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Úvodní slovo primátorky  
hlavního města Prahy

Vážení občané a vážení návštěvníci hlavního města Prahy,
je mi milou a příjemnou povinností představit Vám Prahu z perspektivy 
společensky odpovědných aktivit, kterým se naše město věnuje.
Kvalita života a  rozvoj prostředí na  území hlavního města Prahy nám 
nejsou lhostejné a není nadsázkou říci, že Prahu chceme příštím gene-
racím předávat ve stavu prosperujícího, aktivního, zdravého a ke všem 
obyvatelům a návštěvníkům přívětivého města. 
Abychom těmto pomyslným závazkům dostáli a kontinuálně je naplňo-
vali, přijímáme zásady společenské odpovědnosti za  své. Integrujeme 
je do svého systému řízení, do strategií hlavního města Prahy a do jeho 
hodnot, každodenních činností a procesů při správě města. Dobrovolně 
si stanovujeme vysoké etické standardy, v  rámci rozhodovacích kom-
petencí jsme sociálně uvědomělí, snažíme se minimalizovat negativní 
dopady své činnosti na životní prostředí a přispíváme k podpoře regio-
nu. Pro společensky odpovědné počiny pro nás nejsou závazné hranice 
území hlavního města Prahy. Je nám zcela zřejmá role hlavního města 
v  rámci našeho státu a  společnosti, proto se kromě zlepšování kvality 
života občanů hlavního města soustředíme také na rozvoj prostředí pro 
návštěvníky Prahy – tuzemské i zahraniční.
Město vnímáme jako dynamický prostor, který lze vlastní činností 
vylepšovat. Občany a  návštěvníky hlavního města považujeme 
za klienty, kterým chceme poskytnout tu nejlepší službu v nejlepší 
možné kvalitě. Společenská odpovědnost nám umožňuje dávat ješ-
tě něco navíc – lidskost provázanou se zájmem o stav společnosti.
Věřím, že všechny naše kroky uskutečněné v rámci společenské odpo-
vědnosti vítáte a že je v roli klienta společensky i odpovědně využíváte. 
To je totiž naší motivací v jejich další realizaci.

Adriana Krnáčová
primátorka hlavního města Prahy

Úvodní slovo ředitelky  
Magistrátu hlavního města Prahy

Vážené a milé čtenářky, vážení a milí čtenáři,
dostává se Vám do ruky publikace, ve které jsme si dovolili shrnout vše 
podstatné, proč a čím se v rámci společenské odpovědnosti podílíme 
na rozvoji společnosti a prostředí na území našeho města.
Slovy zákona jsme veřejnoprávní korporace, která má vlastní majetek, 
má vlastní příjmy vymezené zákonem a  hospodaří za  podmínek sta-
novených zákonem podle vlastního rozpočtu. Slovy laika jsme největší 
úřad mezi krajskými úřady a spravujeme největší obec v naší zemi. Už jen 
toto na nás klade nároky, které jiný úřad našeho typu nemá, a zavazuje 
nás to poskytovat veřejnosti široké spektrum služeb v nejvyšší kvalitě.
V souladu s naším posláním jsme se dobrovolně zavázali, abychom 
byli při veškeré naší činnosti rovněž společensky odpovědní. Kdo 
jiný, nežli organizace veřejné správy, by měl být klíčovým aktérem 
v oblasti společenské odpovědnosti. Kdo jiný, nežli Magistrát hlav-
ního města Prahy, by měl na území hlavního města Prahy vytvářet 
podmínky pro rozvoj společenské odpovědnosti vlastním příkla-
dem, a tím motivovat a inspirovat občany i další subjekty ke spole-
čensky odpovědným aktivitám.
V kontextu zásad společenské odpovědnosti přijímáme spoluodpověd-
nost za  rozvoj prostředí a  osob, které se na  tomto rozvoji podílí, jako 
jednu z  hlavních priorit našeho úřadu. Prosazováním našich hodnot, 
stejně jako péčí o  zaměstnance a  zvyšováním loajality zaměstnanců 
Magistrátu hlavního města Prahy, přispíváme k  osobní angažovanosti 
každého z nás, neboť každý z nás se může podílet na rozvoji společnosti 
a prostředí kolem nás. Investujeme tím do lepší budoucnosti. To je pro 
nás klíčový atribut „dobré správy věcí veřejných“.
Podporujme se a inspirujme se.

Martina Děvěrová
ředitelka Magistrátu hlavního města Prahy

Adriana KRNÁČOVÁ
primátorka hlavního města Prahy

Martina DĚVĚROVÁ
ředitelka Magistrátu hlavního města Prahy
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Společenská odpovědnost organizací (CSR, z  angl. Corporate 
Social Responsibility) je koncept, kterým se organizace otevřeně 
přiznávají ke  své spoluodpovědnosti za  stav, chod a  udržitelný 
rozvoj společnosti. Společensky odpovědné chování organizace je 
představováno aktivitami, které jdou nejen nad rámec zákonných, 
ale i etických, komerčních a společenských očekávání. 

Organizace veřejné správy by měly být ze své podstaty společensky 
odpovědné, což je dáno do  značné míry legislativou, kterou se řídí. 
Ne vždy je však společenská odpovědnost těchto organizací veřejnos-
ti patrná a  rozpoznatelná, neboť „společenská odpovědnost“ je stále 
často pojímána pouze jako charita, sponzoring či filantropie. Míra spo-
lečensky odpovědných aktivit se častěji hodnotí na  základě objemu 
investovaných částek, nikoli dle dopadu na samotnou společnost.

