
Název aktivity
Odpovědný 

realizátor
Popis aktivity Komentář 

A1.1 Pracovní skupina 

pro rodinnou politiku

OSP,

koordinátor rodinné 

politiky MČ Praha 

13

Pracovní skupina pro rodinnou politiky se schází 

minimálně 1krát ročně, případně dle potřeby. 

Prostřednictvím pracovní skupiny jsou diskutována 

především témata spojená s realizací rodinné 

politiky na lokální úrovni Prahy 13. Pracovní 

skupinu tvoří klíčoví aktéři rodinné politiky Prahy 13 - 

zástupci DDM Stodůlky, Střediska sociálních služeb 

Prahy 13, lokálních rodinných a dětských center, 

Farní charity Stodůlky, KD Mlejn, Proximy Sociale 

o.p.s. atp. Pracovní skupiny se účastní i zástupci 

realizátorů rodinné politiky přímo v rámci radnice 

Prahy 13 - MA 21, Odboru životního prostředí, 

Odboru školství atp.

V předchozím "Akčním plánu rodinné 

politiky" bylo počítáno s realizací 

"Platformy pro rodinnou politiku". Došlo k 

transformaci "Platformy" na "Pracovní 

skupinu".  

A1.2 Dotační program - 

Rodinná politika

OSP,

OPRSS

Dotační program na podporu prorodinných aktivit je 

finanční nástroj MČ Praha 13, který podporuje 

aktivity v souladu s "Koncepcí rodinné politiky". Je 

vyhlašován každoročně. Program na podporu 

lokálních aktérů rodinné politiky je součástí 

dotačního programu "Dotační řízení městské části 

Praha 13 v oblasti sociálních a návazných služeb a 

rodinné politiky".

Městská část se snaží aktéry motivovat k 

přihlášení se do dotačního programu a 

realizaci prorodinných aktivit. 

A1.3 Mapování a 

vyhodnocování potřeb 

zdravé rodiny

OSP

Mapování a vyhodnocování potřeb zdravé rodiny je 

realizováno za účelem zjišťování potřeb rodin 

žijících v Praze 13. K těmto potřebám se bude 

přihlížet při realizaci prorodinných aktivit ze strany 

jednotlivých aktérů a samosprávy městské části. Ze 

zjištěných potřeb bude vycházet i budoucí návazná 

"Koncepce rodinné politiky".

Budou zjišťovány potřeby rodin žijících v 

Praze 13 - např. formou dotazníkového 

šetření.

A2.1 Škola jako 

komunitní centrum

Odbor školství, 

základní školy

Prorodinné opatření má 2 roviny. Prvním rozměrem 

je podpora "komunitního života" uvnitř základních 

škol - podpora vzniku a následná realizace školních 

klubů, parlamentů, čajoven, míst k setkávání atp. 

Druhým rozměrem je podpora "komunitního života" 

základních škol navenek - podpora realizace akcí a 

aktivit základních škol, které jsou organizovány 

školou pro rodiče, prarodiče, ale i širokou veřejnost.  

Odpovědní realizátoři budou, dle svých 

možností, usilovat o další rozvoj 

"komunitního života" uvnitř základních 

škol a podporu rozvoje "komunitního 

života" základních škol navenek.

A2.2 Online 

komunikace základních 

škol 

Odbor školství, 

základní školy 

Cílem opatření je zachování a rozvoj prvků online 

komunikace mezi školou a žáky, rodinami žáků atp. 

Jedná se o realizaci online vyučování, online 

třídních schůzek a nejrůznějších operativních online 

konzultací v souvislosti s epidemiologickými 

opatřeními (covid 19). 

Lze předpokládat, že prvky online 

komunikace budou na základních školách 

nadále rozvíjeny a to i bez ohledu na covid 

19.

A2.3 Zvýšení pocitu 

bezpečí občanů 

OSP,

OPRSS

Praha 13 bude z hlediska pocitu bezpečí občanů 

průběžně monitorována dle "Mapy budoucnosti II" a 

případně dalších zdrojů, kde lze čerpat informace o 

vybraných spáchaných trestných činech a 

přestupcích na území městské části. Následně 

bude snaha o iniciaci řešení na lokální úrovni.

Dle "Mapy budoucnosti II" budou 

vytipovávána místa se zvýšeným 

potenciálem protiprávního jednání. V 

rámci možností budou uplatňována 

vhodná opatření - např. programy sociální 

prevence atp.

A2.4 Podpora bydlení 

Odpovědní politici 

a vedoucí OMBI a 

OSP 

Cílem prorodinného opatření je podpora občanů 

ohrožených sociálním vyloučením z důvodu bytové 

nouze a podpora dostupného bydlení pro občany s 

trvalým pobytem v MČ Praha 13 ve spolupráci s 

HMP. 

Možnosti realizace budou rozvíjeny 

úměrně možnostem rozvoje bytového 

fondu. 

Akční plán rodinné politiky MČ Praha 13 pro období 2021 - 2024

A) POLITIKA ZDRAVÉ RODINY

A1) Institucionální zabezpečení rodinné politiky na úrovni městské části Praha 13

A2) Infrastruktura přátelská k rodině 



A2.5 Klub Kulička

OSP, Středisko 

sociálních služeb 

Prahy 13

Středisko sociálních služeb Prahy 13 poskytuje 

prostor pro aktivity Klubu Kulička, který je přístupný 

2x týdně (úterý a středa) v dopoledních hodinách. 

Jedná se o volnočasový prostor herny pro rodiče 

s dětmi od narození do předškolního věku. 

Prorodinné opatření podporuje rodinné vztahy.  

Do budoucna je v plánu udržení této 

prorodinné aktivity. V průběhu realizace 

"Akčního plánu" předpokládáme rozvoj 

Klubu Kulička.   

A2.6 Obnova a 

modernizace cestní sítě 

pro pěší ve správě MČ 

Praha 13

OŽP: financování z 

rozpočtu HMP, 

rozpočtu MČ Praha 

13 a dotačních 

programů

Cílem opatření je obnova a modernizace chodníků, 

zídek, schodišť atp. na území městské části. 

