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Z á p i s  z  j e d n á n í  

Projekt: Strategický plán udržitelného rozvoje Městské části Praha 8 na období 2017 – 2026 (dále 

jen SPUR) 

Věc:  Jednání členů pracovní skupiny (PS) Zdravotnictví, sociální oblast, bezpečnost k SPUR 

se zpracovatelem (PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. dále PROCES) 

Místo konání:       Úřad městské části Praha 8 

Datum a čas: 13. 4. 2016 (10:00–12:00) 

Body jednání: 

1. Finalizace návrhu projektů a jejich prioritizaci 

Zástupci zpracovatelské společnosti PROCES představili současnou podobu opatření a projektových 

záměrů, ke kterým byly v předchozím období pracovními skupinami doplňovány popisy. 

Proběhla diskuze nad jednotlivými projektovými záměry/aktivitami. Následně byly jednotlivé záměry 

doporučeny pracovní skupinou k zařazení do: 

a) Akčního plánu (AP) – projekty/aktivity, které by měly být realizovány (nebo jejich realizace by měla být 

zahájena) v období 2017 – 2018; 

b) Zásobníku projektů (ZP) - projekty/aktivity, které nejsou prioritní nebo na jejich realizaci nebudou 

v následujících 2 letech finanční prostředky, avšak v případě změny podmínek (např. nalezení 

finančních zdrojů, získání dotace) je lze přeřadit do Akčního plánu na další dvouleté období.  

Přehled všech projektových záměrů vč. jejich popisů a doporučení k zařazení do Akčního plánu nebo Zásobníku 

projektů je uveden v Příloze 1. Členové pracovní skupiny byli požádání o poslední doplnění projektových 

záměrů a jejich popisů, které spolu s případnými dalšími podněty ke všem dosavadním výstupům mohou 

zasílat nejpozději do 25. 4. 2016 na e-mail: pavel.rousar@praha8.cz a v kopii na radek.fujak@rozvoj-obce.cz. 

2. Závěr 

Vzhledem k poslednímu setkání pracovní skupiny poděkovat zástupce Odboru územního rozvoje  

RNDr. P. Roušar všem jejím členům za jejich aktivní účast při zpracování strategického plánu. 

Další práce na finalizaci strategického plánu bude probíhat v součinnost mezi Týmem pro tvorbu strategie a 

PROCESEM. 

3. Harmonogram úkolů 

Co? Kdo? Do kdy? 

Finální podněty ke všem výstupům a doplnění 
projektových záměrů a jejich popisů 

Členové PS 25. 4. 2016 

 

Zápis zpracoval: Mgr. Lukáš Dědič 

Dne: 18. 4. 2016 

mailto:pavel.rousar@praha8.cz
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Příloha 1: Databáze projektů – oblast: Zdravotnictví, sociální oblast, bezpečnost 

č. O Opatření (O) Název projektu Poznámka Popis projektu 

D1.1 
Rozšiřování a podpora bezpečnostních prvků a 
ochranných systémů na území MČ. 

1) Rozšíření a optimalizace kamerového 
systému MČ vč. nonstop dohledu 

AP 
Rozvoj kamerového systému na území MČ Praha 8, 
modernizace stávajících technologií, zřízení dohledového 
centra. 

D1.1 
Rozšiřování a podpora bezpečnostních prvků a 
ochranných systémů na území MČ. 

2) Zkvalitnění systému včasného varování 
(např. mobilní aplikace, informovanost, 
varovné sirény…) 

AP 

Využití systému varování za použití běžně dostupných 
mobilních technologií, včetně předání informací o významu 
tónu varovné sirény, kontrola funkčnosti všech sirén na 
území MČ. 

D1.2 
Stabilizace a rozvoj činnosti městské policie vč. 
financování. 

3) Rozšíření počtu strážníků. AP 
Oslovit zastupitelstvo hl.m.Prahy, s požadavkem o 
navýšení počtu strážníků. 

