Městská část Praha 7
Úřad městské části
Útvar kontroly, auditu a stížností
nábř. Kpt. Jaroše 1000
detašované pracoviště
Dělnická 44a
170 00 Praha 7

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
/25. července 2018

NAŠE ZNAČKA
MČ P7
085925/2018

VYŘIZUJE / LINKA
Bc. Jiří Pořízka/737110416

PRAHA/DATUM
01. srpna 2018

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážená paní,
dne 26. července 2018 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „InfZ“).
V obsahu Vaší žádosti žádáte o poskytnutí informace k dotačnímu řízení v letech 2015 – 2018 a to:
1. Celková částka vynaložená z rozpočtu naší MČ na dotační řízení v jednotlivých letech.
2. Oblasti, ve kterých byly dotace v jednotlivých letech poskytovány, celkový počet projektů
v každé oblasti a celková výše vynaložených finančních prostředků na projekty v dané
oblasti.
Informace požadujete zaslat v elektronické podobě na Vaši emailovou adresu.
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V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám požadované informace poskytujeme
v tomto rozsahu:
1. V roce 2015 byla vynaložena částka
V roce 2016 byla vynaložena částka
V roce 2017 byla vynaložena částka
V roce 2018 do souč. doby byla vynaložena částka

2 195 000 Kč
5 141 900 Kč (včetně individuálních
dotací)
5 202 306 Kč (včetně individuálních
dotací)
5 180 000 Kč (včetně individuálních
dotací)

2. Oblasti, ve kterých byly dotace v jednotlivých letech poskytovány:
2.1.
- oblast kultury
- oblast sportu
- oblast sociální a zdravotnictví
- oblast školství
- oblast bezpečnosti a protidrogové prevence
- oblast životního prostředí
2.2.

Rok 2015
DOTAČNÍ OBLAST

PODPORA
V KČ

POČET
PODPOŘENÝCH
PROJEKTŮ

OBLAST: SPORT

500 000

24

OBLAST: KULTURA

745 000

46

OBLAST: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

160 600

5

OBLAST: ŠKOLSTVÍ

192 100

7

54 300

3

543 000

38

2 195 000

123

OBLAST: BEZPEČNOST A PROTIDROGOVÁ PREVENCE
OBLAST: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ
CELKEM

Rok 2016
DOTAČNÍ OBLAST

OBLAST: SPORT
OBLAST: KULTURA

PODPORA
V KČ

POČET
PODPOŘENÝCH
PROJEKTŮ

500 000

30

1 809 000

74

OBLAST: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

200 000

7

OBLAST: ŠKOLSTVÍ

250 000

6

OBLAST: BEZPEČNOST A PROTIDROGOVÁ PREVENCE

200 000

5

OBLAST: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ

500 000

36

3 459 000

158

CELKEM
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Dotační programy na rok 2016:
▪ Program v oblasti sport:
1. Podpora sportu v Praze 7
▪ Program v oblasti kultura:
1.

Kultura v Praze 7

▪ Program v oblasti sociální a zdravotní:
Podpora pro sociálně a zdravotně znevýhodněné občany
Zdravotně-preventivní programy
Podpora provozu zařízení zdravotnických a sociálních služeb
Podpora terénní práce a služeb, zaměřených na sociálně vyloučené, sociálním
vyloučením ohrožené nebo osoby s psychiatrickým onemocněním
5. Podpora volnočasových programů pro mládež ve věku 13-26 let
1.
2.
3.
4.

▪ Program v oblasti školství:
1. Rozvoj jazykového vzdělávání žáků
2. Rozvoj mateřských center
3. Podpora doučování
▪ Program v oblasti životní prostředí:
1. Ekologická výchova
2. Inovativní projekty nakládání s odpady v Praze 7
▪ Program v oblasti bezpečnost a protidrogová prevence:
1. Protidrogová prevence
2. Prevence kriminality (včetně problematiky extremismu)
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Rok 2017
DOTAČNÍ OBLAST

PODPORA
V KČ

POČET
ŽÁDOSTÍ
CELKEM

POČET
PODPOŘENÝCH
ŽÁDOSTÍ

OBLAST: BEZPEČNOST A PROTIDROGOVÁ PREVENCE
OBLAST: KULTURA
OBLAST: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ
OBLAST: SPORT
OBLAST: ŠKOLSTVÍ
OBLAST: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

159 800
2 016 000
785 600
750 000
250 000
196 391

4
149
69
46
11
7

4
125
50
32
9
5

CELKEM

4 157 791

286

225

Dotační programy pro rok 2017
Program v oblasti bezpečnosti a protidrogové prevence
1.
2.

Protidrogová prevence
Prevence kriminality (včetně problematiky extremismu)

Program v oblasti kultury
1. Kultura v Praze 7
Program v oblasti sociální a zdravotní
Podpora pro sociálně a zdravotně znevýhodněné občany
Zdravotně-preventivní programy
Podpora provozu zařízení zdravotnických a sociálních služeb
Podpora terénní práce a služeb, zaměřených na sociálně vyloučené, sociálním vyloučením
ohrožené nebo osoby s psychiatrickým onemocněním
5. Podpora volnočasových programů pro mládež ve věku 13-26 let
6. Podpora pečujících osob
1.
2.
3.
4.