Rekonstrukce úseků cest, schodišť a chodníků atp., 

které jsou ve špatném stavu po mnohaletém 

používání. Aktivita by měla vést ke zlepšení 

bezbariérovosti městské části.

Zvelebování veřejných prostor městské 

části zvyšuje životní standard obyvatel 

Prahy 13.

A2.7 Rozvoj a údržba 

cyklotras a stezek na 

území MČ Praha 13

OŽP: financování z 

rozpočtu HMP, 

rozpočtu MČ Praha 

13 a dotačních 

programů

Cyklookruh „Za prací a zábavou“ je veden zčásti po 

cyklostezce mezi panelovými domy, zčásti po 

zklidněných místních komunikacích a účelových 

cestách. Zkvalitnění povrchu cyklostezky a 

řádnému označení brání majetkoprávní vztahy, 

které je třeba dořešit. Cílem je stezka se 

zpevněným povrchem, která ideálně propojí 

Centrální park s Prokopským údolím. Opatření 

usiluje rovněž o budování nových a renovaci 

stávajících stezek pro cyklisty po celém území 

Prahy 13.  

Vzhledem k stále se zvyšujícímu podílu 

automobilové dopravy na mobilitě obyvatel 

se dá předpokládat, že k užívání kol / 

elektrokol se bude uchylovat stále větší 

počet občanů - jako reakce na "plné 

silnice". Abychom pohodlné užívání kol / 

elektrokol atp. občanům umožnili, 

usilujeme o rozvoj tohoto opatření.  

A2.8 Dostavba a 

údržba Centrálního 

parku Prahy 13

OŽP: financování z 

rozpočtu HMP, 

rozpočtu MČ Praha 

13 a dotačních 

programů

Centrální park je důležitý prvek městské části 

Praha 13, který přispívá k vysokému standardu 

životních podmínek Prahy 13. Dostavbu parku 

zajišťuje MHMP, ale i MČ Praha 13. Park se 

postupně buduje již mnoho let - podle finančních 

možností a řešení majetkových vztahů 

k pozemkům. Část pozemků patří městu, ale zbytek 

je v soukromém vlastnictví. Tyto pozemky je třeba 

postupně dále vykupovat. Centrální park spravuje 

Odbor životního prostředí - řeší majetkové otázky 

ve vztahu k parku, dle možností park buduje a 

revitalizuje.  

Centrální park je "výkladní skříní" městské 

části. Občané park v hojné míře využívají. 

Je snahou městské části, aby se park 

udržoval, nadále zveleboval, stával se 

dostupnějším přilehlým oblastem atp. 

A2.9 Revitalizace 

vnitrobloku Fingerova

OŽP: financování z 

rozpočtu HMP, 

rozpočtu MČ Praha 

13 a dotačních 

programů

Revitalizace rozsáhlého vnitrobloku probíhala již v 

letech 2018 - 2020. Je předpokládáno její 

pokračování v roce 2021. Z prostranství 

bezprostředně před základní školou budou 

odstraněny kruhové záhony a bude upravena zeleň 

ve zvýšených částech. Bude vybudováno nové 

velké dětské hřiště s oplocenou částí pro nejmenší 

děti a volně rozmístěnými herními prvky pro větší 

děti. Ve vnitrobloku je naplánováno množství 

výsadeb dřevin i bylin, rozmístění moderního 

mobiliáře a také rekonstrukce cestního systému, 

který vnitroblok propojí jako celek. Hřiště budou 

bezbariérová.

Součástí vnitrobloku Fingerova je FZŠ 

Otokara Chlupa, sportovní hřiště, několik 

hřišť pro malé děti atp.  

A2.10 Revitalizace 

vnitrobloku Petržílkova 

Nušlova

OŽP: financování z 

rozpočtu HMP, 

rozpočtu MČ Praha 

13 a dotačních 

programů

Revitalizace vnitrobloku v Nových Butovicích je 

zaměřena na sjednocení prostoru a úpravu situace 

sportovních a pochozích zpevněných ploch. Jejich 

část bude nahrazena částečně mlaty a zelení. 

Centrální část vnitrobloku bude pojata více jako 

parková úprava. Namísto jednoho ze sportovišť 

bude vytvořena zelená terénní modelace s keřovou 

výsadbou. Druhé hřiště bude zrekonstruováno. 

Místo jednoho ze souběžných chodníků je navržena 

odpočinková mlatová plocha s lavičkami, stejně 

jako v místě zrušeného pískoviště. V průchodu 

mezi školou a stadiónem budou zrušeny dosluhující 

vyvýšené výsadby uprostřed. Chodník bude po 

obou stranách zúžen a doplněn trvalkovými 

plochami. Přilehlá sportovní plocha bude 

zrekonstruována.

Vzhledem k tomu, že se jedná o 

dlouhodobě plánovanou revitalizaci, 

budeme o její realizaci v následujícím 

období i nadále usilovat. 



A2.11 Rekonstrukce 

dětského hřiště 

Trávníčkova 

OŽP: financování z 

rozpočtu HMP, 

rozpočtu MČ Praha 

13 a dotačních 

programů

V lokalitě Lužiny se nachází dosluhující dětské 

hřiště, které projde celkovou rekonstrukcí včetně 

sadových úprav v jeho těsné blízkosti. Hřiště je 

laděno pro věkovou kategorii od 6 let. Jako povrch 

bude použita litá pryž v okrové barvě, která barevně 

imituje přírodní materiál. V rámci sadových úprav 

budou na ploše hřiště vysazeny 4 nové jehličnaté 

stromy a po obvodu budou založeny záhony 

s kombinací kvetoucích i stálezelených keřů. Jako 

herní prvky budou použity dvě atypické houpačky, 

tři trampolíny, tunel, kolotoč, hrazda a další. Hřiště 

bude doplněno lavičkami a odpadkovými koši.

Technický stav zastaralého hřiště 

předpokládá jeho rekonstrukci.

A2.12 Rekonstrukce 

dětského hřiště U 

Jezera 

OŽP: financování z 

rozpočtu HMP, 

rozpočtu MČ Praha 

13 a dotačních 

programů

Dětské hřiště je určeno nejmenším dětem od 2 let. 