D1.3 

Posilování spolupráce bezpečnostních složek s ostatními 
subjekty, zvýšení prevence a proaktivní činnosti policie, 
podpora informovanosti, osvěty a  posilování občanské 
odpovědnosti při dodržování veřejného pořádku. 

4) Vytvoření bezpečnostní strategie MČ ZP Navýšení počtu pracovníků prevence kriminality 

D1.3 

Posilování spolupráce bezpečnostních složek s ostatními 
subjekty, zvýšení prevence a proaktivní činnosti policie, 
podpora informovanosti, osvěty a  posilování občanské 
odpovědnosti při dodržování veřejného pořádku. 

5) Kurzy sebeobrany pro veřejnost (senioři, 
apod.) 

AP 
Pokračování v již zavedených kurzech, rozšíření výuky 
sebeobrany na ZŠ 

D1.3 

Posilování spolupráce bezpečnostních složek s ostatními 
subjekty, zvýšení prevence a proaktivní činnosti policie, 
podpora informovanosti, osvěty a  posilování občanské 
odpovědnosti při dodržování veřejného pořádku. 

6) Rozšíření přednáškové činnosti na školách v 
oblasti prevence kriminality 

AP 
Oslovit oddělení prevence kriminality při Městské policii 
hl.m. Prahy, oslovit ZŠ 

D1.3 

Posilování spolupráce bezpečnostních složek s ostatními 
subjekty, zvýšení prevence a proaktivní činnosti policie, 
podpora informovanosti, osvěty a  posilování občanské 
odpovědnosti při dodržování veřejného pořádku. 

7) Zřízení informačního kanálu policie směrem 
k veřejnosti – využití technologií pro 
zlepšení informovanosti občanů 
Informační kampaň za posílení občanské 
odpovědnosti 

AP 
Zachování a rozšíření informací o práci bezpečnostních 
složek v měsíčníku osmička. 

D1.3 

Posilování spolupráce bezpečnostních složek s ostatními 
subjekty, zvýšení prevence a proaktivní činnosti policie, 
podpora informovanosti, osvěty a  posilování občanské 
odpovědnosti při dodržování veřejného pořádku. 

8) Analýza pocitu bezpečí občanů města ZP 
Průzkum mezi občany na území městské části formou 
dotazníku a podle zjištěných skutečností MČ vytvoří mapu 
bezpečí. 

D1.3 

Posilování spolupráce bezpečnostních složek s ostatními 
subjekty, zvýšení prevence a proaktivní činnosti policie, 
podpora informovanosti, osvěty a  posilování občanské 
odpovědnosti při dodržování veřejného pořádku. 

9) Realizace školení pro strážníky (policisty) – 
např. specifická komunikace s osobami se 
zdravotním postižením, apod. 

ZP Rozvíjet spolupráci se zdravotním a sociálním odborem. 

D1.3 Posilování spolupráce bezpečnostních složek s ostatními 10) Vytvoření platformy pro koordinaci a AP Pořádání pravidelných setkání a výměna zkušeností. 
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č. O Opatření (O) Název projektu Poznámka Popis projektu 

subjekty, zvýšení prevence a proaktivní činnosti policie, 
podpora informovanosti, osvěty a  posilování občanské 
odpovědnosti při dodržování veřejného pořádku. 

výměnu informací (setkávání, komunikace, 
spolupráce) 

D1.4 Posilování bezpečnosti obyvatel v oblasti dopravy. 
11) Identifikování rizikových míst z hlediska 

dopravní bezpečnosti vč. podpory realizace 
zodpovědnými subjekty 

AP 
Průzkum mezi občany na území městské části formou 
dotazníku a podle zjištěných skutečností MČ vytvoří mapu 
bezpečí. 

D1.4 Posilování bezpečnosti obyvatel v oblasti dopravy. 12) Zkvalitnění značení přechodu pro chodce AP 
Obnova přechodů pro chodce, odstranění zakrývacích 
překážek - keře, stromy apod. 

