráci se
zaměstnavatelem
 Podporovat sebevzdělávání
 Zlepšovat dostupnost poradenských služeb
 Motivovat městské části k využívání podpůrných nástrojů
vedoucích ke sladění pracovního a rodinného života

Cílová
skupina

Zaměstnanci městských částí, hlavního města Prahy, rodiny ohrožené sociálním vyloučením

Popis

Projekt je zaměřen na sladění profesního a rodinného života, což
je jedním z nosných témat sociální politiky Evropské unie. Projekt
podporuje „Plán pro dosažení rovného postavení žen a mužů“,
který schválila v březnu r. 2006 Evropská komise. V rámci projektu
je podporováno celkem 5 klíčových aktivit.
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Projekt 3

RODINNÉ PASY (Slevové karty pro rodiny s dětmi)

Cíl

Rozšířit možnosti pražských rodin aktivně se účastnit života
zejména v oblasti kultury a sportu, trávit společně volný čas, a tím
i utužovat rodinné vztahy, poskytnout finanční zvýhodnění, aby
jejich volnočasové aktivity byly méně nákladné.

Cílová
skupina

Rodiny s dětmi

Popis

Rodinné pasy mají poskytnout rodinám zajímavou finanční
úlevu především v oblasti sportu, rekreace a kultury (muzea,
koupaliště, divadla, památkové objekty, lázně, kulturní akce apod.),
ale i nákupů (sportovní potřeby, oděvy, školní potřeby, obuv, knihy
atd.). Slevy jsou nabízeny od 5 do 50 %, přičemž slevy do 10 - 15 %
bývají trvalé, slevy vyšší jsou krátkodobé a platí pouze v sezóně.
Projekt je určen pro rodiny (i neúplné), alespoň s jedním dítětem
do 18 let, trvale žijící na území hlavního města Prahy. Registrace
rodiny je bezplatná.
Hlavní město Praha prostřednictvím rodinných pasů vyjadřuje
svůj kladný přístup k prorodinné politice a projevuje tímto krokem
i zájem o další sociální oblasti, které se přímo týkají zejména
mladých rodin.
Součástí plánovaného projektu je i časopis se čtvrtletní periodicitou, který umožní kvalitně informovat vlastníky rodinných pasů
o všech stávajících, ale i připravovaných nabídkách podnikatelů
a poskytovat novinky ze sociální oblasti. Časopis bude zdarma
distribuován do všech zúčastněných rodin.
O aplikaci rodinného pasu bude možno požádat prostřednictvím
žádosti na přepážkách Magistrátu hlavního města Prahy, na úřadech městských částí a dalších vytipovaných místech jako jsou
mateřská centra, porodnice atd.

Finanční
zdroje

Rozpočet hlavního města Prahy

3 500 000 Kč/ první rok

06 Řízení projektu

Předpokládané
náklady

Finanční
zdroje

Strukturální fondy Evropské unie, Operační program Praha Adaptabilita

Předkladatel

odbor sociální péče a zdravotnictví Magistrátu hlavního města
Prahy

Předpokládané
náklady

20 438 000 Kč

Časová
realizace

Dlouhodobý projekt, zahájení 2009

Časová
realizace

Od r. 2009, 30 měsíců

Projekt 2

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA
(Podpora harmonizace rodinného a profesního
života)
01 Analytická fáze - Popis stavu pražských rodin (demografický
vývoj, stárnutí populace a problematika s tím spojena, oblast
bydlení, pokrytí sociálních služeb, specifické potřeby apod.)
02 Vzdělávací a informační podpora sladění rodinného a pracovního života
 Zřízení internetových stránek, které budou informovat o cílených nabídkách pro rodiny, volnočasové aktivity pro děti/rodiny (sport, kultura, aktivity městských částí, apod.), zvýhodnění
pro rodiny, kontakty na odborníky (poradny, lékaři-specialisté)
 Semináře zaměřené na praktické možnosti slaďování profesního a rodinného života – zkrácené úvazky, klouzavá pracovní
doba, práce z domova, svépomocné hlídání dětí atd.