Na jeho ploše nebudou chybět houpačky, skluzavky 

a pískoviště. Celý povrch hřiště bude opatřen 

pryžovou hmotou s grafickými herními prvky. Hřiště 

bude oplocené a bude doplněno novými lavičkami a 

odpadkovými koši.

Dětské hřiště je uprostřed lidnatého 

vnitrobloku a v blízkosti Centrálního parku. 

Rodinami s malými dětmi je hojně 

využívané. 

A2.13 Fitnesparčík na 

růžku ve vnitrobloku 

Amforová

OŽP: financování z 

rozpočtu HMP, 

rozpočtu MČ Praha 

13 a dotačních 

programů

Na místě zastaralé odpočinkové zóny v lokalitě 

Lužiny, ve vnitrobloku Amforová bude vybudován 

menší fitpark. Budou zde umístěny 4 posilovací 

stroje k procvičení celého těla. Fitpark bude 

doplněn pěti lavičkami a odpadkovým košem.

Fitparky podporují zdravý životní styl 

občanů. 

A2.14 Rekonstrukce 

dětského hřiště 

Amforová

OŽP: financování z 

rozpočtu HMP, 

rozpočtu MČ Praha 

13 a dotačních 

programů

Na hřišti bude umístěna nová multifunkční herní 

sestava pro starší děti a vyměněny dopadové 

plochy za pryžovou bezpečnostní dopadovou 

plochu.

Technický stav zastaralého hřiště 

předpokládá jeho rekonstrukci.

A2.15 Rekonstrukce 

sportovního hřiště 

Bellušova

OŽP: financování z 

rozpočtu HMP, 

rozpočtu MČ Praha 

13 a dotačních 

programů

Pryžový povrch na hřišti bude zrekonstruován. 

Povrch je zastaralý a poničený. V současné době je 

již nutné opětovně provádět drobné opravy.

Technický stav zastaralého hřiště 

předpokládá jeho rekonstrukci.

A2.16 Rekonstrukce 

sportovního hřiště 

Blattného

OŽP: financování z 

rozpočtu HMP, 

rozpočtu MČ Praha 

13 a dotačních 

programů

Cílem je rekonstrukce pryžového povrchu na hřišti. 

Povrch je zastaralý a poničený. V současné době je 

již nutné provádět drobné opravy.

Technický stav zastaralého hřiště 

předpokládá jeho rekonstrukci. 

A2.17 Rekonstrukce 

dětského hřiště ve 

vnitrobloku Blattného

OŽP: financování z 

rozpočtu HMP, 

rozpočtu MČ Praha 

13 a dotačních 

programů

Dětské hřiště je určeno nejmenším dětem od 2 let. 

Některé herní prvky již dosloužily a je třeba hřiště 

modernizovat. Na jeho ploše nebudou chybět 

houpačky, kolotoč, pískoviště, rozhledna ve tvaru 

majáku s nácvikem výškového lezení, pryžové 

zvířátko se skluzavkou a tunelem k nácviku 

motoriky nejmenších dětí a moderní lanová 

prolézačka. Celý povrch hřiště bude opatřen 

pískem. Hřiště bude oploceno a bude doplněno 

novými lavičkami a odpadkovými koši. Díky 

rekonstrukci dětského hřiště a revitalizaci navazující 

městské zeleně dojde ke snižování negativních 

dopadů probíhající klimatické změny.  

Technický stav zastaralého hřiště 

předpokládá jeho rekonstrukci. 



A2.18 Rekonstrukce 

skateparku Lužiny

OŽP: financování z 

rozpočtu HMP, 

rozpočtu MČ Praha 

13 a dotačních 

programů

Skejtové hřiště v lokalitě Lužiny vzniklo v roce 2002 

a nevyhovuje současným potřebám a trendům. 

Naším záměrem je hřiště rozšířit o další 1/3 

stávající plochy a vybudovat zde moderní betonový 

skatepark, který bude vyhovovat aktuálním 

požadavkům mládeže. Plocha bude rozdělena na 2 

části pro začátečníky a pro pokročilé. Hřiště budou 

moci využívat návštěvníci na skejtech, inlajnech, 

koloběžkách i kolech. Součástí bude také 

odpočinková zóna a horolezecká stěna. 

Technický stav zastaralého skateparku 

předpokládá jeho rekonstrukci.

A2.19 Rekonstrukce 

dětského hřiště 

Janského

OŽP: financování z 

rozpočtu HMP, 

rozpočtu MČ Praha 

13 a dotačních 

programů

Jedná se o rekonstrukci dvou částí dětského hřiště 

v sídlištním vnitrobloku. Dětské hřiště je již 

zastaralé a herní prvky i mobiliář je potřeba vyměnit 

za nový. 1. část hřiště je určena pro menší děti. 

Bude zde instalován nový mobiliář, domeček se 

skluzavkou, pískoviště, houpačka, pérák žába a 

kolébačka. Ve 2. části pro větší děti bude houpačka 

kruhová, závěsná, fitnes prvky a nový mobiliář. 

Hřiště doplní sadové úpravy. Obě části se případně 

dají realizovat zvlášť.

Technický stav zastaralého hřiště 

předpokládá jeho rekonstrukci.

A2.20 Rekonstrukce 

sportovního hřiště ve 

vnitrobloku Dominova

OŽP: financování z 

rozpočtu HMP, 

rozpočtu MČ Praha 

13 a dotačních 

programů

Bude zde umístěna nová multifunkční herní sestava 

pro starší děti a vyměněny dopadové plochy za 

pryžovou bezpečnostní dopadovou plochu.

Technický stav zastaralého hřiště 

předpokládá jeho rekonstrukci.

A2.21 Dokončení 

projektu revitalizace 

parku Šostakovičovo 

náměstí 

OŽP: financování z 

rozpočtu HMP, 

rozpočtu MČ Praha 

13 a dotačních 

programů

Další etapa rekonstrukce parku na Šostakovičově 

náměstí, která je pojímána jako samostatná akce. 

V rámci revitalizace budou obnoveny stávající 

sadové úpravy, cestní síť bude upravena do 

logičtější podoby a vznikne zde nové odpočívadlo. 

