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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 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: 10. 2. 2016 (10:00–12:00)  

Body jednání: 

1. Představení analytické části SPUR 

Analytická část bude doplněna dle připomínek členů všech pracovních skupin, které byly zaslány 

zpracovateli jak v písemné podobě, tak předány ústní formou. 

2. Účel jednání pracovních skupin 

Členové Pracovní skupiny byli seznámeni s jejich rolí při tvorbě SPUR. Konkrétně se bude jednat o finalizaci 

analytické části (SWOT analýz), stanovení vize a globálního cíle, navrhování prioritních oblastí rozvoje 

města, cílů, opatření a navrhování konkrétních projektových záměrů do Akčního plánu. 

3. Finalizace SWOT analýzy za vybranou oblast dle zaměření pracovní skupiny 

Na jednání Pracovní skupiny byla finalizována SWOT analýza za oblast zdravotnictví, sociální oblast a 

bezpečnost. SWOT analýza je součástí analytické části SPUR a slouží jako podklad pro další aktivity 

v projektu (stanovení priorit, opatření a konkrétních projektů). 

Podkladem pro tvorbu SWOT analýzy byly dostupná statistická data, zjištění z jiných strategických 

dokumentů na lokální, krajské i národní úrovni, dále informace z rozhovorů se zástupci úřadu MČ, veřejností 

apod. Prvotní návrh SWOT analýzy byl diskutován na pracovních skupinách, přičemž následně došlo k její 

úpravě, případně doplnění. Dílčí SWOT analýzy tak nezachycují pouze informace uvedené v textu 

analytické části (často založené zejména na statistických datech), ale také odborný postoj a skutečný stav 

vnímaný odborníky - členy pracovních skupin. 

SWOT analýza ve všech kategoriích (Silné stránky, Slabé stránky, Příležitosti, Hrozby) zachycuje vnější i 

vnitřní faktory ovlivňující rozvoj MČ. 

Tabulka 1: SWOT analýza za oblast zdravotnictví, sociální oblast a bezpečnost 

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  
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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 
 

4. Definování Vize MČ Praha 8 

Vize MČ neslouží jako reklamní/marketingové logo, nebude tedy součástí hlavičky úředních dokumentů aj. 

Vize města se definuje pouze pro účely strategického plánu. Realizací jednotlivých projektů strategického 

plánu dojde k naplnění stanovené vize. 
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Návrhy vize MČ Praha 8, vzešlé z jednání všech pracovních skupin, jsou: 

 “Živá osmička“ – Městská část s pestrou nabídkou bydlení, práce, kultury, sportu a rekreace blízko 

centra města s kvalitním přírodním prostředím. 

 Praha 8, místo pro život všech generací 

 Praha 8 - vstřícné místo vůči rodinám s dětmi 

 Praha 8, místo kde chce žít každý. 

 „Živá osmička“ – oblast pro plnohodnotný život. 

 „Živá osmička“ – oblast pro domov a plnohodnotný život. 

 „Různorodá osmička“ 

 MČ Praha 8 vstřícná vůči rodinám s dětmi. 

 Praha 8 – různorodá MČ, zajišťující plnohodnotný život všem generacím. 

 Praha 8 se 150 tisíci obyvateli. 

 Praha 8, místo pro každého. 

 Praha 8, ideální místo pro život ve všech denních obdobích. 

 Praha 8 – hezký domov. 

 Praha 8 rovnoměrně se rozvíjející městská část. 

5. Další aktivity v projektu 

Na analytickou část bude navazovat návrhová část, ve které budou stanoveny priority a opatření 

a implementační část obsahující akční plán. 

Na dalším jednání Pracovní skupiny, které se bude konat 2. 3. 2016 v 10:00 bude odsouhlasena finální 

verze SWOT analýzy za oblast zdravotnictví, sociální oblast a bezpečnost a bude stanovena vize MČ 

Praha 8. 
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6. Termíny jednání pracovní skupiny 

 

7. Veřejné projednání s občany 

Dne 22. 2. 2016 od 18 hod. proběhne 1. veřejné projednání s občany. Jednání bude uskutečněno v KD 

Ládví. Na jednání bude veřejnosti představen postup zpracování SPUR, výstupy a aktivity, které byly 

v projektu realizovány a které se budou zpracovávat. Jednání se bude účastnit zpracovatel (PROCES), 

spolu s členy Týmu pro tvorbu strategie, zároveň se jej může účastnit kdokoli z členů Pracovní skupiny. 

Harmonogram úkolů 

Co? Kdo? Kdy? 

Zapracovat připomínky k analytické 

části SPUR 
PROCES Do 22. 2. 2016 

Kontrola, doplnění, případně 

připomínkování zápisu z 1. jednání 

Pracovní skupiny a SWOT analýzy 

Členové Pracovní skupiny Do 19. 2. 2016 

Zaslání návrhu vize MČ Praha 8 Členové Pracovní skupiny Do 19. 2. 2016 

2. jednání Pracovní skupiny Členové Pracovní skupiny, PROCES 2. 3. 2016 

 

 

 

 

Zápis zpracoval: Mgr. Jan Horák 

Dne: 12. 2. 2016 