Popisy
klíčových
aktivit
01-05

 Vydání dvou publikací(„Možnosti rozvoje rodinné politiky na
území samosprávních celků“, „Informační brožura pro zaměstnané rodiče“), medializace
03 Poradenství v oblasti rodinného a pracovního života
Poskytování poradenství městským částem za účasti odborného asistenta – témata: flexibilní pracovní doba, formy zkrácených úvazků, podpora zaměstnavatele atp.
04 Soutěž „Úřad vstřícný rodině“
Prostřednictvím možnosti získání certifikátu ocenit postoj úřadu ve vytváření vhodných podmínek pro zaměstnané matky/
otce, ale i pro rodiče ze široké veřejnosti, kteří si přicházejí
na úřad vyřídit úřední záležitosti
05 Podpora sladění rodinného a pracovního života u sociálně
vyloučených rodin a rodin ohrožených sociálním vyloučením
 Vzdělávání rodinných asistentů, kteří budou působit v rodinách ohrožených sociálním vyloučením
 Pilotní podpora sladění rodinného a pracovního života u rodin
ohrožených sociálním vyloučením prostřednictvím rodinných
asistentů

Koncepce rodinné politiky
hlavního města Prahy
2009 - 2010

Projekt je součástí Zprávy o současné situaci v podpoře pražských rodin „Praha
vstřícná rodině“, kterou RHMP usnesením č. 1201 ze dne 2. 9. 2008 vzala na vědomí
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Projekt 4

START BEZ RODINY

Malometrážní „startovací“ byty pro mladé lidi odcházející ze
školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Byty
pro rodinné skupiny dětských domovů jako elokovaná pracoviště
těchto zařízení – podpora integrace do společnosti.
 Umožnění přirozené adaptace absolventů školských výchovných zařízení na běžný život

Cíl

 Rozvoj samostatnosti a soběstačnosti u dospělých klientů po
ukončení výkonu ústavní/ochranné výchovy

Projekt 5

 Rozvoj integrovaného poradenského systému
Cíl

 Zlepšení spolupráce a vzájemná koordinace mezi všemi institucemi podílejícími se na problematice poradenství na území
hlavního města Prahy

Cílová
skupina

Odborní pracovníci poraden, pedagogové mateřských škol/ZŠ/
středních škol, pracovníci středisek rané péče, děti, žáci, studenti

Popis

Projekt je zaměřen především na koordinaci poskytovaných služeb, protože současný systém není vnitřně provázaný.
Na území hlavního města Prahy působilo v období 2006/2007:
9 pedagogicko-psychologických poraden (z toho 7 zřizovaných
hlavním městem Prahou), 19 poraden, které jsou součástí škol
pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (z toho 14
zřizovaných hlavním městem Prahou), 3 střediska výchovné péče
a 5 středisek rané péče.
Obsahem projektu je vznik a činnost pracovní skupiny odborníků,
jejichž úkolem bude provést analýzu současného stavu a vyhodnotit kvalitu provázanosti služeb.
Na základě zpracované analýzy se skupina vyjádří k potřebě vzniku zastřešujícího metodického centra. Pokud skupina nedoporučí
vznik CPS jako příspěvkové organizace zřízené hlavním městem
Prahou, navrhne způsoby vnitřní provázanosti a zlepšení spolupráce zainteresovaných subjektů.

 Zkvalitnění podmínek pro přípravu na budoucí povolání
 Zabezpečení dostatečného počtu míst v zařízeních zajišťujících náhradní výchovnou péči na území hlavního města Prahy
pro děti nad 18 let

Cílová
skupina

Děti z dětských domovů a absolventi školských výchovných zařízení po dosažení zletilosti, bez závažných poruch chování

Popis

Na území hlavního města Prahy fungují v současné době 3 dětské
domovy pro děti od 3 let věku, jeden dětský domov se školou
a jeden výchovný ústav pro mládež.
Projekt „Start bez rodiny“ je jednak variantou pro rozšíření kapacit
stávajících dětských domovů o elokovaná pracoviště ve standardních bytech a jednak pro absolventy školských výchovných zařízení, kteří potřebují pomoc při integraci do společnosti za pomoci
třetích osob (kurátorů, kvalifikovaných pracovníků NNO). Jedná se
o velkometrážní byty pro rodinné skupiny dětských domovů a malometrážní byty v běžné pražské zástavbě, které budou pro tento
účel zrekonstruovány a bude financován i jejich provoz.