Budou vysazeny nové keře a stromy a bude 

rozmístěn nový městský mobiliář. Realizace 

projektu zvýší životní standard a bezpečnost 

návštěvníků prostoru, který je nyní nepřehledný.

Revitalizace prostoru by měla mít pozitivní 

vliv na zvýšení životního standardu a 

kvality soužití zdejších obyvatel.

A2.22 Obnova 

prostranství a zeleně u 

památníku v 

Třebonicích

OŽP: financování z 

rozpočtu HMP, 

rozpočtu MČ Praha 

13 a dotačních 

programů

Aktivita zahrnuje vyčištění a úpravu okolí památníku 

+ kapličky a sadové úpravy.

Památník a jeho okolí vyžaduje adekvátní 

úpravy. 

A2.23 Dokončení parku 

pod Velkou Ohradou „U 

dvojčat“ 

OŽP: financování z 

rozpočtu HMP, 

rozpočtu MČ Praha 

13 a dotačních 

programů

Veřejný prostor se nachází na Malé Ohradě - 

parcela 2342/531 v k. ú. Stodůlky o rozloze 3 480 

m2. Na řešený prostor navazuje z jižní strany ulice 

Tlumačovská. Cílem návrhu bylo do stávající 

strnulé a nesourodé sadovnické kompozice dodat 

dynamičnost a lehkost pomocí pásů ze vzdušných a 

kvetoucích druhů vybraných vyšších keřů a květin 

trvalek. Do parčíku je navrženo celkem 5 

trvalkových záhonů fungujících na principu 

dešťových zahrad. V severozápadní rovinatější 

části je navržena relaxační plocha a fitness zóna na 

zpevněném polopropustném povrchu. Do parku 

bude doplněn nový mobiliář a rámová houpačka. 

Lokalita je v těsné blízkosti hustě 

obydleného sídliště Velká Ohrada. 



A2.24 PARČÍK „U 

Dobráků“

OŽP: financování z 

rozpočtu HMP, 

rozpočtu MČ Praha 

13 a dotačních 

programů

Řešený veřejný prostor se nachází na Praze 13, 

Nová Ves - parcela 2023 v k. ú. Jinonice (ve správě 

MČ Praha 13) o rozloze 4 058 m2. Na řešený 

prostor navazuje ulice U Dobráků. Cílem je do 

sočasné nesourodé kompozice bez jakékoliv 

občanské vybavenosti a rozmanitosti druhů rostlin 

vytvořit park, který bude sloužit zejména k 

setkávání komunity zdejších obyvatel Nové Vsi. 

Stávající skupina stromů bude propojena 

podsadbou keřů. Bude vytvořena pěší komunikace 

a rovněž záhon květin trvalek. V horní části parku 

vznikne odpočinková zóna s lavičkami, pískovištěm 

a houpačkou. 

Nová Ves je oblast, která se nachazí mezi 

Prokopským údolím a sídlištěm Velká 

Ohrada. Disponuje prostorem, kde se 

nabízí jeho rekultivace. Po obnově 

prostoru to bude místo, které rádi využijí i 

návštěvníci přilehlého Prokopského údolí, 

které je častým cílem vycházek nejen 

obyvatel Prahy 13. 

A2.25 Parková úprava 

u OC Lužiny

OŽP: financování z 

rozpočtu HMP, 

rozpočtu MČ Praha 

13 a dotačních 

programů

Řešený veřejný prostor se nachází na pozemku č. 

2131/376 v k. ú. Stodůlky (ve správě MČ Praha 13) 

o rozloze 1 736 m2 v centrální části sídliště Lužiny. 

Plocha bezprostředně navazuje na obchodní 

centrum a nachází se vedle venkovní zahrádky 

zdejší oblíbené restaurace. Stávající parková 

úprava stará 30 let je již velmi nevzhledná a proto je 

toto místo neutěšené. Cílem je vytvořit na 

frekventovaném místě parkovou úpravu, která 

potěší návštěvníky nákupního centra i návštěvníky 

restaurace.

OC Lužiny je důležitým nákupním centrem 

nejen pro občany, kteří žijí v přilehlém 

okolí. Zvelebení parkovací plochy ocení 

lidé, kteří sem jezdí na nákupy, ale i za 

zábavou. 

A2.26 Rekonstrukce 

fontány u FZŠ 

Brdičkova

OŽP: financování z 

rozpočtu HMP, 

rozpočtu MČ Praha 

13 a dotačních 

programů

Dominantní umělecké dílo z 80. let 20. století je 

součástí opěrné zdi před FZŠ Brdičkova. Některé 

díly zdejší mozaiky chybí. Dílo bude restaurováno. 

Stávající technologie fontány je zastaralá a bude 

demontována a nahrazena novým vystrojením 

strojovny. Rekonstrukce technologie je rozčleněna 

do několika částí, kterými jsou výměna stávající 

poškozené vany za nerezovou s přesahem, který 

zabrání přímému stékání vody po mozaice, výměna 

trysek a přívodního potrubí vody, nové odtokové 

potrubí a zrestaurování poškozené mozaiky. 

Součástí bude také stavební rekonstrukce 

betonového těla fontány.

Fontána je do jisté míry dominantou 

prostoru před FZŠ Brdičkova.  

A2.27 Rekonstrukce 

fontány “Malý Princ“ na 

Slunečním náměstí

OŽP: financování z 

rozpočtu HMP, 

rozpočtu MČ Praha 

13 a dotačních 

programů

Fontána, která je dominantou okolního prostoru 

projde celkovou rekonstrukcí. Dojde k opravě 

keramických výjevů z pohádky o Malém Princi. 

Bude modernizována technologie fontány, opraveny 

budou stavební konstrukce a dojde k celkovému 

vyčištění tohoto uměleckého díla.

Fontána je v nevyhovujícím stavu.

A3.1 Komunitní akce 

Divokej Event 

Proxima Sociale 

o.p.s.

Akce probíhá 1krát ročně v odpoledních hodinách 

zpravidla v Centrálním parku u Klubu JednaTrojka. 

