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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: 2. 3. 2016 (10:00–12:00) 

Body jednání: 

1. SWOT analýza 

Byla představena upravená verze SWOT analýzy týkající se tematického zaměření pracovní skupiny. 

Členové PS provedli závěrečnou revizi, jejímž výsledkem finální verze – viz níže: 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

S5.1: Dobrá místní dostupnost sociálních služeb W5.1: Absence Komunitního plánu sociálních služeb MČ Praha 8 

S5.2: Dostatečná nabídka zdravotnických zařízení 
W5.2: Legislativní členění, které komplikuje řízení sítě sociálních 
služeb na úrovni MČ a hlavního města Prahy 

S5.3: Široká nabídka sociálních služeb v porovnání s úrovní 
nabídky hl. m. Prahy 

W5.3: Stoupající kumulace sociálně patologických jevů a jejich 
chybějící systematické řešení 

S5.4: Spolupráce Městské policie s Policií ČR  
W5.4: Nedostatečná informovanost občanů o nabídce sociálních 
služeb  

S5.5: Důraz MČ na zajištění bezpečnosti a na krizové řízení 
W5.5: Malý počet bytů ve vlastnictví MČ (sociálních bytů 
a startovacích bytů) - nedostatečné kapacity pro aktuální řešení 
sociálního bydlení 

S5.6: Neexistence sociálně vyloučené lokality na území MČ, ve 
smyslu jedné stálé lokality, kde se koncentrují osoby sociálně 
vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené 

W5.6: Nedodržování veřejného pořádku ve vybraných lokalitách 
(např. lokality Palmovka, Florenc) 

 
W5.7: Špatný technický stav vybraných pavilónů a veřejných 
prostranství areálů zdravotnických zařízení (např. Nemocnice 
na Bulovce) 

 
W5.8: Nepořádek a rušení veřejného pořádku v okolí 
metadonového centra a záchytné stanice v areálu Nemocnice na 
Bulovce 

 W5.9: Nízký počet policejních hlídek v ulicích 

 
W5.10: Absence systematické nabídky sociálních služeb dle 
konkrétních cílových skupin 

 W5.11: Absence koncepce rodinné politiky pro MČ 

 W5.12: Nedostatečná kapacita jeslí 

Příležitosti (O) Hrozby (T) 

O5.1: Osvěta v sociální i zdravotní oblasti pro všechny věkové 
skupiny 

T5.1: Malá kompetence MČ v oblasti řešení odstranění lokálních 
center závadových osob 

O5.2: Zřízení sociálních bytů 
T5.2: Snižování finančních prostředků na rozvoj sociálních služeb 
z rozpočtu MČ i externích dotací (státní rozpočet atd.) 

O5.3: Nárůst počtu obyvatel MČ vlivem nové bytové výstavby 
T5.3: Potenciální nárůst počtu uživatelů sociálních služeb 
z demografických a sociálně ekonomických důvodů 

O5.4: Nastavení vhodného systému spolupráce Magistrátu 
hlavního města Prahy a MČ na tvorbě a financování krajské sítě 
soc. služeb 

T5.4: Nárůst kriminality a sociopatologických jevů 

O5.5: Financování aktivit a projektů z evropských fondů a grantů T5.5: Zvýšení počtu osob ohrožených sociálním vyloučením 

O5.6: Zlepšení informovanosti prak. lékařů o terénních 
zdravotních a soc. službách 

T5.6: Problematika a počet pouličních heren, zastaváren a 
bazarů 

O5.7: Rozvoj spolupráce PČR a MP se zástupci sociálních služeb 
pro vybrané cílové skupiny (např. bezdomovci) 

T5.7: Stárnutí praktických lékařů a s tím spojený jejich celkový 
úbytek 

O5.8: Omezování pouličních heren, bazarů a zastaváren  

O5.9: Rozšíření kamerového systému na vybraných ulicích a 
lokalitách 
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2. Vize města, globální cíl 

Byly představeny návrhy na vizi MČ, které vzešly z předchozích jednání a návrhy občanů z 1. veřejného 

projednání strategického plánu. Členové PS prostřednictvím hlasování vybrali preferovanou variantu vize, 

kterou po následné diskuzi společně upravili do následujícího znění: 

VIZE: Živá Osmička – místo pro plnohodnotný život všech generací 

Po stanovení vize proběhlo její rozvedení do globálního cíle, který zní: 

Moderní a bezpečná městská část s pěkným životním prostředím a kvalitní nabídkou bydlení, práce, 
kultury, sportu a rekreace pro všechny generace. 