Popisy
klíčových
aktivit

 Zřízení pracovní skupiny
Popisy
klíčových
aktivit

 Vytipování vhodných bytových jednotek
 Rekonstrukce, opravy, stavební úpravy
 Zápis bytových jednotek do zřizovacích listin příspěvkových
organizací

„COPÁNEK“ – CENTRUM PORADENSKÝCH SLUŽEB
Vznik Centra poradenských služeb (CPS)

 Setkávání členů skupiny šestkrát ročně
 Vznik CPS
 Činnost CPS – metodické vedení, semináře, školení, supervize.

Finanční
zdroje

Rozpočet hlavního města Prahy

Předpokládané
náklady

Činnost pracovní skupiny do r. 2010: 138 000 Kč
Po zřízení CPS od r. 2010: 2 650 000 Kč/rok + jednorázové náklady
na rekonstrukci prostor

Finanční
zdroje

Rozpočet hlavního města Prahy

Předkladatel

odbor školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s odborem
bytovým Magistrátu hlavního města Prahy

Předkladatel

odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu hlavního města
Prahy

Časová
realizace

r. 2009

Časová
realizace

Dlouhodobý projekt

Projekt je součástí Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy, schváleného usnesením ZHMP č. 17/36 ze dne 29. 5. 2008

Koncepce rodinné politiky
hlavního města Prahy
2009 - 2010

Projekt je součástí Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy, schváleného usnesením ZHMP č. 17/36 ze dne 29. 5. 2008
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Projekt 6

PRAHA SPORTOVNÍ
(Mapový průvodce pro sportovní vyžití)

Cíl

Zmapování a následná medializace hlavního města Prahy jako
města vhodného pro sportovní aktivity v širokém měřítku, které
svým obyvatelům nabízí efektivní a zdravé využití volného času.

Cílová
skupina

Děti, mládež, rodiče, široká veřejnost

Popis

Předmětem projektu je vyhotovení mapového průvodce obsahujícího místa vhodná pro komplexní aktivní trávení volného času
– cyklostezky, in-line, nordic walking, jezdectví apod. i když v současné době existuje řada samostatných publikací zabývajících se
sportovními možnostmi v hlavním městě Praze, chybí ucelený
přehled s vyznačením centrálních míst.
V elektronické podobě bude k dispozici na internetových stránkách Magistrátu hlavního města Prahy.
Je očekáván zvýšený zájem obyvatel hlavního města Prahy o aktivní trávení volného času formou sportovního vyžití, poskytnutím
široké škály informací.

Popisy
klíčových
aktivit

Projekt 7

Cíl

MEDIALIZACE VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO
DĚTI A MLÁDEŽ NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA
PRAHY (Rozšíření aktivit v oblasti informovanosti)
 Zvýšení informovanosti o činnostech Domů dětí a mládeže
(dále jen „DDM“) zřizovaných hlavním městem Prahou prostřednictvím různých forem medializace, kterými hlavní město
Praha disponuje.
 Spolupráce Magistrátu hlavního města Prahy s DDM na společných významných akcích

Cílová
skupina

Děti, mládež, rodiče, odborníci, široká veřejnost
Obsahem projektu jsou následující aktivity:
Internetové stránky skoly.praha-město.cz
 Poskytování ucelených informací na jednom místě
 Informace o činnostech jednotlivých DDM na území hlavního
města Prahy (zájmové kroužky, kalendáře významných akcí,
dětské tábory apod.)
 Databáze subjektů včetně jejich nabídek činnosti s názvy „Mít
kam jít“, „Mít kam jet“ a „Mít kde sportovat“ s automatickými
odkazy na internetové stránky obsažených subjektů

 Vytvoření mapy sportovních aktivit
 Tisk mapových průvodců v nákladu 50 000 ks
 Multimediální prezentace na internetových stránkách
Popis