Stěžejní poslání organizace veřejné správy je vždy zaměřeno na ta-
kové kategorie potřeb, které plní očekávání společnosti. Vedle hlavního 
poslání by měla organizace přijmout odpovědné chování ve smyslu 
ekonomického, sociálního a environmentálního udržitelného rozvoje 
společnosti na místní, národní a mezinárodní úrovni. To může zahrno-
vat přístup a příspěvek organizace ke kvalitě života, ochraně životního 
prostředí, zachovávání globálních zdrojů, rovným pracovním příle-
žitostem, etickému chování, komunitnímu rozvoji na  místní úrovni 
a dalším společensky odpovědným počinům.

Hlavním specifikem organizací veřejné správy je povinnost jed-
nat ve  veřejném zájmu. Už s  touto povinností souvisí zákaz jakékoli 
diskriminace a nutnost zajistit při jednání veřejné správy rovný přístup 
ke všem, znemožňovat takové aktivity, které preferují nebo zvýhodňují 
určitou skupinu veřejnosti na úkor ostatních.

Hlavním rysem společenské odpovědnosti je vůle organizace jed-
nak integrovat sociální a ekonomické aspekty do svého rozhodování, 
a dále reagovat na dopady vlastních rozhodnutí a aktivit na společnost 
a životní prostředí. Sociální odpovědnost by měla být nedílnou sou-
částí strategie organizace. Strategické cíle by měly být kontrolovány 
z hlediska sociální odpovědnosti tak, aby se zabránilo nechtěným ná-
sledkům. Výkonnost organizace ve vztahu ke společenství, ve kterém 
působí (místní, národní a mezinárodní), a její dopad na životní prostře-
dí je rozhodující složkou měření její celkové výkonnosti.

Organizace pracující na své společenské odpovědnosti zlepšuje:
1.   Svou pověst a image vůči občanské společnosti;
2.   Svou schopnost získávat a udržet si zaměstnance a jejich moti-

vaci a angažovanost;
3.   Své vztahy s veřejností.

Ke společensky odpovědnému přístupu se organizace veřejné správy 
vždy dopracují, pokud se cíleně zaměří na kvalitu poskytovaných slu-
žeb a její rozvoj. Je zcela přirozené, že v kvalitně řízené organizaci 
chcete přinášet ještě něco navíc, když můžete.

O společenské 
odpovědnosti 
organizací  
(včetně  
organizací  
veřejné správy)
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O rozhodnutí 
být společně 
společensky 
odpovědní

Rokem 2015 jsme přijali a zahájili naplňování Strategie řízení a roz-
voje Magistrátu hlavního města Prahy do roku 2020 (dále též „Stra-
tegie MHMP“), tj. strategické koncepce, jejímž cílem je jednoznačné 
definování dlouhodobých záměrů úřadu a  řízení jednotlivých kroků 
podporující rozvoj úřadu.

Nedílnou součástí Strategie MHMP je motto, poslání, vize a hodnoty 
Magistrátu hlavního města Prahy

„Má to smysl“ POSLÁNÍ:
Posláním Magistrátu hlavního města Prahy (dále též „MHMP“) je poskyt-
nout veřejné služby, jež vedou ke spokojenosti klientů a všestrannému 
rozvoji hlavního města Prahy (dále též „HMP“).

VIZE:
Magistrát hlavního města Prahy, jako krajský i obecní úřad, chce být 
úřadem moderním a efektivním, který na vysoké úrovni a ve vysoké 
kvalitě uspokojí potřeby svých klientů. Chceme s  ostatními subjekty 
(občany, sdruženími, fyzickými i právnickými osobami, institucemi, or-
ganizacemi, apod.) spolupracovat na principu partnerství. Uvnitř naše-
ho úřadu chceme být otevření sami k sobě, ochotní na sobě pracovat 
a stát se důvěryhodným a vyhledávaným zaměstnavatelem.

HODNOTY:
Zákonnost – při své práci dodržujeme všechny platné právní 

předpisy
Úcta a etika – chováme úctu ke svému okolí, k  lidem, k právním 

předpisům, ke své profesi
Otevřenost a spolupráce – podporujeme spolupráci na bázi part-

nerství uvnitř i vně úřadu, jsme transparentní
Profesionalita – jsme nestranní, nediskriminujeme, vykonáváme 

svou činnost na vysoké odborné úrovni, pracujeme na sobě, 
jsme zodpovědní

Efektivita – pracujeme hospodárně, účinně a rychle
Zájem a rozvoj – podporujeme rozvoj našeho potenciálu, v rámci 

svých kompetencí se zlepšujeme

Hlavní oblasti rozvoje MHMP podřizujeme klientskému pohledu 
na úřad. V kontextu naplňované Strategie MHMP je úřad orientovaný 
směrem k  veřejnosti. Veřejnost chápeme jako společnost kolem 
nás existující ve  společném prostoru s  námi, a  to je základním 
smyslem společensky odpovědného chování našeho úřadu.