Prorodinné opatření je cílené primárně na děti a 

mládež, nicméně je určeno i široké veřejnosti. 

Náplní akce je: turnaj ve stolním fotbálku, 

workshopy pro mladé lidi (graffiti, líčení, výtvarné 

aktivity), dále pak hudební vystoupení, soutěže o 

ceny atp. Součástí akce je také informování o 

sociálních službách určených dětem a mládeži ze 

strany Proxima Sociale o.p.s.

Proxima Sociale o.p.s. je důležitým 

aktérem rodinné politiky Prahy 13. 

Organizace se zaměřuje na práci s dětmi 

a mládeží.  

A3) Služby pro rodiny 



A3.2 Příměstský tábor 

Proxima Sociale o.p.s.

Proxima Sociale 

o.p.s.

Příměstské tábory v Klubu JednaTrojka realizuje 

daná organizace každoročně a účastní se jich velké 

množství dětí z Prahy 13. Prostřednictvím 

příměstských táborů se děti učí sociálním 

dovednostem jako je spolupráce ve skupině, 

respektování skupinových pravidel atp. Dalším 

přínosem je, že díky příměstským táborům mohou 

děti smysluplně trávit volný čas v průběhu letních 

prázdnin. Jejich rodiče, vzhledem k tomu, že je o 

děti "postaráno", tak mohou lépe spojit svůj 

pracovní a rodinný život - nemusejí řešit hlídání dětí 

atp. 

Příměstské tábory vhodně doplňují 

nabídku volnočasových aktivit pro děti a 

mládež z Prahy 13. 

A3.3 Příměstský tábor 

Dům dětí a mládeže 

Stodůlky 

DDM Stodůlky 

Posláním příměstských táborů je poskytnout 

pracujícím rodičům v době letních a podzimních 

prázdnin hlídání jejich dětí a těmto dětem zajistit 

kvalitně strávený volný čas se spoustou zajímavých 

aktivit, které by se v budoucnu mohly stát jejich 

koníčky. V průběhu let 2021 - 2024 předpokládáme 

realizaci cca 160 letních příměstských táborů a 

vzdělávacích kempů s návštěvností cca 3 200 

účastníků.

Příměstské tábory vhodně doplňují 

nabídku volnočasových aktivit pro děti a 

mládež z Prahy 13. 

A3.4 Podpora zdravého 

životního stylu rodiny 
DDM Stodůlky 

Podpora stávajících volnočasových aktivit DDM 

Stodůlky pro rodiny - např. Rodinné sportovní hry, 

Domeček s příchutí, Po 13. rovnoběžce, akce 

pořádaná k oslavě Mezinárodního dne rodiny, letní 

tábor pro děti a rodiče atp.

DDM Stodůlky realizuje nejvíce 

prorodinných aktivit tohoto druhu v lokalitě 

Prahy 13.

A3.5 Divadelní 

představení souboru z 

ČR

KD Mlejn 

Představení zprostředkují dětem první kontakt 

s divadlem, přičemž respektují jejich potřeby a jsou 

velmi interaktivní. Zároveň nabízejí rodičům další 

způsoby, jak rozvíjet komunikaci s dítětem i 

schopnosti dítěte komunikovat s okolím a 

seznamovat se s vnějším světem.

Aktivita navazuje na realizaci divadelních 

představení v předchozím "Akčním plánu".  

A3.6 Cirkusový 

workshop
KD Mlejn 

Workshop seznamuje rodiče i děti s několika 

cirkusovými disciplínami a řadou cirkusových 

náčiní. Všestranně rozvíjí nejenom motorické a 

pohybové dovednosti dětí, ale je i dobrou příležitostí 

k sociálním interakcím, čímž rozvíjí i sociální 

kompetence dětí. 

Aktivita navazuje na realizaci cirkusových 

workshopů v předchozím "Akčním plánu".  

A3.7 Dopolední kurz 

cirkusové akrobacie pro 

rodiče s hlídáním dětí 

KD Mlejn 

Kurz pozemní a závěsné akrobacie pro dospělé je 

ideální kombinací kardio a posilovacího tréninku. 

Důraz je zároveň kladen na zdravé zacházení s 

tělem. Během kurzu je zajištěno hlídání dětí. 

Prorodinné opatření umožní rodičům 

aktivně trávit svůj volný čas a zároveň mít 

zajištěno hlídání svých dětí. 

A3.8 Dopolední 

představení pro rodiče 

a seniory s hlídáním 

dětí

KD Mlejn 

Divadelní představení pro rodiče a seniory se 

odehrává v dopoledních hodinách. Zprostředkovává 

kulturní zážitek těm, kteří z jakéhokoliv důvodu 

nemají možnost vydat se za kulturou ve večerních 

hodinách. Před a po představení bude otevřen 

divadelní bar, který je ideálním místem pro 

setkávání lidí.  

Aktivita rozšiřuje nabídku kulturních akcí v 

KD Mlejn pro rodiny s dětmi a seniory o 

dopolední divadelní představení.  

A3.9 Baby kavárna KD Mlejn 

Kavárna s hernou je místem, kde se mohou 

setkávat rodiče a děti z okolí. Kavárna je otevřena 

od 9.00 hod a nabízí rodinám místo pro příjemně 

strávený čas. Zároveň je bezpečným místem, kde 

navazovat nová přátelství. Dítě se zde seznámí s 

novým prostředím, což je důležité pro jeho rozvoj a 

orientaci ve společnosti. Součástí kavárny budou 

také jednorázové akce jako bazárek dětského 

oblečení, přednášky pro rodiče, výtvarné dílny atp. 

Děti, ale i rodiče mohou v Baby kavárně 

navazovat nová přátelství a udržovat ta 

stará. Jednorázové akce, které zde 

probíhají potom rozvíjejí komunitní 

potenciál daného místa. 



A3.10 Realizace akce 

"Den rodiny s Prahou 

13"

OSP + realizátor

"Den rodiny s Prahou 13" je každoročně realizované 

prorodinné opatření. Den rodiny je celosvětově 

připomínán 15. května. Akce bude uskutečněna ve 

spolupráci OSP a realizátora, který bude ke 

spolupráci osloven. Jedná se o celodenní program 

uzpůsobený rodinám s dětmi. Součástí programu 

budou nejrůznější hry pro děti, divadélka a zábavný 

program, který umožní rodinám příjemně prožít svůj 

volný čas. 