Tištěná média
Listy hlavního města Prahy
 Zveřejňování informací o konání významných akcí pro veřejnost, vč. přehledu táborů a ostatních aktivit DDM

Finanční
zdroje

Rozpočet hlavního města Prahy

Předpokládané
náklady

2 000 000 Kč

Předkladatel

odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu hlavního města
Prahy

Plazmové obrazovky
 Využití obřích obrazovek umístěných na Magistrátu hlavního
města Prahy ve Škodově paláci a na některých odloučených
pracovištích

Časová
realizace

r. 2009

 Zveřejnění informací o akcích, video záznamy z akcí, fotografie
s komentářem

Projekt je součástí Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy, schváleného usnesením ZHMP č. 17/36 ze dne 29. 5. 2008

Koncepce rodinné politiky
hlavního města Prahy
2009 - 2010

 Náklad 600 000 ks, zdarma do schránek obyvatel hlavního
města Prahy

Popisy
klíčových
aktivit

Poskytování souhrnných informací o dění v oblasti volného času
na území hlavního města Prahy

Finanční
zdroje

Rozpočet hlavního města Prahy

Předpokládané
náklady

0 Kč
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Projekt 7

MEDIALIZACE VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO
DĚTI A MLÁDEŽ NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA
PRAHY (Rozšíření aktivit v oblasti informovanosti)

Předkladatel

odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu hlavního města
Prahy

Časová
realizace

Od r. 2008

Projekt je součástí Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy, schváleného usnesením ZHMP č. 17/36 ze dne 29. 5. 2008

Projekt 8

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU
(Aktivity pro zajištění větší bezpečnosti silničního
provozu)
Aktivity pro zajištění větší bezpečnosti silničního provozu

Cíl

Zvýšit bezpečnost silničního provozu, minimalizovat úrazovost
všech věkových skupin

Cílová
skupina

Děti, dospělí, senioři
Akce jsou zaměřeny na opatření vedoucí ke zvýšení bezpečnosti
provozu na komunikacích a jiné. Jedná se zejména o:
 přisvícení přechodů pro chodce (speciální vrchní osvětlení)
 instalace zpomalovacích prahů
 tzv. sympatické měření rychlosti (informační panely pro řidiče
s fázorovou optikou indikace rychlosti vozidla)
 stavební úpravy kruhových křižovatek
 osazení svodidel, bezpečnostních zábradlí

Popis

 oplocení středních dělících pásů na směrově rozdělených
komunikacích
 osazení silničních zrcadel
 spolupráci se školami a městskými částmi při zřizování dětských dopravních hřišť
Příklad ročních investic do opatření BESIP:
 20 přisvícených přechodů pro chodce,
 10 stavební úprav vč. příčných prahů,
 100 – 200 dopravních značek na nebezpečných místech,
 cca 4 dotace pro městské části určené na preventivní ochranu
děti, dopravní výchovu škol apod.

Koncepce rodinné politiky
hlavního města Prahy
2009 - 2010

Finanční
zdroje

Rozpočet hlavního města Prahy

Předpokládané
náklady

40 000 000 Kč/ rok

Předkladatel

odbor dopravy Magistrátu hlavního města Prahy

Časová
realizace

Dlouhodobý projekt
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Dotační programy

Projekt 9

ROZVOJ CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
(Cyklostezky na území hlavního města Prahy)

Cíl

Významně rozšířit síť cyklostezek, zkvalitnit bezpečnost cyklistů,
umožnit využívat kola jako ekologického způsobu přepravy

Každoročně jsou poskytovány z rozpočtu Magistrátu hlavního města Prahy
finanční prostředky na dotační programy, o které mohou žádat zájemci, splňující podmínky pro poskytování účelových dotací v daných oblastech. Řada
z těchto programů se dotýká problematiky rodinné politiky a patří k prorodinným aktivitám na území hlavního města Prahy.