3. Veřejné projednání 

Členové PS byli informování o průběhu 1. veřejného projednání strategického plánu a o vytvořené SWOT 

analýze, která zachycuje názory občanů na současný stav a problémy města. 

4. Priority, specifické cíle, opatření 

Členové PS byli seznámeni s návrhem priorit, specifických cílů a opatření vytvořených zpracovatelem 

(PROCES). Následně proběhla diskuze, na základě které byly upravovány jednotlivé výroky – viz příloha 1 

na konci zápisu z jednání. 

5. Termín dalšího jednání pracovní skupiny 

Další jednání pracovní skupiny proběhne dne 23. 3. 2016 od 10 hodin – viz harmonogram níže: 

 

Programem jednání bude finalizace priorit, specifických cílů a opatření a diskuze k projektovým záměrům a 

aktivitám (tvorba Zásobníku projektů a Akčního plánu). Každé opatření musí být naplněno minimálně 1 nebo 

více projekty/aktivitami. 

6. Harmonogram úkolů 

Co? Kdo? Do kdy? 

Zaslat PROCESU podněty k navrženým prioritám, 
specifickým cílům, opatřením 

Členové PS 14. 3. 2016 

Příprava projektových záměrů a možných aktivit 
v návaznosti na navržená opatření (zaslání 
PROCESu) 

Členové PS 14. 3. 2016 

Zapracování podnětů/připomínek k prioritám, 
specifickým cílům a opatřením 

PROCES 16. 3. 2016 

Příprava a zaslání podkladů na další jednání PS PROCES 16. 3. 2016 

3. jednání pracovních skupin Členové PS + PROCES 23. 3. 2016 

Zápis zpracoval: Mgr. Lukáš Dědič 

Dne: 3. 3. 2016 
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Příloha 1 

Priorita D1. Bezpečnost 

Specifický cíl 1: Zvyšování pocitu bezpečí, snižování kriminality a výskytu sociálně patologických 

jevů na území MČ a aktivní přístup k prevenci. 

Opatření: 
D1.1 Rozšiřování a podpora bezpečnostních prvků a ochranných systémů na území MČ 
D1.2 Stabilizace a rozvoj činnosti městské policie vč. financování 
D1.3 Posilování prevence a proaktivní činnost 
D1.4 Podpora informovanosti, osvěty a  posilování občanské odpovědnosti při dodržování  

veřejného pořádku 
D1.5 Posilování spolupráce bezpečnostních složek s ostatními subjekty (neziskovým  

sektorem a školami…) 
D1.6 Posilování bezpečnosti obyvatel v oblasti dopravy 
D1.7. Posilování schopnosti obyvatel reagovat v krizových situacích 

 
Priorita D2. Sociální oblast 

Specifický cíl 2: Trvalá a efektivní podpora dostupnosti a zajištění kvalitní, dostatečné a 

systematické nabídky sociálních služeb na území MČ a zlepšení informovanosti občanů v této oblasti. 

Opatření: 
D2.1 Podpora koordinace sociální politiky MČ – zavedení procesu komunitního plánování  

sociálních služeb 
D2.2 Zvyšování informovanosti obyvatel o dostupných sociálních službách 
D2.3 Zajištění a posílení dostupnosti a vybavenosti stávajících i nových sociálních zařízení a  

služeb 

Priorita D3. Zdravotnictví 
Specifický cíl 3: Trvalá a efektivní podpora dostupnosti zdravotní péče a zajištění kvalitního a 
efektivního sytému zdravotních služeb na území MČ vč. podpory prevence a zdravého životního stylu. 

Opatření: 
D3.1 Posílení dostupnosti a úrovně současných poskytovaných zdravotních služeb  

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

zdravotních služeb 

Priorita D4. Průřezové téma 

Specifický cíl 4: Řešení problematiky vybraných problémů v součinnosti všech kompetentních 

subjektů. 

Opatření: 
D4.1 Bezdomovectví a osoby ohrožené soc. vyloučením 
D4.2 Protidrogová problematika a další závislosti 
D4.3 Podpora zdravého stárnutí seniorů 
D4.4 Bydlení pro znevýhodněné skupiny obyvatel 
D4.5 Spolupráce v dalších klíčových oblastech  

 