D1.4 Posilování bezpečnosti obyvatel v oblasti dopravy. 13) Realizace projektu „Bezpečně do škol“ AP 
Školení v ZŠ a MŠ realizované prevencí kriminality MP hl. 
m. Praha 

D1.5 
Posilování schopnosti obyvatel reagovat v krizových 
situacích. 

14) Pasportizace využití veřejných budov pro 
případ krizové situace 
Informační kampaň pro veřejnost „jak se 
chovat v krizových situacích“ (manuál, 
krizový plán, apod.) 

AP 

Spolupráce s dotčenými subjekty a organizacemi za 
účelem využití vhodných prostor v případě nastalé krizové 
a ohrožující situace 
Spolupráce s odborem krizového řízení a "Osmičkou" 

D2.1 
Podpora koordinace sociální politiky MČ – zavedení 
procesu komunitního plánování sociálních služeb. 

15) Zpracování a realizace komunitního plánu 
sociálních služeb 

AP 

Vytvoření pracovní skupiny pro KP - zjištění problémů v 
komunitě - návrh dalšího rozvoje sociálních služeb určit 
strategii rozvoje sociálních služeb - realizace za podpory 
všech dotčených subjektů.  

D2.2 
Zvyšování informovanosti obyvatel o dostupných 
sociálních službách. 

16) Rozpracování a pravidelná aktualizace 
katalogu sociálních služeb 

AP 

Efektivní organizace katalogu, která nabídne především 
běžným občanům a potenciálním zájemcům o službu ucelí 
informace o dostupné síti služeb dle konkrétních cílových 
skupin a životních událostí. Zdůvodnění: Katalog 
sociálních služeb by neměl obsahovat pouze abecední 
seznam poskytovatelů sociálních služeb, jako je tomu 
doposud, ale měl by být postaven tak, aby byl srozumitelný 
a dostupný především potenciálním zájemcům o službu - 
nabízené služby by měly být řazeny dle cílových skupin a 
hlavních témat - např. služby pro seniory, pro rodiny s 
dětmi, oběti domácího násilí, osoby se zdravotním 
postižením, ohrožené děti, osoby v akutním psychickém 
stavu apod. Katalog by se neměl omezovat pouze na 
poskytovatele sociálních služeb, neboť některé služby 
nejsou registrované jako sociální služba, přesto jsou ale 
velmi významné (např. služby ZDVOP, krizová intervence 
atd.) Cílem těchto změn je přejít od statického abecedně 
řazeného katalogu názvu organizací k proaktivnímu 
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č. O Opatření (O) Název projektu Poznámka Popis projektu 

katalogu zaměřenému na informování občanů o dostupné 
síti služeb, systematicky uspořádané dle cílových skupin a 
životních situací. Aktivity: Vytvoření pracovní skupiny, 
která zmapuje dostupné služby na Praze 8 a rozčlení je 
podle cílových skupin, + stanoví možné životní situace 
občanů, které systematicky propojí s nabízenými službami, 
tak, aby byl uživatelům katalogu /manuálu jasný postup a 
návaznost nabízených služeb. Některé tyto aktivity se 
mohou překrývat s pracovní skupinou vytvořenou pro KP. 

D2.2 
Zvyšování informovanosti obyvatel o dostupných 
sociálních službách. 

17) Vypracování manuálu řešení životních 
situací (součást katalogu sociálních služeb) 

AP 

viz výše, katalog by byl organizován nejen dle potřeb 
konkrétních cílových skupin, ale rovněž životních situací 
(např. zadlužení, rozvod, péče o dlouhodobě nemocného 
člena rodiny apod.) 

D2.2 
Zvyšování informovanosti obyvatel o dostupných 
sociálních službách. 