Program v oblasti sportu
1. Podpora sportu v Praze 7

Program v oblasti školství
1.
2.
3.
4.

Rozvoj jazykového vzdělávání žáků
Rozvoj mateřských center
Podpora doučování
Podpora oborového partnerství a síťování v oblasti předškolního a školního vzdělávání
(podpořit spolupráci MŠ a ZŠ mezi sebou)
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Program v oblasti životního prostředí
1. Ekologická výchova
-

preferovaná témata v rámci programu, není však podmínkou














proč kupovat fair trade výrobky
využití zelených fasád ve městě
jak se chovat na veřejném prostranství (klady a zápory chovu zvířecích miláčků ve
městě)
monitoring druhů dřevin a bylin na území Prahy 7 a implementace získaných údajů
do informačního systému přístupného veřejnosti. Prostřednictvím popisek a stojánků,
designové řešení (případně navrhnout spolupráci na jejich funkčním a výtvarném
řešení
se studenty VŠ a designéry, například formou soutěže).
monitoring vodních prvků (studánky, pítka, rybníky, kašny, pumpy, study a další
vodní prvky) v Praze 7, implementace získaných údajů do informačního systému
přístupného veřejnosti, zjištění příčin ztráty vody ze studen na Letné, spojené se
stavbou tunelu Blanka
expertiza životního prostředí se zaměřením na ovzduší včetně návrhů opatření na
zlepšení, monitoring výdechů z tunelu Blanka, zveřejňování denního měření na
webových stránkách Prahy 7 (viz webové stránky města Štětí)
veřejná zeleň na území spravovaném MČ Praha 7 - výsadba stromů, keřů a mobilní
zeleně, řešení výsadby pásů v chodnících, letničky v závěsných nádobách. Řešení
možnosti umístění rostlin do mělkých nádob na uliční fasády ve spolupráci s majiteli
domu, případně TSK (dle plochy záboru).
pražské ptactvo - ekologická výchova, monitoring, umístění budek, řešení
přemnožení strak, které likvidují drobné ptactvo. Námět pro studenty středních škol
nebo studentů Přírodovědecké fakulty, porovnání rozdílného složení ptactva v
publikací Pražské ptactvo Veleslava Wahla z roku 1945 se současným stavem.
Zeleň v Praze 7, edukační přednášky s promítáním a tematické vycházky, které by
byly věnovány historii zeleně na území Prahy 7, především Stromovky, Letenských
sadů, Štvanice, parků a další zeleně., případně i Botanické zahrady

Rok 2018
DOTAČNÍ OBLAST

PODPORA
V KČ

POČET
ŽÁDOSTÍ
CELKEM

POČET
PODPOŘENÝCH
ŽÁDOSTÍ

OBLAST: BEZPEČNOST A PROTIDROGOVÁ PREVENCE
OBLAST: KULTURA
OBLAST: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ
OBLAST: SPORT
OBLAST: ŠKOLSTVÍ
OBLAST: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

200 000
2 117 000
830 000
1 000 000
250 000
269 000

8
105
53
55
11
6

6
90
39
42
10
6

CELKEM ZA DOTAČNÍ OBLASTI V KČ

4 666 000

238

193
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Dotační programy pro rok 2018
Program v oblasti bezpečnosti a protidrogové prevence
1. Protidrogová prevence
2. Prevence kriminality (včetně problematiky extremismu)
Program v oblasti kultury
1.