Prorodinná aktivita přispívá k posilování 

stability a soudržnosti rodin. Jelikož je 

akce určená dětem v doprovodu rodičů i 

prarodičů, přispívá rovněž k posilování 

mezigeneračních vazeb. 

A3.11 Realizace akce 

"Mikulášská"
OSP + realizátor

Zábavný program pro děti v doprovodu rodičů je 

realizován vždy 5. 12. daného roku v podvečerních 

a večerních hodinách. Pro návštěvníky bude 

připraven zábavný "Mikulášský program" - 

nejrůznější hry, ale především setkání se sv. 

Mikulášem. Akce bude realizována ve spolupráci 

OSP a realizátora, který bude ke spolupráci 

osloven. 

Prorodinná aktivita přispívá k posilování 

stability a soudržnosti rodin. Jelikož je 

akce určená dětem v doprovodu rodičů i 

prarodičů, přispívá rovněž k posilování 

mezigeneračních vazeb. 

A4.1 Veřejné fórum 

koordinátor MA 21 

+ odpovědný politik 

MA 21 + Výbor pro 

Agendu 21

Veřejné fórum se bude konat v rámci aktivit MA 21 

a to 1x za 2 roky, ale může být realizováno 

každoročně. Cílem participační aktivity je zjištění 

potřeb obyvatel průřezově všemi tématy - doprava, 

životní prostředí, školství, sociální oblast atp.

Aktivita je součástí povinných kritérií 

vztahující se ke kategorii „C“ a je 

povinností ji realizovat minimálně 1 x za 2 

roky.

A4.2 Veřejné 

projednání 

koordinátor MA 21 

+ odpovědný politik 

MA 21 + Výbor pro 

Agendu 21

Veřejná projednání v rámci aktivit MA 21 se bude 

konat min. 2x ročně. Témata jsou libovolná dle 

potřeby. Probíhá otevřená diskuze mezi zástupci 

ÚMČ a veřejností. Vhodné pro všechny věkové 

kategorie.

Aktivita je součástí povinných kritérií 

vztahující se ke kategorii "C"  a je 

povinností ji realizovat minimálně 2x za 

rok. 

A4.3 Zajištění PR v 

oblasti rodinné politiky 

Prahy 13 

OSP, Odbor 

kanceláře starosty 

a další dotčené 

odbory

Zajištění informovanosti o aktivitách rodinné politiky 

MČ Praha 13 skrze časopis STOP, webové stránky 

a FB MČ Praha 13 a regionální televizi TV13. 

Vytvoření a využívání již existujících informačních 

míst - informace v knihovnách, přízemí radnice, 

v poliklinikách, Středisku sociálních služeb Prahy 

13, DDM Stodůlky, KD Mlejn atp. Vytvoření 

grafického designu tématu rodinné politiky. 

Využívání vhodných informačních míst, které se 

nám po Praze 13 podaří vyhledat a navázat s nimi 

spolupráci.

Předpokládáme rozšíření sítě infostojanů 

rodinné politiky i na další exponovaná 

místa, vytvoření tematicky zaměřených 

letáčků. 

A4.4 Zajištění 

osvětového programu 
OSP

Odbor sociální péče se zaměřuje mj. na aktivity 

preventivního charakteru. Preventivní program 

bude realizovaný dle potřeby pro ZŠ, MŠ popř. 

veřejnost. 

Preventivní programy předcházejí 

pozdějším nežadoucím situacím a jevům 

ve společnosti.  

A4.5 Ekologické akce 

pořádané OŽP pro 

obyvatele Prahy 13 

OŽP 

Ekologické akce jsou zaměřeny na všechny věkové 

skupiny, především pak na rodiny s dětmi, MŠ a 

ZŠ. Ekodivadélka pro MŠ a první stupeň ZŠ jsou 

pořádána 2x ročně. Dále se konají akce jako Den 

země a Den stromů primárně rovněž pro MŠ a ZŠ. 

Pro rodiny s dětmi se uskutečňují akce jako např. 

Butovický rohlík ke Dni Země a Pražské 

cyklozvonění v rámci Týdne mobility.

Realizace ekologických akcí pro rodiny má 

v Praze 13 tradici.

B1.1 Přístavba ke 

stávajícímu objektu 

Střediska sociálních 

služeb Prahy 13

MČ Praha 13, 

Středisko 

sociálních služeb 

Prahy 13

Projekt přístavby k jižní stěně stávajícícho objektu, 

která  bude mít 4 NP, ve které bude 10 

malometrážních bytů, určených pro seniory, kteří 

mohou využívat sociální a další služby. V přízemí 

objektu bude recepce, společenský sál, sociální 

zázemí a prostor pro charitu. 

Investiční záměr přístavby rozvíjí stávající 

nabídku služeb poskytovaných 

Střediskem sociálních služeb Prahy 13. 

A4) Informovanost, osvěta a propagační aktivity

B) PODPORA MEZIGENERAČNÍ SOLIDARITY

B1) Vytváření infrastruktury pro mezigenerační aktivity 



B1.2 Podpora vytváření 

prostor pro 

mezigenerační aktivity

OŽP v součinnosti 

s OSP 

Záměrem prorodinného opatření je realizovat 

investiční akce OŽP ve veřejném prostoru 

s ohledem na potřebu mezigeneračního setkávání.

Prorodinné opatření bude naplňováno 

prostřednictvím zohlednění potřeby 

mezigeneračního setkávání u současných 

i budoucích investičních projektů OŽP. 

B2.1 Osvětové a 

preventivní programy

koordinátor MA 21 

+ odpovědný politik 

MA 21 + Výbor pro 

Agendu 21

Pravidelná realizace osvětových akcí / soutěží nebo 

preventivních programů především se zaměřením 

na mezigenerační aktivity v rámci MA 21.

Aktivita je součástí povinných kritérií 

vztahující se ke kategorii "C". 