18) Zapojení praktických lékařů do 
informovanosti občanů o sociálních 
službách 

AP 

Praktičtí lékaři se v rámci výkonu své profese dostávají do 
pravidelného kontaktu se všemi skupinami občanů - 
mohou tedy přirozeným způsobem reagovat na aktuální 
potřeby pacientů a poskytovat jim informace o dostupných 
službách. Aktivity: Mezi možnosti, jak docílit většího 
zapojení praktických lékařů, může být např. pravidelné 
každoroční interaktivní setkání praktických lékařů s 
vedoucími pracovníky OSV, případně i vedením ÚMČ, v 
rámci kterého by proběhlo podrobné seznámení s 
katalogem dostupných sociálních služeb na Praze 8, 
poskytnutí informací, jakým způsobem s tímto katalogem 
pracovat a samotná distribuce katalogů mezi lékaře.  
Kroky: vytvoření e-mailové databáze všech lékařů a 
zdravotnických center na Praze 8, oslovit je s informacemi 
o plánovaném projektu, získat zpětné vazby, návrhy a 
nápady přímo od lékařů, zjistit, jakou formou by si přáli se 
o nabízených službách dozvědět (forma hromadného 
školení, e-mailová, chatová komunikace, apod...) 

D3.1 
Posílení dostupnosti a úrovně současných 
poskytovaných zdravotních služeb obyvatelstvu. 

19) Spolupráce s HMP při dislokaci a zajištění 
provozu zdravotnických zařízení s 
celopražskou působností (např. metadonové 
centrum) 

AP 

Podání žádosti na MHMP o přemístění metadonového 
centra do jiné méně osídlené oblasti. Další možností by 
mohlo být posílení hlídek Městské i Policie ČR - stále 
hlídky v této ohrožené lokalitě. Zdůvodnění: V současné 
době se metadonové centrum nachází v těsném 
sousedství Nemocnice na Bulovce, kde zároveň sídlí i 
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č. O Opatření (O) Název projektu Poznámka Popis projektu 

záchytná stanice. Vzhledem k tomu, že klienti tohoto 
centra se často potulují v areálu (i přímo na odděleních) 
nemocnice, dochází ke zvýšené psychické zátěži  pacientů 
této nemocnice (z důvodu strachu o své bezpečí a 
majetek). Neopomenutelný je i fakt, že v blízkosti MC a 
záchytné stanice se nachází i MŠ pro 130 dětí a ZŠ 
Bohumila Hrabala s kapacitou 1100 žáků. Dále nelze 
opomenout, že nedaleko této lokality je Psychiatrická 
nemocnice Bohnice. Lze tedy usoudit, že tato oblast je 
velice náročná na zajištění bezpečnosti obyvatel Prahy 8 a 
zároveň i dětí, které jsou velice vnímavé a citlivé 
nepříznivé vlivy okolí (drogová, alkoholová prevence). 

D3.2 
Podpora prevence, zdravého životního stylu a zvýšení 
informovanosti občanů v oblasti zdravotních služeb. 

20) Zpracování plánu rozvoje zdraví a zdravého 
životního stylu  

AP 

MČ dodavatelsky zpracuje strategický dokument Plán 
rozvoje zdraví a zdravého životního stylu, který bude 
obsahovat analytickou část, ve které bude popsán 
současný stav a analyzované trendy v oblasti zdraví a 
zdravého životního stylu občanů městské části, návrhovou 
část, ve které budou definovány cíle a opatření, kterými lze 
stanovené cíle splnit a realizační část, která bude 
obsahovat akční plán projektů a aktivit, které je nutné 
realizovat v první fázi postupu. Dokument bude vycházet z 
průzkumu a dostupných statistických údajů a ve spolupráci 
se zdravotními organizacemi působícími na území MČ, ve 
spolupráci s neziskovými a příspěvkovými organizacemi, 
zabývajícími se aktivitami na podporu zdraví nebo 
zdravého životního stylu. Dokument navrhne výčet 
veškerých možných aktivit, které lze na podporu zdraví a 
zdravého životního stylu realizovat a pojmenuje klíčové 
příležitosti a hrozby, které bude muset MČ v této oblasti v 
budoucnu řešit. 
 