Motto:    SMĚREM 
K VÁM
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„Soustřeďme se na  budoucnost. Praha postaví svou 
budoucnost na  kultuře, promyšleném rozvoji  prostředí, 
společenské stabilitě a dobré správě. To vše jí pomůže stát 
se preferovaným městem pro život i podnikání. Aby Praha 
mohla dosáhnout své vize Praha v  roce 2030, musí se 
stát městem sebevědomým, připraveným na budoucnost. 
Musí být městem konkurenceschopným a flexibilním, které 
bude hrdou součástí moderní Evropy a které vytváří pod-
mínky pro kvalitní život svých obyvatel i návštěvníků.“

Vize Strategického plánu hl. m. Prahy se opírá a  cílí na  pět 
priorit – Prosperující město, Občanská společnost, Autentické 
město, Sociální soudržnost, Krásné město.

PROSPERUJÍCÍ MĚSTO
Velice důležitá je komunikace jednotlivých místních aktérů. Podnikate-
lé, město a akademický sektor musí tvořit jednotný systém, ve kterém 
budou záměry jednotlivých aktérů v synergii, investice v území budou 
mezi jednotlivými aktéry plánovány a synchronizovány a vzájemně se 
tak budou překrývat a doplňovat a šetřit náklady na investice i správu.

OBČANSKÁ SPOLEČNOST
Naším posláním by mělo být naučit se znovu společně žít v  našem 
městě, porozumět sobě navzájem a společně začít utvářet město tak, 
aby bylo naším městem a odráželo náš způsob života.

Společensky  
odpovědná  
Praha

Vize Prahy  
v kontextu  
Strategického  
plánu hl. m. Prahy
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AUTENTICKÉ MĚSTO
Rolí města není řídit a určovat kulturní program na svém území, ale vytvořit taková pravidla a podmínky pro kulturní sektor, aby se mohl 
přirozeně rozvíjet a reflektovat soudobá témata.

SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST
V zájmu posílení mezigenerační soudržnosti je třeba plně využít potenciálu starší populace pro zapojení do komunitního i pracovního 
života a posilovat tak intenzitu vztahů mezi různými generacemi ať již prostřednictvím uplatňování rovných příležitostí či podporou 
finančně dostupných volnočasových a vzdělávacích aktivit.

KRÁSNÉ MĚSTO
Kultivací sdíleného veřejného prostoru kultivujeme i náš vztah k ostatním a vztahy mezi sebou navzájem. Kvalita, estetika a užitnost 
sdílených prostranství a nás jako společnosti vypovídá mnohem více, než se může na první pohled zdát.

Uplatňováním konceptu společenské odpovědnosti do všech našich činností jdeme ruku v ruce naplňování vize Strategické-
ho plánu hl. m. Prahy a jeho priorit.

„Strategický plán je pro budoucnost města velmi důležitý, protože nám v podstatě dává výhled, jaké budou potřeby lidí, ale i samotného 
města. Především funguje jako možný návod, jak ty potřeby uspokojit,“ říká Adriana Krnáčová, primátorka hl. m. Prahy. 

Materiál byl zpracováván Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy a během jeho tvorby byl konzultován s městský-
mi částmi, dotčenými magistrátními odbory, výbory Zastupitelstva hl. m. Prahy, s jednotlivými zastupiteli a samozřejmě i s veřej-
ností. „Myslím, že nikdy v minulosti se dokument jako je Strategický plán nedočkal takového otevřeného dialogu,“ doplňuje primátorka. 
Strategický plán navíc upozorňuje i na výzvy, které může přinést budoucí vývoj nejen v Praze, ale i ve zbytku Evropy.

„Pro občany, politiky nebo třeba firmy Strategický plán představuje vizi toho, kam se chceme do roku 2030 posunout. Víme například, 
že se do Prahy nastěhuje minimálně 100 tisíc nových obyvatel. To znamená, že je nezbytné každý rok postavit aspoň pět tisíc nových 
bytů. Strategický plán zároveň ukazuje na oblasti, kde bychom mohli ušetřit. Tak například zavedením chytrých opatření v řízení města 
bychom mohli ušetřit až čtyři miliardy korun ročně,“ uzavírá primátorka Adriana Krnáčová.

„V současné době jsou projekty města rozptýlené v řadě koncepčních dokumentů s různě přidělenými gescemi a není proto snadné 
sledovat jejich naplňování a  plánovat další postup. To by se mělo zásadně změnit implementací Strategického plánu hl. m. Prahy,“ 
dodává náměstkyně primátorky Petra Kolínská.

TERMINÁL LODNÍ DOPRAVY, architekt petrjanda/brainwork
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„ To, co děláme, je méně než kapka v moři.  
Ale bez této kapky by tady něco chybělo.“

Svatá Matka Tereza, 
humanitární pracovnice  
a nositelka Nobelovy ceny míru
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Z přebytku rozpočtu podporujeme 
výstavbu a rekonstrukce škol 

Rada hlavního města Prahy schválila návrh na přerozdělení více jak 
300 milionů korun z přebytku hospodaření mezi městské části a střed-
ní školy zřizované přímo hlavním městem. Na návrhu, o kterém Rada 
rozhodovala, spolupracovaly radní pro školství a  evropské fondy  
Irena Ropková a náměstkyně pro finanční politiku Eva Kislingerová.
„V  roce 2015 hlavní město Praha hospodařilo s  přebytkem rozpočtu 
ve výši 11,4 miliardy Kč. Tento pozitivní výsledek proto umožnil reflektovat  
požadavky starostů městských částí Prahy a  uvolnit další finanční 

prostředky na  investice do  mateřských a  základních škol a  do  oblasti 
sportu, podporující tělesné aktivity jejich žáků,“ uvedla po jednání Rady 
náměstkyně Eva Kislingerová.

