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Anotace projektu 

Projekt je zaměřen na vytvoření pracovní pozice sociálního pracovníka v úvazku 0,5 pro MČ Praha-

Ďáblice a úvazku 0,5 pro MČ Praha-Dolní Chabry. Sociální pracovník bude v těchto městských částech 

vykonávat sociální práce pro občany sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením, včetně osob 

zdravotně a tělesně postižených. Projekt navazuje na obdobný projekt podpořený z OP Praha-Pól růstu, 

Komunitní život v Ďáblicích. MČ Praha-Dolní Chabry je partnerem projektu s finančním příspěvkem. 

Cíle projektu 

Cílem projektu je vytvoření pracovní pozice sociálního pracovníka ve výši úvazku 0,5 na městské části 

Praha-Ďáblice a úvazku 0,5 na městské části Praha-Dolní Chabry. Tím bude zajištěna sociální pomoc 

občanům těchto dvou městských částí v jejich přirozeném prostředí. Lidé si v městské části Praha-

Ďáblice na komunitního pracovníka, který poskytoval sociální pomoc, zvykli a nyní se po něm ptají. 

Důležité je proto navázat na tuto pozici co nejdříve, aby nový sociální pracovník nemusel povědomí o 

nabízené pomoci opět znova vytvářet. 

Hlavní cílem projektu tedy je, aby občané těchto dvou městských částí měli možnost požádat o pomoc 

v jejich přirozeném prostředí, a sociální pracovník měl na tyto osoby dostatek časové kapacity, aby 

mohl potřebnou pomoc účinně poskytnout. 

Přínosy projektu 

V důsledku projektu očekáváme vytvoření a tím i zlepšení sociální pomoci na městských částech Praha-

Ďáblice a Praha-Dolní Chabry. Díky realizaci projektu očekáváme následující změny: 

− Sociální pomoc je nabízena v přirozeném prostředí klienta, individuálně a v dostatečné časové 

kapacitě, 

− Občané, kteří tuto pomoc potřebují, již nebudou muset na vzdálený a větší úřad městské části 

Praha 8, 

− Poskytování pomoci i občanům, pro které bylo vyhledání pomoci na velkém úřadě městské 

části Praha 8 příliš komplikované, 

− Pozitivní dopad na společenské prostředí v městských částech Praha-Ďáblice a Praha-Dolní 

Chabry, 

− Zmapování sociálních potřeb občanů v městských částech Praha-Ďáblice a Praha-Dolní Chabry, 

− Zlepšení přípravy a nabídky služeb sociální pomoci na základě lepšího zmapování potřeb 

občanů, 

− Realizace projektu, jehož výsledky a zkušenosti mohou následně sloužit jako příklad dobré 

praxe pro budoucí koncepční plánování sociální politiky na území hl. m. Prahu. 