Součástí bude Analýza zdravotnických 
zařízení/specializací v MČ a jejich dostupnost. 

D4.1 Bezdomovectví a osoby ohrožené soc. vyloučením. 21) Iniciace MČ ke zřízení domovského práva AP 
Iniciativa k MHMP pro předložení návrhu zákona o zřízení 
domovského práva do parlamentu. 

D4.1 Bezdomovectví a osoby ohrožené soc. vyloučením. 
22) Zacílení preventivních programů na osoby 

bez přístřeší a prevenci proti předluženosti 
AP 

MČ zajistí další vzdělávání vybraných pracovníků odboru 
sociálních věcí v oblasti dluhového poradenství a prevence 
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č. O Opatření (O) Název projektu Poznámka Popis projektu 

zadluženosti u ohrožených skupin klientů. Realizace : 1. 
Zpracování požadavků na vzdělávání v oblasti 
předluženosti dle poznatků z praxe - podkladů OSV,  - 2. 
výběr adekvátní       vzdělávací agentury  - zadání kurzu - 
3. výstup: Osvědčení pracovníka o absolvovaném 
vzdělání.  

D4.2 Protidrogová problematika a další závislosti. 
23) Výcvik krizové intervence/prevence pro 

protidrogové koordinátory, kurátory, sociální 
pracovníky. 

AP 
MČ zajistí pro vybrané pracovníky - nemusí se jednat 
pouze o protidrogové koordinátory  - výcvik v KI  v 
 rozsahu 150 hodin - po výběru adekvátního vzdělavatele.  

D4.3 Podpora zdravého stárnutí seniorů. 
24) Trénink paměti pro seniory vč. internetové 

gramotnosti 
AP 

Zajistit aktivity pro seniory pomocí již zřízených 
příspěvkových organizací MČ, nebo jiných neziskových 
organizací. Jedná se o aktivity spojené s tréninkem paměti 
pod vedením odborného lektora. Součástí by měla být i 
výuka či procvičování práce na PC pod vedením 
zkušeného lektora.  Výuka internetové gramotnosti je velmi 
důležitá i v oblasti bezpečnosti seniorů. Lze zde 
pokračovat výukou problematiky platebních karet atd. 
Nutná podpora již probíhající aktivity. 

D4.3 Podpora zdravého stárnutí seniorů. 25) Pohybové aktivity pro seniory AP 

Z hlediska zdravého stárnutí je pohyb velmi důležitý. Je 
zde možno znovu oslovit příspěvkové organizace ( 
Gerontologické centrum, OUSS) nebo využít dalších 
neziskových organizací. Pohybových aktivit pro tuto 
cílovou skupinu je celá škála.  Lze začít rehabilitačním 
cvičením  pod vedením RHB pracovníka ( není to léčebná 
rehabilitace). Dále lze organizovat vycházky Nordic 
walking. Tyto vycházky nejsou nikterak prostorově náročné 
a jsou velmi oblíbené. Prostorově i organizačně jsou 
náročnější např. Taneční pro seniory. V této činnosti je 
spojován jak pohyb tak i trénování paměti. Přesto je tato 
akce velmi oblíbená. Již několik let ji organizuje o.p.s. 
GEMA. Nutná podpora již probíhající aktivity. 

D4.4 Spolupráce v dalších klíčových oblastech. 

26) Síťování organizací působících v oblasti 
bezpečnosti, sociálních služeb a 
zdravotnictví (setkávání, komunikace, 
výměna sdílení informací, vzájemná 
spolupráce) 

ZP 

 1) pravidelné kulaté stoly - sloužící k předávání informací, 
sdílení zkušeností, věnované konkrétnímu tématu nebo i 
volné, skupina by měla stálé členy z každé oblasti 
(sociální, zdravotní, bezpečnostní), 2) vytvoření seznamu 
kontaktů a kompetencí zainteresovaných osob 
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