Bezmála 220 milionů korun získaly městské části na výstavbu a rekon-
strukce nových mateřských a základních škol, případně jejich sportov-
ního zázemí. Nové mateřské školy se tak dočkaly například městské 
části Praha Zličín či Praha 14, rekonstrukce základních škol proběhly 
mimo jiné v  městské části Praha Štěrboholy, v  městské části Praha 
Velká Chuchle a byla rozšířena stávající Základní škola Charlotty Ma-
sarykové a  Základní škola Edvarda Beneše. Celkem bylo podpořeno 
sedm projektů z oblasti mateřských škol a dvacet dva projektů z oblasti 
základních škol v souhrnu částkou 188 milionů korun.
„Budování nových kapacit předškolním a základním vzdělávání je priori-
tou naší koalice. Již druhá vlna dotací pro městské části významně přispěje 
k zlepšení současného stavu, kdy se zejména v okrajových částech Prahy 
potýkáme s výrazným nedostatkem míst,“ uvedla radní Irena Ropková. 

Další městské části se tak dočkaly výstavby či rekonstrukce sportovního 
zázemí. Na celkem šest projektů z oblasti podpory sportu na školách 
městských částí šlo z rozpočtu Prahy více jak 30 milionů korun. Přibliž-
ně 88 milionů korun pak získaly na  investice do sportovního zázemí 
střední školy, které zřizuje přímo hlavní město Praha.

Společensky 
odpovědná 
Praha – 
hospodárná

Irena ROPKOVÁ
radní hlavního města Prahy
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Eva KISLINGEROVÁ
náměstkyně primátorky hlavního města Prahy



Realizace projektu Podpora vybraných druhů sociálních služeb 
v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy
Hlavním cílem projektu je pomoc potřebným osobám s cílem usnadnit 
jejich začlenění do společnosti a zaručit plnění jejich základních práv. 
Pomoc potřebným osobám je realizována prostřednictvím podpory 
vybraných druhů sociálních služeb, které jsou zařazeny do krajské sítě 
sociálních služeb na území hl. m. Prahy. Očekávaným přínosem pro-
jektu je zajištění dostupnosti konkrétních druhů sociálních služeb pro 
potřebné osoby na území hl. m. Prahy.

Společensky  
odpovědná  
Praha –  
sociálně-zdravotní
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Fond rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy  
(založen v roce 2015)
Účelem fondu je využití příjmů z prodeje bytových domů nesvěře-
ných Statutem hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy a výnosů 
z  pronájmu volných bytů v  domech určených k  prodeji na  rozvoj 
a  zkvalitnění sociálního bydlení a  pobytových kapacit sociálních 
služeb na území hl. m. Prahy. Předpokládá se, že z 85 % půjde o vy-
užití v oblasti sociálního bydlení a z 15 % v oblasti sociálních služeb. 
Základním úkolem hl. m. Prahy je podporovat prostředí, ve kterém 
bude na prvním místě odpovědnost jedince za své chování a zajiště-
ní si základních potřeb včetně bydlení, a být připraveno poskytnout 
pomoc lidem, kteří se ocitli nezaviněně v tíživé situaci a v rámci vlast-
ních prostředků si své bydlení z objektivních důvodů nejsou schopni 
zajistit sami. Prioritními skupinami osob, na  něž se bytová politika 
hlavního města Prahy zejména zaměřuje, jsou: senioři, osoby se zdra-
votním postižením, osoby v sociální tísni a vybrané profese.
Byty jsou poskytovány i pro potřeby organizací vykonávajících sociální 
politiku v rámci péče o klienty vyžadující speciální pomoc. 

Realizace celopražské amatérské filmové soutěže Antifetfest
Od  roku 2008 pořádáme celopražskou filmovou soutěž pro žáky 
a studenty základních a středních škol s tematikou prevence rizikové-
ho chování. Chceme přispívat k posílení odpovědnosti dospívajících 
za  vlastní rozhodnutí, životní styl a  zdraví. Mladí tvůrci se při práci 
na  snímcích zamýšlí nad rizikovým chováním, učí se vzájemně spo-
lupracovat, zapojují i rodiče a pedagogy. Oceněné snímky jsou distri-
buovány do škol k možnému využití při preventivní práci a promítány 
na veřejných akcích.

Pořádání Pražského fóra primární prevence
Pro pedagogy a odborníky z oblasti primární prevence rizikového cho-
vání realizujeme každoročně Pražské fórum primární prevence. Fórum 
se vždy vztahuje k vybranému ústřednímu tématu a je doprovázeno 
přehlídkou činnosti neziskových organizací působících v prevenci. Cí-
lem fóra je předat pedagogům nové poznatky a dovednosti v oblasti 
primární prevence rizikového chování, vyvolat diskuzi a  vzájemnou 
spolupráci mezi jednotlivými subjekty na poli prevence.

Spolupořádáme celostátní Konferenci primární prevence riziko-
vého chování
Každoročně se podílíme na  přípravě, realizaci i  obsahu Konference 
primární prevence rizikového chování. Konference, kterou pořádá 
SCAN, z. s., a Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, je určena 
odborníkům z oblasti prevence a zaměřuje se každý rok na jiné téma 
z oblasti prevence. Konferenci doprovází odborné workshopy a pane-
lové prezentace. 