Cílová
skupina

Rodiny a jednotlivci, kteří tráví volný čas aktivním sportem

a) Programy pro oblast sociálních služeb

Koncepce rozvoje cyklistické dopravy na území hlavního města
Prahy předpokládá realizaci 440 km cyklistických stezek a cyklistických komunikací.
Rozsah a tempo výstavby odpovídá schváleným finančním prostředkům, které se pohybují okolo 40 mil. Kč ročně.
Předpokládané trasy určené k realizaci podle stavu přípravy
a zejména v závislosti na výkupech dotčených pozemků jsou
následující:

Cílová skupina: rodiny, senioři a handicapovaní občané, osoby ohrožené
sociálním vyloučením či jinak sociálně znevýhodněné

 Lahovice – Radotín – hranice Prahy
 Trója – hranice Prahy
 Petrovice – Křeslice – Újezd
Popis

 okružní cyklotrasa „Pražské kolo“
 Staroměstské náměstí – Mánesův most – Klárov
 Chotkova ulice – Mariánské hradby – Pohořelec
 Frejova – Kyjský rybník

I. Program
Podpora sociálních
služeb poskytovaných občanům hl.
m. Prahy

 Záběhlice – Hostivař
 Trója – Ďáblice
 Řepy – Hlubočepy
 Modřany – Lhotka – Cholupice – hranice Prahy
 Cholupice – Točná – Komořany
 Kyjský rybník – Hloubětín
 Satalice – Vinoř
Finanční
zdroje

Rozpočet hlavního města Prahy

Předpokládané
náklady

40 000 000 Kč/ rok

Předkladatel

odbor dopravy Magistrátu hlavního města Prahy

Časová
realizace

Dlouhodobý projekt
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II. Program

Podpora služeb,
které vhodným
způsobem navazují a doplňují
sociální služby

Podpora terénních integračních programů a pobytových sociálních služeb pro zdravotně handicapované
občany – osobní asistence, tísňová péče, průvodcovské
a předčitatelské služby, podpora samostatného bydlení,
odlehčovací služby, centra denních služeb, denní a týdenní
stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením,
domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, raná
péče, tlumočnické služby, služby následné péče, sociálně
terapeutické dílny, terapeutické komunity, sociální rehabilitace, sociální služby, odborné sociální poradenství
Podpora programů podporujících návrat lidí bez
domova do normálního života
Podpora programů krizové intervence
Podpora preventivních programů pro osoby a cílové
skupiny, které jsou ohroženy sociálním vyloučením - podpora osob, které se na přechodnou dobu ocitli v nepříznivé
sociální situaci nebo vedou rizikový způsob života nebo
jsou tímto způsobem života ohroženy
Podpora programů sociální integrace dětí, mládeže
a rodin s dětmi - podpora dětí, mládeže, rodin s dětmi
a osoby, které po dosažení zletilosti opouštějí školská
zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
Podpora programů vedoucích ke zkvalitnění života seniorů – osobní asistence, domovy pro seniory, odlehčovací
služby, centra denních služeb, denní stacionáře apod.
V rámci tohoto programu budou podporovány služby pro
občany hlavního města Prahy, které vhodným způsobem
navazují a doplňují registrované sociální služby. Nejedná se
o sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se např.
o svépomocné aktivity seniorů a osob se zdravotním postižením, doprava osob se zdravotním postižením.
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Služby podpory rodiny - podpora projektů, zaměřených
na přípravu života v partnerském, manželském vztahu
a jejich zkvalitňování, na výkon rodičovské role a prohlubování rodičovských kompetencí, programy pro ženy a dívky
v situaci nechtěného těhotenství, na slaďování rodinného
a pracovního života, vytváření podmínek společnosti
přátelské rodině, podpora profesionalizace a kvality služeb
pro rodinu

III. Program
Podpora rodiny

Služby náhradní rodinné péče - podpora projektů zaměřených na všeobecnou přípravu zájemců o pěstounskou péči
a diagnostiku žadatelů, provázení při příjmu dítěte do rodiny a další provázení náhradních rodičů, podle jejich potřeb
a zájmů, podpora doprovázení dětí a mládeže v náhradní
rodinné péči a výchovné péči, zaměřené na posilování
jejich samostatnosti, rozvoje jejich schopností a podpory
začleňování do běžného každodenního života
Služby prevence nežádoucích jevů souvisejících s životem rodiny – sanace rodiny, projekty, podporující rodiny
v krizi, ohrožené sociálním vyloučením apod. (mimo režim
zákona č. 108/2006 Sb.), rekreační a výchovné pobyty pro
děti a mládež v evidenci kurátorů, komunitní programy pro
osamělé rodiče

IV. Program
Podpora nových
sociálních služeb
na území hl. m.
Prahy

Program je určen k podpoře vzniku nových sociálních
služeb, jejichž potřeba bude identifikována prostřednictvím městských částí v rámci zjišťování potřeb poskytování
sociálních služeb a komunitního plánování.