Kultura v Praze 7

Program v oblasti sociální a zdravotní
1. Podpora pro sociálně a zdravotně znevýhodněné občany Prahy 7
2. Zdravotně - preventivní programy (Programy primární, sekundární a terciální prevence,
zejména pak programy předcházení vzniku onemocnění/úrazu, nebo prevenci zhoršení
stávajícího onemocnění. Zejména pak programy zaměřené na
prevenci vzniku a rozvoje
civilizačních onemocnění (hypertenze, diabetes, cévní mozkové příhody), projekty
zvyšující povědomí občanů o zdravém životním stylu a jeho vlivu na vznik
onemocnění.
3. Podpora provozu zařízení zdravotnických a sociálních služeb pro občany Prahy 7
4. Podpora terénní práce a služeb, zaměřených na sociálně vyloučené, sociálním vyloučením
ohrožené nebo osoby s psychiatrickým onemocněním
- Projekty terénní ošetřovatelské, zdravotní či psychiatrické péče pro osoby bez
domova.
- Projekty podporující začlenění osob bez domova do většinové společnosti (práce,
komunitního života
a aktivit na úrovni komunity).
- Zapojení lidí bez domova v aktivním přístupu starosti o daná území, kde se nejvíce
pohybují (Vltavská, Nádraží Holešovice).
5. Podpora programů pro rizikovou a sociálně znevýhodněnou mládež ve věku 13-26 let
6. Podpora pečujících osob
(Zejména pak aktivity směřující k podpoře pečujících zvládat situaci, poskytovat informace,
předcházet vyčerpání, psychosociální a sociální podpora pečujících, vybavení pomůckami,
síťování a peer konzultace apod.).
7. Ochrana seniorů a mezigenerační dialog
- Podpora zapojení seniorů jako dobrovolníků v zařízeních sociální a zdravotní péče,
apod.
- Projekty podporující pozitivní vnímání seniorů a osob se zdravotním postižením
majoritní společností.
- Informační kampaň/aktivity k problematice týrání/zneužívání seniorů.
- Podpora digitální gramotnosti seniorů, osob se zdravotním postižením či
zaměstnanců poskytovatelů
zdravotních či sociálních služeb na Praze 7.
- Evaluace potřeb či nástrojů podpory seniorů ohrožených sociální izolací v důsledku
změn zdravotního
stavu, nebo osob se zdravotním postižením či chronickým
onemocněním na úrovni MČ Praha 7.
- Poradenství zaměřené na asistenci při odstraňování bariér v bytech osob se sníženou
soběstačností, vybavení potřebnými kompenzačními pomůckami.
Přihlíženo bude zejména k projektům, které podpoří spolupráci místních poskytovatelů nebo
jsou připraveny na základě spolupráce s příspěvkovými organizacemi MČ Praha 7
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(Pečovatelské centrum, SAZ) místními organizacemi, praktickými lékaři a lékaři specialisty,
kteří ošetřují nebo pracují s občany Prahy 7.
Dále pak projekty podporující poskytování a rozvoj potřebných služeb v přirozeném prostředí
osob (domácí hospicová péče, domácí péče, terénní služby, terénní psychiatrická péče, podpora
v komunitě apod.), zejména pak v součinnosti s místními praktickými lékaři/specialisty či
poskytovateli zdravotně-sociálních či sociálních služeb.
Program v oblasti sportu
1. Podpora sportu v Praze 7
Program v oblasti školství
Rozvoj jazykového vzdělávání žáků
Podpora rozvoje a aktivit mateřských center
Podpora doučování
Podpora oborového partnerství a síťování v oblasti předškolního a školního vzdělávání
(podpořit
spolupráci MŠ a ZŠ mezi sebou)
5. Zapojení seniorů jako dobrovolníků v mateřských centrech, školkách, základních a středních
školách
(výuka, doučování, mimoškolní aktivity, čtení ve školkách, apod.)
6. Podpora mezigenerační spolupráce a aktivit propojujících seniory a děti z MŠ a ZŠ
7. Projekty prevence a zdravotní osvěty na školách/školkách
8. Kurzy digitální gramotnosti pro žáky a učitele
1.
2.
3.
4.

Program v oblasti životního prostředí
1. Ekologická výchova


preferovaná témata v rámci programu, není však podmínkou
proč kupovat fair trade výrobky
využití zelených fasád ve městě
jak se chovat na veřejném prostranství (klady a zápory chovu zvířecích miláčků ve
městě)
- monitoring druhů dřevin a bylin na území Prahy 7 a implementace získaných údajů
do informačního
systému přístupného veřejnosti. Prostřednictvím popisek a stojánků, designové řešení
(případně navrhnout spolupráci na jejich funkčním a výtvarném řešení se studenty
VŠ a designéry, například formou soutěže).
- monitoring vodních prvků (studánky, pítka, rybníky, kašny, pumpy, study a další
vodní prvky)
v Praze 7, implementace získaných údajů do informačního systému přístupného
veřejnosti, zjištění příčin ztráty vody ze studen na Letné, spojené se stavbou tunelu
Blanka
- expertiza životního prostředí se zaměřením na ovzduší včetně návrhů opatření na
zlepšení, monitoring
výdechů z tunelu Blanka, zveřejňování denního měření na webových stránkách
Prahy 7 (viz webové stránky města Štětí)
-
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veřejná zeleň na území spravovaném MČ Praha 7 - výsadba stromů, keřů a mobilní
zeleně, řešení
výsadby pásů v chodnících, letničky v závěsných nádobách. Řešení možnosti
umístění rostlin
do mělkých nádob na uliční fasády ve spolupráci s majiteli domu, případně TSK (dle
plochy záboru).
- pražské ptactvo - ekologická výchova, monitoring, umístění budek, řešení
přemnožení strak, které
likvidují drobné ptactvo. Námět pro studenty středních škol nebo studentů
Přírodovědecké fakulty, porovnání rozdílného složení ptactva v publikací Pražské
ptactvo Veleslava Wahla z roku 1945
se současným stavem.
- Zeleň v Praze 7, edukační přednášky s promítáním a tematické vycházky, které by
byly věnovány
historii zeleně na území Prahy 7, především Stromovky, Letenských sadů, Štvanice,
parků a další zeleně., případně i Botanické zahrady.
-

Bc. Jiří Pořízka
vedoucí ÚKAS

S pozdravem

Rozdělovník:
1.
2. ÚKAS- do spisového materiálu.
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