Karel Grabein PROCHÁZKA
radní hlavního města Prahy

Radek LACKO
radní hlavního města Prahy
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Pořádání odborných seminářů 
Pořádáme krátkodobé i  vícedenní vzdělávací semináře pro pedago-
gy a metodiky prevence v pedagogicko-psychologických poradnách 
s  cílem posílit jejich odbornost a  kompetence při preventivní práci 
s dětmi a rodiči.

Dotační a grantová podpora sociálních služeb a návazných slu-
žeb podporujících rodinu
Finančně podporujeme organizace poskytující terénní, ambulant-
ní a  pobytové sociální služby pro osoby, které potřebují v  životě 
pomoc (především nestátní neziskové organizace a  příspěvkové 
organizace). Navyšujeme kapacity v  příspěvkových organizacích 

hl. m. Prahy a postupně pracujeme na zvýšení kvality a materiálně 
technických standardů nabízených sociálních služeb (především 
pobytových). Finančně podporujeme služby a projekty pomáhající 
rodinám a  dětem v  obtížné sociální situaci a  projekty zaměřené 
na podporu rodinného života. 

Grantová činnost v oblasti aktivit celopražského významu
V rámci grantové činnosti podporujeme akce celopražského významu, 
které jsou zacíleny na podporu veřejně prospěšných konferencí, semi-
nářů, osvětových, vzdělávacích, benefičních a soutěžních akcí v oblasti 
ochrany zdraví a vytváření sociální koheze ve společnosti.
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Srdce na dlani
Anketa je založena na oceňování práce a přístupu zaměstnanců jed-
notlivých sociálních zařízení hl. m. Prahy od klientů, kterým zajišťují po-
třebou péči. Oceňován je výjimečný přístup, zájem, empatie a ochota, 
se kterou si zaměstnanci získají během roku u klientů největší oblibu. 
Ti  je následně svými hlasy navrhují na  prestižní ocenění. Pracovníci 
s nejvyšším počtem hlasů následně postupují do slavnostního finále. 
Každoročně je tak v anketě oceněno téměř třicet pracovníků v sociál-
ních službách. „V dnešní hektické době, kdy je pomoc druhým lidem stále 
větší vzácností, je obdivuhodné, že tito zaměstnanci nad rámec svých 
povinností rozdávají při své práci radost a  jsou i  oporou v  nelehkých 
životních chvílích pro své klienty, kteří jsou na  jejich poskytovaných 
službách závislí. Přitom jejich práce není vůbec jednoduchá a o to více si 
jich za to vážím a myslím, že si zaslouží obdiv nás všech,“ řekl radní pro 
sociální oblast Daniel Hodek.

Systém podpory zařízení poskytující lůžkovou zdravotní péči 
na území HMP
Finančně podporujeme investiční i neinvestiční projekty lůžkových za-
řízení (především nemocnic) na území HMP a tím přímo podporujeme 
vyšší kvalitu a dostupnost zdravotních služeb na území HMP. 

Podpora v rámci soutěže ZDRAVOTNÍ SESTRA ROKU
Každoročně finančně podporujeme závěrečný benefiční ples, na kte-
rém je zdravotní sestra roku vyhlášena. 

Nekašli na plíce
Čtyřdenní osvětový program se koná pod záštitou radního pro zdra-
votnictví a bydlení Radka Lacka. Cílem je zvýšit povědomí o plicních 
nemocech a jejich léčení, prevenci a nabídnout zdarma vyšetření plic 
na spirometru.

Týden diabetu a Pochod proti diabetu ke Světovému dni diabetu
Týden diabetu vrcholí Pochodem proti diabetu, ten chce upozornit 
na narůstající problém diabetu 2. typu a povzbudit co nejvíce lidí, aby 
učinili první kroky k prevenci. 

Daniel HODEK
radní hlavního města Prahy

Systém humanitární pomoci  
pro lidi bez domova
Praha vytvořila systém pomoci lidem bez přístřeší, 
který jim umožňuje návrat z ulice do bytu a zapojení 
se do normální společnosti. Systém je založen na spo-
lupráci sociálních pracovníků s  klienty a  umožňuje 
jim využívat sociální zařízení od nocleháren přes azy-
lové domy, ubytovny až po nájemní byty. V současné 
době se vytváří síť nízkoprahových denních center.
V  zimním období především zabezpečuje koor-
dinovanou pomoc pro lidi bez domova na území 
HMP. Pomoc spočívá v  navýšení míst k  přespání, 
zajištění oblečení, stravy a zdravotního ošetření pro 
lidi bez domova, aby se minimalizovala možnost 
ohrožení života těchto lidí z důvodu podchlazení. 
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Den dětské onkologie
Cílem akce je šíření povědomí o problematice dětské onkologie s dů-
razem na varovné příznaky dětských nádorů, nutnost včasné návštěvy 
lékaře. Zároveň chtějí odborníci veřejnost upozornit na to, jak moc je 
těžký pro vyléčené děti opětovný návrat do společnosti a jak je zapo-
třebí těmto dětem i rodičům pomáhat odbourávat společenská tabu. 