B2.2 Den zdraví

koordinátor MA 21 

+ odpovědný politik 

MA 21 + Výbor pro 

Agendu 21

Každoroční pořádání Dne zdraví. Jednodenní 

festival zdraví a zdravého životního stylu je 

zaměřen na prevenci a osvětu pro všechny 

generace. Akce se koná zpravidla před letními 

prázdninami před budovou radnice.

Aktivita je součástí povinných kritérií 

vztahující se ke kategorii "C".  

B2.3 Zuby jako perličky

koordinátor MA 21 

+ odpovědný politik 

MA 21 + Výbor pro 

Agendu 21

Aktivita na podporu zubní hygieny u dětí je 

realizována v mateřských školách Prahy 13. Aktivita 

spočívá v "návštěvách" odborníků + proškolení dětí 

v oblasti zubní hygieny na půdě MŠ. 

Aktivita je součástí plánovaných činností. 

B2.4 Služby a aktivity 

podporující 

mezigenerační aktivity 

v DDM Stodůlky 

DDM Stodůlky ve 

spolupráci s MČ 

Praha 13

Aktivita sloužící k posilování mezigeneračních 

vazeb a bourání mezigeneračních bariér. Je 

naplňována prostřednictvím realizace nejrůznějších 

akcí a aktivit. 

Podpora projektů k propojení generací, 

např. kroužky pro prarodiče a jejich 

vnoučata, aktivity DDM Stodůlky, kde se 

počítá i s přítomností seniorů atp. 

Prostřednictvím služeb a aktivit této 

organizace dochází k podpoře 

mezigeneračního obohacování mezi dětmi 

a seniory. 

B2.5 Podpora aktivního 

stáří

OSP - koordinace, 

Středisko 

sociálních služeb 

Prahy 13, dotčené 

ZŠ

Prorodinné opatření se snaží propojovat nejmladší 

a nejstarší generaci. Formou propojení je společná 

činnost pěveckých sborů složených z dětí v 

některých ZŠ (např. FZŠ Otokara Chlupa - Kulíšci, 

FZŠ Brdičkova - TyBrďo) a pěveckého sboru 

složeného se seniorek, který realizuje svou činnost 

ve Středisku sociálních služeb Prahy 13.

Záměrem prorodinného opatření je 

propojování činnosti sborů složeného z 

dětí a sboru složeného ze seniorek, jejich 

poznávání se a vzájemné obohacování. 

B2.6 Služby a aktivity 

podporující 

mezigenerační aktivity

Středisko 

sociálních služeb 

Prahy 13, vedoucí 

denního stacionáře 

a příslušná 

kompetentní osoba 

ze strany ZŠ a MŠ

Návštěva dětí ze základních a mateřských škol 

v denním stacionáři, který je součástí Střediska 

sociálních služeb Prahy 13. Společný program dětí 

a seniorů - kulturní program nebo ruční práce. Díky 

společnému setkávání a aktivitě se podporuje 

budování mezigeneračních vazeb. 

Tyto akce se zpravidla organizují při 

příležitosti významných svátků - Vánoce, 

Velikonoce, dále hudební koncerty atp.

B2.7 Čtení prarodičů 

dětem v pobočce MK 

Stodůlky 

pobočka MK 

Stodůlky 

Prorodinné opatření podporuje mezigenerační 

vztahy a budování vzájemného poznání mezi 

generacemi. V pobočce MK Stodůlky budou seniory 

dětem předčítány knížky s tematikou, která je 

oběma generacím blízká. 

Poznávání se generací a budování 

vzájemného respektu přispívá ke 

zvyšování kvality soužití obyvatel. 

B2.8 Společné hraní 

deskových her seniorů 

a dětí 

pobočka MK 

Stodůlky 

Prorodinné opatření, které podporuje 

mezigenerační vztahy a budování vzájemného 

poznání mezi generacemi. V pobočce MK Stodůlky 

budou společně hrát deskové hry děti a senioři.

Poznávání se generací a budování 

vzájemného respektu přispívá ke 

zvyšování kvality soužití obyvatel. 

B3.1 Realizace 

dobrovolnického 

programu pro seniory 

ohrožené sociálním 

vyloučením a saturace 

jejich potřeby 

mezilidského kontaktu

dobrovolnický 

program Farní 

charity Stodůlky

Farní charita Stodůlky je realizátorem 

dobrovolnického programu v regionu Prahy 13. 

Organizace seniory ohrožené osaměním a 

sociálním vyloučením vyhledává a následně pro ně 

zajišťuje dobrovolnický program.

Dobrovolnický program realizuje svou 

činnost - osobní kontakt dočasně nahradil 

pravidelný kontakt telefonický. Byla 

rozšířena cílová skupina o další seniory a 

dlouhodobě nemocné, kteří se cítí 

opuštění. Služba dobrovolníků seniory 

aktivizuje k udržování kontaktů s okolním 

světem a zájmu o společenské dění.

B2) Služby a aktivity podporující mezigenerační aktivity 

B3) Programy proti osamění a sociálnímu vyloučení 



B3.2 Realizace 

preventivních programů 

proti osamění

OSP, Středisko 

sociálních služeb 

Prahy 13

Prorodinné opatření je realizováno prostřednictvím 

vytváření, realizace, případně zprostředkování 

programů prevence proti osamění. Konkrétně se 

jedná o realizaci klubů seniorů, včetně virtuálního 

klubu seniorů, Klubu Kulička, činnost rodinných a 

mateřských center, realizaci Retro kavárny, výlety, 

koncerty, tvořivé aktivity pro seniory atp. Opatření 

se týká především seniorů, ale zaměřuje se i na 

prevenci osamění u dalších cílových skupin. 

Fenomén osamělých seniorů je stále více 

aktuálnější. Realizací programů dochází k 

eliminaci osamělosti a sociálního 

vyloučení seniorů.