V. Program

Městské části budou rozdělovat přidělení finanční prostředky prostřednictvím tohoto programu jednotlivým
poskytovatelům sociálních služeb, kteří poskytují následující sociální služby s místním či regionálním charakterem
specifickým pro území městských částí, pro rok 2009 se
jedná o tyto druhy sociálních služeb:
 pečovatelská služba

Podpora městských částí v sociální oblasti

 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

dne 2. 12. 2008. Vyhlášení III. programu je ve fázi přípravy, IV. program se
vyhlašuje na základě potřeb městských částí.

b) Programy pro oblast zdravotnictví
Cílová skupina: senioři, tělesně i duševně postižené osoby nebo jinak zdravotně handicapované osoby
První tři podprogramy jsou určeny pouze pro poskytovatele zdravotní péče,
jsou určeny pro registrovaná zdravotnická zařízení a zaměřeny na potřebné
a nedostatkové zdravotní služby. Čtvrtý z podprogramů je určen výhradně
pro poskytovatele sociálních služeb.
 Podpora komunitního ošetřovatelství, zejména podpora domácí zdravotní péče
Program pro podporu zdravotních
služeb

Koncepce rodinné politiky
hlavního města Prahy
2009 - 2010

 Podpora komunitní psychiatrické péče, včetně krizové
 Podpora poskytování zdravotní péče zdravotnickými
pracovníky u registrovaných poskytovatelů sociálních
služeb
 Projekty zaměřené na pravidelné rehabilitační a rekondiční aktivity

Program na podporu doplňujících
služeb pro osoby
se zdravotním
postižením

 Komplexní rehabilitace osob po cévních mozkových
příhodách a poškození mozku
 Rekondiční pobyty
 Projekty zaměřené na informovanost a podporu osob
s postižením, rodin a osob blízkých
Program je určen pro NNO (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní organizace).
 Projekty zaměřené na zdravý rozvoj dětí

Program na podporu zdraví

 sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním
postižením a seniory

Pravidla a podmínky pro poskytnutí grantu hlavního města Prahy v sociální
oblasti pro rok 2009 pro programy I. a II. byla schválena usnesením Rady
hlavního města Prahy č. 1933 ze dne 16. 12. 2008. Pravidla a podmínky pro
poskytnutí dotace hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 2009 - V.
Program byla schválena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1818 ze

 Podpora následné a rehabilitační péče

 Projekty vedoucí ke zkvalitnění života seniorů
 Projekty zaměřené na prevenci rizik infekčních chorob
 Projekty zaměřené na zlepšení duševního zdraví
Program je určen pro NNO i zdravotnická zařízení.

Program na podporu hospicové
péče

 Lůžková hospicová péče
 Domácí hospicová péče (mobilní hospic)
Program je určen pro NNO i zdravotnická zařízení.
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Pravidla grantového řízení hlavního města Prahy v oblasti zdravotnictví pro
rok 2009 byla schválena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 902 ze dne
15. 7. 2008.

c) Programy pro oblast prevence kriminality
Zásady pro celoměstské programy „Prevence kriminality 2009“, v hlavním
městě Praze byly schváleny usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1391 ze
dne 7. 10. 2008.
Cílová skupina: děti, mládež, široká veřejnost

Vyhlášené programy:

Primární prevence
– práce s mládeží

Kontaktní sociální práce jako základní forma vztahu
s dětmi a dospívající mládeží, preventivní působení proti
sociálnímu vyloučení, nápomoc při zvládání konfliktních
situací, řešení obtížných životních situací, aktivně překonávat omezující životní podmínky, preventivně působit proti
šikaně a násilí.