Cena Mosty
V zájmu podpory aktivit přispívajících významným způsobem ke zlep-
šení postavení osob se zdravotním postižením a  jejich participace 
začala NRZP ČR v roce 2003 s pravidelným vyhlašováním ceny MOSTY. 
Cena je udělována za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch ob-
čanů se zdravotním postižením. Vítězem 14. ročníku cen MOSTY za rok 
2016 se stal Magistrát hlavního města Prahy za digitální mapu přístup-
nosti budov a  veřejných prostor pro osoby s  omezenou schopností 
pohybu a  za  podporu systémových a  rozvojových projektů sportu 
handicapovaných.

Run and help
Run and help neboli běh, který pomáhá, je projekt Konta Bariéry. Jedná 
se o šňůru charitativních běhů, do níž se mohou zapojit jednotlivci i sku-
piny, například školy, školky, firmy, úřady, spolky ale i  parta kamarádů 

nebo sportovní oddíl. Peníze, které běžci věnují, pomohou lidem se 
zdravotním postižením. Každý ročník má zaštiťující příběh, ale účastníci 
si také sami mohou určit, komu bude jejich pomoc adresována. Mohou 
běhat pro svého handicapovaného spolužáka, kamaráda či kolegu. 
Do charitativní akce se pravidelně zapojují i zaměstnanci MHMP.

Běh pro Paraple
Jedná se o benefiční sportovně společenskou akci. Dospělí a děti zá-
vodí v běhu na 100 m. Trať je možné zdolávat různě – během, jízdou 
na vozíku nebo s kočárkem, děti na koloběžkách nebo třeba i koňmo. 
Výtěžek akce je použit na činnost Centra Paraple.

MDA RIDE
MDA RIDE je největší motocyklová charitativní akce v České Republice. 
Zastupuje ji společnost osob, jež se rozhodly pomáhat v České Repub-
lice lidem s nervosvalovým postižením, známým jako svalová dystrofie. 
Za devět let i s naší podporou získala MDA RIDE ve prospěch pacientů 
se svalovou dystrofií 4 950 108 Kč

Akce – Život s handicapem 
Cesta za  snem, z. s., za  podpory hlavního města 
Prahy pořádá v  průběhu roku několik akcí. Cílem 
je představit veřejnosti sport jinak. Sport, který lze 
vykonávat i s  těžkým tělesným postižením. Sport, 
který nutně nemusí znamenat jen sport, ale také 
smyl života, prostředek, jak se vrátit k  aktivnímu, 
plnohodnotnému a soběstačnému žití.
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Balíčky pro děti z dětských domovů
Dětem z dětských domovů, jejichž zřizovatelem je HMP, jsou během 
roku předávány kufříky se školními potřebami a bezpečnostními prvky. 

Příběhy pražských pamětníků – projekt s periodikem Deník
Cílem projektu je především aktivní zapojení klientů domovů pro senio- 
ry do tvorby redakčního seriálu příběhů pražských pamětníků, jejichž 
životní zážitky a  paměti jsou spojené s  Prahou. Součástí projektu je 
i představení domovů pro seniory, jejichž zřizovatelem je HMP, a po-
skytnutí předplatného těmto domovům. 

Celoroční spolupráce se Startujeme, o.p.s.
Startujeme, o.p.s., se zaměřuje na podporu lidí s mentálním posti-
žením. Snaží se hledat a aktivně vytvářet pracovní příležitosti, které 
pomohou lidem se zdravotním znevýhodněním vrátit se zpátky 
do společnosti. MHMP zajišťuje podporu svých akcí právě prostřed-
nictvím tohoto sdružení. 

Byty pro dětské domovy
Téměř 10 let běží projekt, díky kterému mohou rodinné skupiny dvou 
dětských domovů HMP bydlet v bytech běžné občanské zástavby. Pro-
jekt byl následně rozšířen o tzv. startovací byty, ve kterých mohou by-
dlet plnoletí studující klienti dětských domovů. Projekt je významným 
příspěvkem pro lepší začlenění dětí odcházejících z dětských domovů 
do běžného života.

Osvětová kampaň HMP – Voda je život
Magistrát hlavního města Prahy v rámci opatření 
adaptace na  změnu klimatu realizuje osvěto-
vou kampaň zaměřenou na  vhodný pitný režim 
obyvatel hlavního města. Kampaň upozorňuje 
občany na  dostatečný přísun tekutin, nejlépe 
čisté vody, během dne, zvláště v době vysokých 
letních teplot. Magistrát hlavního města Prahy 
připravil letáky, které shrnují nejdůležitější infor-
mace o následcích nedostatečného přísunu vody 
na organismus, příznaků dehydratace organizmu, 
léčbě dehydratace. Materiály obsahují rady týkají-
cí se prevence rizika dehydratace u nejvíce ohro-
žených skupiny obyvatel, jimiž jsou především 
malé děti a senioři.