B4.1 Monitoring potřeb 

odlehčovacích a 

pečovatelských služeb 

včetně proškolení 

neformálních 

pečovatelů

OSP - koordinace 

+ realizace, Farní 

charita Stodůlky - 

realizace

Prorodinné opatření usiluje o podporu neformálních 

pečujících z Prahy 13. Aktivita je naplňována 

prostřednictvím programu Farní charity Stodůlky na 

podporu neformálních pečujících z městské části 

Praha 13. Prostřednictvím tohoto opatření jsou 

neformální pečovatelé proškolováni. Farní charita 

Stodůlky provozuje i poradnu pro pečující. Jsou zde 

poskytovány bezplatné konzultace k sociálním a 

zdravotním tématům - v domácím prostředí klientů, 

telefonicky i ambulantně přímo v poradně.

Farní charita Stodůlky rovněž zprostředkovává 

psychoterapeutickou a duchovní podporu, zapůjčuje 

kompenzační pomůcky, organizuje pravidelná 

setkání - moderovanou svépomocnou skupinu a 

vzdělávací setkání pro cílovou skupinu 

neformálních pečujících. 

Podpora neformálně pečujících patří mezi 

jednu z nejméně rozvinutých oblastí 

rodinné politiky.

B4) Rozvoj odlehčovacích, pečovatelských služeb a neformálního pečovatelství



C1.1 Podpora 

zapojování dospělých 

cizinců

OŠ ve spolupráci s 

OSP a 

realizátorem 

aktivity, vedení 

základních škol a 

vyškolení učitelé 

Jedná se o podporu jazykové vybavenosti cizinců 

žijících v Praze 13 formou výuky ČJ a reálií 

dospělých cizinců.

Aktivita je realizována prostřednictvím 

projektu "Společná adresa Praha 13". 

Samotnou výuku zajišťuje organizace 

Centrum pro integraci cizinců a Integrační 

centrum Praha.  

C1.2 Resocializační 

pobyt pro děti a mládež

Proxima Sociale 

o.p.s.

Výjezd mimo Prahu pro skupinu dětí a mladých lidí 

z Prahy 13 - pětidenní sebezkušenostní zážitkový 

pobyt. Hlavním obsahem jsou aktivity z oblasti 

prevence a výchovně vzdělávací činnosti 

podporující samostatnost, vlastní zodpovědnost a 

schopnost fungování v rámci skupinově 

nastavených pravidel.

Resocializační pobyt je nástrojem, který 

pomáhá "resocializovat" děti, které často 

pocházejí z problémových rodin. Aktivita 

je určena především dětem, které 

využívají služeb organizace Proxima 

Sociale o.p.s. Zároveň existuje spolupráce 

mezi kurátory pro mládež MČ Praha 13, 

kteří organizaci rovněž doporučují děti, 

které následně mohou na resocializační 

pobyt vyjet. 

C1.3 Volnočasové 

aktivity pro seniory ve 

Středisku sociálních 

služeb Prahy 13

Středisko 

sociálních služeb 

Prahy 13

Středisko sociálních služeb Prahy 13 zajišťuje 

organizaci volnočasových aktivit - pétanque, 

Lukiáda, nordic walking, výuka práce na PC, U3V, 

cvičení paměti atp.

Středisko sociálních služeb Prahy 13 je 

významným lokálním realizátorem 

volnočasových aktivit pro seniory.   

C2.1 Podpora rozvoje 

bezbariérovosti na 

území MČ Praha 13

Kancelář tajemníka 

Prorodinné opatření je uskutečňováno 

prostřednictvím realizace dokumentu Koncepce 

bezbariérovosti městské části Praha 13 na období 

2020 - 2030. 

Koncepce bude realizována 

prostřednictvím naplňování Akčního plánu 

ve 4 prioritních oblastech tj. doprava, 

objekty, trasy a komunikace a informační 

a technologické bariéry, systémová 

opatření. 

C3.1 Dobroučko 
Proxima sociale 

o.p.s.

Proxima Sociale o.p.s. zprostředkovává doučování 

nejen svým klientům, ale s nabídkou oslovila i 

všechny ZŠ z Prahy 13. Aktvita probíhá od 

listopadu 2020 jako reakce na uzavření ZŠ v 

důsledku covidu 19. Doučování je poskytováno 

zdarma. Doučování realizují buď přímo sociální 

pracovníci dané organizace, nebo dobrovolníci, z 

řad učitelů případně studenti vysokých škol. 

Vzhledem k epidemiologickým opatřením spojených 

s covid 19 probíhá výuka převážně online. Doučují 

se všechny předměty, které žáci poptávají. 

Organizace se také snaží poskytnout notebooky a 

další potřebné vybavení žákům, kteří k těmto 

výukovým pomůckám mají ztížený přístup.

Organizace reaguje na zvyšující se 

poptávku po doučování. Rozdíly mezi 

žáky se vlivem distanční výuky a 

rozdílnému zázemí žáků v rodinách 

zvětšují. 

C1) Služby a aktivity zaměřené na všechny skupiny se specifickými potřebami 

C2) Rozvoj infrastruktury včetně bezbariérovosti pro skupiny se specifickými potřebami

C3) Podpora specifických cílových skupin a programů 

C) PODPORA SKUPIN SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI



C3.2 Seniorská obálka

koordinátor MA 21 

+ odpovědný politik 

MA 21 + Výbor pro 

Agendu 21

Seniorská obálka je produkt na sociálně - 

zdravotním pomezí. Jedná se o formulář určený 

především seniorům, kteří žijí osamoceně a mají 

zhoršený zdravotní stav. Vyplnění tohoto formuláře 

a jeho zanechání na viditelném místě seniorem 

může pomoci v případě jeho ohrožení na životě. Na 

kartě jsou zaznamenány důležité údaje o 

zdravotním stavu osoby. Když k seniorovi přijde 

pomoc v podobě zdravotníka, tak pomáhající osoba 

ví, jaká je zdravotní anamnéza daného seniora a 

tomu může přizpůsobit zdravotní úkony.

Cílovou skupinou Seniorské obálky jsou 

především osamělí senioři. Využít ji je 

však umožněno každému občanovi s 

trvalým bydlištěm v Praze 13, který svůj 

zdravotní stav vyhodnotí tak, že mu 

Seniorská obálka může být prospěšná. 

Obálka je na radnici Prahy 13 vydávána v 

průběhu celého roku.  