Sekundární a terciární prevence
(resocializace,
sanace)

Probační programy pro mládež a dospělé; sociální
a resocializační programy na začleňování prvopachatelů
i recidivistů po návratu z výkonu trestu, které budou
zaměřeny na změnu životního stylu; služby pro pomoc
osobám ohroženým domácím násilím; programy podpory
a ochrany obětí delikventního jednání.

Sociální opatření
komplexního
charakteru

Systém včasné intervence a týmy pro mládež; specializované akce v místech s nejvyšším výskytem trestné činnosti
a kumulací sociálně patologických jevů.

Situační opatření

Drobná technická opatření zaměřená na primární prevenci, včetně zajištění informovanosti o možnostech a způsobech ochrany před majetkovou trestnou činností.

Informování
občanů

Informování veřejnosti o nejčastějších typech trestné
činnosti, způsobech jejich páchání a o místech a časech
jejich výskytu se zaměřením zejména na kapesní krádeže,
vykrádání a krádeže aut; bezpečnost v MHD; tematické
přednášky – poskytování rad, návodů a doporučení ke
zvýšení bezpečí majetku a osob; informační kampaně
a informační materiály.

Koncepce rodinné politiky
hlavního města Prahy
2009 - 2010

Vzdělávání

Zvyšování právního vědomí dětí a mládeže, rodičů a profesionálů pracujících s mládeží; zprostředkování informací
o sociálně patologických jevech a rizikovém chování,
o prevenci školního násilí; vzdělávací programy Městské
policie hlavního města Prahy pro nejohroženější skupiny
obyvatel společnosti (tělesně a zdravotně postižené, seniory, předškolní a školní mládež).

d) Programy pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy
Vyhlášení celoměstských programů podpory využití volného času dětí a mládeže na území hlavního města Prahy na rok 2009 bylo schváleno usnesením
Rady hlavního města Prahy č. 951 ze dne 15. 7. 2008.
Cílová skupina: děti a mládež

Vyhlášené programy:

 Prostorové zajištění činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase
 Výjezdní akce ve volném čase mimo území hl. m. Prahy zaměřené na výchovu dětí a mládeže ke zdravému životnímu stylu
 Akce ve volném čase pro neorganizované děti a mládež na území
hl. m. Prahy
 Volnočasové kluby pro neorganizovanou mládež
 Akce ve volném čase celopražského významu pro širokou veřejnost
 Podpora účasti na prezentačních a soutěžních akcích v zahraničí

Programy jsou určeny pro NNO, které mají ve svých stanovách zakotvenu
práci s dětmi a mládeží a patří k některému z typů, které vznikly podle zákona
č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a SVČ podle školského zákona
a vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.
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e) Kultura a cestovní ruch
Pro r. 2009 jsou připraveny projekty pro nákup kulturních akcí.

Náklad

Cílová
skupina

Zařízeníw

Akce

Aventin

Hudební vystoupení
(celkem 7 akcí)

Hudební divadlo
Karlín

Divadelní představení

Divadlo v Dlouhé

Divadelní představení

Divadlo
pod Palmovkou

Divadelní představení

děti a senioři

Minor

Divadelní představení

děti a senioři

400 000

senioři
děti a senioři

4 000 000

7. Institucionální a organizační zabezpečení
rodinné politiky na území hlavního města
Prahy
Ze široké oblasti aktivit a opatření v rámci rodinné politiky vyplývá v rámci
komplexnosti přístupů nutnost mezirezortního propojení konkrétních aktivit
a institucí. Mnohá opatření nedosahují žádoucí efektivnosti v důsledku své
současné izolovanosti. Proto je třeba vytvářet na regionální úrovni koordinační a metodické orgány, jejichž velikost a složení závisí na velikosti regionu
i úkolech rodinné politiky v něm s ohledem na jeho specifika a též na organizační uspořádání regionálního orgánu.