Podpora školního stravování 
Již 3 roky metodicky, finančně i  mediálně podpo-
rujeme školní stravování. Ve spolupráci s nutričními 
terapeuty pomáháme školám při poskytování diet- 
ního stravování. Zajišťujeme praktické tematické 
kurzy moderního vaření pro kuchařky a  vedoucí 
školních jídelen pod vedením profesionálních ku-
chařů z jiných oborů a nutričních terapeutů, probí-
hají semináře pro vedoucí jídelen i pro ředitele škol. 
Ve školním roce 2016/2017 se rozjel projekt Zdravá 
svačinka hrou jako interaktivní program pro děti MŠ. 
Ještě v roce 2017 proběhne 2. ročník soutěže Školní 
jídelna chutně a zdravě pro kuchařky školních jíde-
len mateřských, základních a středních škol.
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Akademie umění a kultury pro seniory HMP
Tato síť akademie umění byla založena jako prostor pro mezigenerační 
solidaritu a komunikaci, jenž občanům v seniorském věku umožňuje 
smysluplné a  aktivní naplnění volného času specificky zaměřeným 
studiem, které vhodně naplňuje jejich potřeby, a to jak psychické, tak 
sociální. Na základě vysoké poptávky ze strany seniorů byla v roce 2017 
nabídka rozšířena na celkem 12 základních uměleckých škol. Pro účast-
níky poskytováno bezplatně.

Výstava a přehlídka pražského školství Schola Pragensis
Jedná se o každoroční přehlídku pražských středních a vyšších odbor-
ných škol s cílem seznámit žáky základních a středních škol a jejich ro-
diče se vzdělávací nabídkou v hl. m. Praze. Přehlídka rovněž nabízí pře-
hled aktivit souvisejících s celoživotním vzděláváním, je tak určena pro 
širokou veřejnost. HMP v roce 2017 pořádalo již 22. ročník této výstavy, 
které se obvykle účastní cca 170 vystavovatelů (škol) s návštěvností cca 
35 000 návštěvníků.

Společensky  
odpovědná  
Praha –  
vzdělávací 
a volnočasová
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Imatrikulace žáků středních a vyšších odborných škol v oborech 
vzdělání s výučním listem
Jde o společenskou akci, která má za cíl propagovat řemeslné obory 
vzdělání. V roce 2017 byl pořádán 8. ročník s účastí vždy cca 2 000 žáků 
za účasti představitelů HMP (radní pro školství, předseda Výboru pro 
výchovu a vzdělávání ZHMP) a Hospodářské komory hl. m. Prahy.

Hudební maraton pražských základních uměleckých škol
Ve  spolupráci s  Asociací ZUŠ bude odbor školství a  mládeže MHMP 
v  roce 2018 pořádat třetí ročník této přehlídky za  účasti hudebních 
těles nejrůznějších velikostí, žánrového zaměření i uměleckých stylů ze 
základních uměleckých škol (ZUŠ) zřizovaných hl. m. Prahou, která se 
tradičně koná na Staroměstském náměstí. Jde o celodenní akci propa-
gující umělecké vzdělávání na území HMP. 

Besedy s  veterány z  II. světové války na  školách zřizovaných 
hl. m. Prahou
Tyto besedy jsou pořádány ve  spolupráci s  Asociací „Vojáci společ-
ně“, o. s. od roku 2012. Žáci se přímo dovídají o zážitcích od osob nej-
povolanějších, tedy válečných veteránů a hrdinů druhé světové války. 
Besedují o válce, míru, cti, vlastenectví a osobní oběti těchto veteránů, 
která je považována za samozřejmost. Předává se tak historická paměť 
dalším generacím.

Pořádání soutěže SOLLERTIA PRAHA
Soutěže Sollertia organizujeme již od roku 2011. Hlavním principem 
soutěží Sollertia je přímé porovnání žáků a odborníka z praxe. Nej-
lepší žák z každého oboru je oceněn čestným titulem SOLLERS (z lat. 
ZRUČNÝ) a stříbrnou medailí ze 42 gramů ryzího stříbra (na značku 
Sollers máme zapsanou i ochrannou známku). Dovednostní soutěže 
Sollertia mají za cíl rozšířit přímou účast budoucích zaměstnavatelů 
na obsahu výuky. 

Pražský učitel
Anketa Pražský učitel je od roku 2017 vyhlašována radní odpovědnou 
za oblast školství s cílem ocenit nejlepší pedagogy SŠ. Návrhy ředitelů 
škol hodnotí komise složená z  odborníků na  oblast školství a  vzdě-
lávání. Finále se odehrává v  reprezentačních prostorách hl. m. Prahy, 
vítězové získávají pamětní list a věcnou cenu.

Partnerství a finanční podpora při realizaci ankety ZLATÝ ÁMOS

Partnerství a finanční podpora při realizaci projektu Pražský stu-
dentský summit

Vzpomínková akce k významným událostem české historie v roce 
2017 – Lidice pro Prahu, Praha pro Lidice
Slavnostní prostory Brožíkova sálu Staroměstské radnice při příležitosti 
75. výročí vyhlazení obce Lidice hostily vzpomínkovou kulturní akci pro 
studenty pražských středních škol. Jejím smyslem bylo zprostředkovat 

mladé generaci tuto tragickou událost a  ocenit 
vítěze fotografické soutěže na  téma „Lidice pro 
Prahu, Praha pro Lidice“. Akce se vedle studentů 
a  pedagogů zúčastnili rovněž zahraniční hosté 
z  britského hornického města Stoke-on-Trent. 
Ti v rámci činnosti spolku Friends of Barnett Stross 
každoročně pořádají vzpomínkové akce navazující 
na tradici hnutí Lidice Shall Live (Lidice budou žít), 
které v roce 1942 založil za účasti československé-
ho prezidenta Edvarda Beneše a dalších exilových 
politiků britský lékař a politik Barnett Stross.
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Podpora vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem
Podporujeme vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem 
v mateřských, základních a středních školách. Na 22 základních školách 
městských částí Praha 1 – 22 je zajišťována výuka českého jazyka jako 
cizího jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem. Od roku 2018 
začínáme pilotovat intenzivní kurzy českého jazyka jako cizího jazyka 
pro žáky, kteří přicházejí do našich škol bez základní znalosti češtiny. 
Vše je pro účastníky bezplatné, hrazeno z rozpočtu HMP. Od roku 2016 
pravidelně organizujeme platformu, která informačně propojuje akté-
ry v  oblasti vzdělávání cizinců (MČ, NNO, školy) a  nabízí prostor pro 
výměnu a sdílení zkušeností či navazování kontaktů.