děti a senioři

Návrh na zabezpečení plnění úkolů Koncepce rodinné politiky
hl. m. Prahy
Pro naplnění úkolů, vyplývajících z Koncepce rodinné politiky hl. m. Prahy,
je třeba zajistit spolupráci mezi jednotlivými odbory Magistrátu hlavního
města Prahy a dalšími institucemi, kvalitní komunikaci a přenos informací,
kontrolní mechanismy a koordinaci všech zainteresovaných subjektů.
Pro zajištění plnění úkolů navrhujeme vytvořit základní tým pracovníků,
který bude v úzkém kontaktu:
1. Koordinátor a garant plnění Koncepce rodinné politiky – specialista
pro rodinnou politiku, odbor sociální péče a zdravotnictví Magistrátu
hlavního města Prahy – hlavní náplň: koordinace činností, komunikace s dalšími odbory Magistrátu hlavního města Prahy, zajištění
medializace, součinnosti s komunitním plánováním
2. Metodičtí pracovníci, kteří budou v úzkém kontaktu s koordinátorem
odboru sociální péče a zdravotnictví Magistrátu hlavního města
Prahy – celkem 2 pracovní místa v Centru sociálních služeb Praha,
příspěvkové organizaci zřízené hlavním městem Prahou (dále jen
„CSSP“) v rámci střediska Triangl – hlavní náplň: spolupráce zejména
s městskými částmi, NNO, centrem Paprsek, se středisky CSSP a dalšími, metodická pomoc
Další spolupracovníci v rámci Magistrátu hlavního města Prahy:
 členové pracovní skupiny Rodina v rámci oddělení sociálních služeb
odboru sociální péče a zdravotnictví (konzultace a součinnost v ob-
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lasti péče o ohrožené děti a mládež, problematiky náhradní rodinné
péče, péče o seniory)
 zástupci zainteresovaných odborů – odbor školství, mládeže a tělovýchovy, odbor bytový, odbor dopravy, odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu Magistrátu hlavního města Prahy, popř. další
Jako kontrolní orgán navrhujeme využít stávající sociální výbor Zastupitelstva hlavního města Prahy, který bude průběžně informován o stavu plnění.
Dále navrhujeme každoroční setkání zainteresovaných subjektů (zaměstnanci městských částí zařazení do úřadů městských částí, zaměstnanci NNO,
zástupci odborů MHMP).
Shrnutí úkolů pro odbor sociální péče a zdravotnictví Magistrátu hlavního
města Prahy v rámci institucionálního zabezpečení:
 Zajistit koordinátora a garanta pro plnění úkolů Koncepce rodinné
politiky hl. m. Prahy
 Zajistit vytvoření týmu pro plnění úkolů Koncepce rodinné politiky
hl. m. Prahy
 Zajistit spolupráci se zainteresovanými odbory Magistrátu hlavního
města Prahy a dalšími subjekty
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8. Závěr
Podpora rodin je obecně uznávaný způsob, jak zajistit reprodukci lidského
potenciálu společnosti, která je z dlouhodobého hlediska rozhodující pro její
prosperitu.
V České republice byla rodinná politika dlouho vnímána pouze ve spojení
se sociálními dávkami a daňovými úlevami, teprve v posledních letech
se rodiny dostávají do povědomí veřejnosti ze zcela jiného zorného úhlu.
Rodinná politika v České republice, stejně jako v ostatních vyspělých zemích
Evropy, zažívá nebývalý rozmach. Problém stále pozdějšího věku partnerů
při zakládání rodin, nižší porodnosti a zvyšujícího se počtu seniorů není jen
problémem naším, ale většina evropských zemí hledá cesty, jak negativní
tendenci populačního poklesu zabránit.
Hlavní město Praha chce vytvořit prostředí vstřícné rodině, podporovat
funkčnost pražských rodin, zvyšovat kvalitu rodinného života a umožnit tak jejím členům svobodně realizovat vlastní životní strategie
k naplňování rodičovských a profesních rolí. Současně si klade za cíl posunout problematiku do popředí veřejného zájmu a posilovat vědomí
skutečné hodnoty rodinných vztahů.
Předkládaný materiál je připraven jako otevřený dokument, v jehož rámci
bude prováděna každoroční aktualizace.

64 / 65

Poznámky:
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