Nadační fond Cesta ke vzdělání
Nadační fond Cesta ke vzdělání zřízený HMP dává možnost pro praž-
ské školy, jejich žáky, studenty a pedagogy požádat o nadační příspě-
vek na realizaci jejich projektů. Program Cesta ke vzdělání je mimo jiné 
zaměřen na podporu účasti nadaných žáků pražských středních škol 
a studentů vyšších odborných škol a konzervatoří na zahraničních stá-
žích, soutěžích, festivalech, přehlídkách či konferencích.

Dětský domov cup 2016
Pro občanský život by dítě měla nejlépe vybavit rodina. Pokud ov-
šem taková chybí, musí tuto roli zastoupit sociální instituce. Měřítka 
jejich kvalit lze hodnotit různými způsoby. Je tedy zřejmé, proč jsme 
v tomto případě zaměřili svou pozornost na soutěž o nejvšestranněj-
ší dětský domov.

Program prevence sociálního vyloučení ve školách zřízených HMP
V  rámci realizace Celoměstských programů podpory vzdělávání 
na  území HMP je od  roku 2015 vyhlašován program č. 5: Program 
prevence sociálního vyloučení ve školách zřízených HMP, jež je zamě-
řen na podporu rodin, jejichž finanční situace jim neumožňuje po-
krýt náklady na účast dítěte na vnitrostátní školní akci (např. lyžařské 
kurzy, adaptační kurzy, školy v přírodě aj.). 

Den celoživotního vzdělávání 
Akce proběhla v Karolinu na Ovocném trhu. Školy zřizované HMP pre-
zentovaly širokou nabídku vzdělávacích programů zájmových i  pro-
fesních (pro lékaře, právníky, učitele, děti…), určených pro občany ČR 
i pro cizince a možnosti dalšího vzdělávání prostřednictvím internetu. 

Podpora nadaných dětí, žáků a studentů 
V  Celoměstských programech podpory vzdě-
lávání na  území HMP podporujeme pořádání 
vědomostních a  uměleckých soutěží obvodní-
ho a  krajského rozsahu pro nadané děti, žáky 
a  studenty škol a  školských zařízení na  území 
hl. m. Prahy. 

Stipendijní program pro žáky středních odbor-
ných škol oborů vzdělání s výučním listem
Poskytování stipendia má za cíl zkvalitnění odborné 
přípravy žáků vybraných, především technických, 
oborů vzdělání z pohledu: motivace udržení si dob-
rého prospěchu, nízkého počtu zameškaných hodin 
(z  toho vyplývající udržení si pravidelné docházky 
do školy) a řádné vykonávání praxe. Ve školním roce 
2017/2018 přidáváme do  stipendijního programu 
i žáky konající praxi ve školních jídelnách.
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Balíčky pro prvňáčky
Na začátku školního roku jsou prvňáčkům v základních školách, jejichž 
zřizovatelem je HMP, předávány školní potřeby a jiné drobnosti, které 
děti potěší. 

Vánoční jarmark
Ve  vestibulu Škodova paláce probíhá v  předvánočním čase Vánoční 
jarmark s prezentacemi výrobků chráněných dílen, terapeutických sku-
pin i s ukázkami prací studentů pražských odborných škol.
Návštěvníci si mohou vybírat z  ryze vánočních drobností přes deko-
rační i užitkové předměty, vánoční pečivo, ovocné a bylinné likéry až 
po šperky a květiny.

Velikonoční jarmark
Ve  vestibulu Škodova paláce probíhá před Velikonocemi Velikonoč-
ní jarmark, na  kterém jsou prezentovány výrobky chráněných dílen, 
terapeutických skupin i  ukázky prací studentů pražských odborných 
škol. Návštěva jarmarku a zakoupení předváděných výrobků je pěknou 
příležitostí podpořit jak mladé adepty řemesel, tak i klienty a zaměst-
nance chráněných dílen i terapeutických skupin.

Praha očima studentů – projekt s periodikem Deník
Obsahem projektu je představení středních škol, jejichž zřizovatelem 
je HMP, a  diskuse se studenty na  aktuální témata, která se dotýkají 
jich samotných.
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Měsíc náborů
Pravidelně v září, na začátku školního roku, probíhá již tradiční akce 
Měsíc náborů do pražských sportovních klubů. Hlavním cílem pro-
jektu je podpora zdravého životního stylu dětí především ve  věku 
6 až 15  let. Více než 200 pražských sportovních klubů otevírá své 
brány rodičům, kterým není lhostejné, jak jejich děti tráví volný čas. 
K dispozici je společný internetový prostor, kde se rodiče pohodlně 
s nabídkou jednotlivých sportů seznámí.

Podpora Her letní a zimní olympiády dětí a mládeže ČR
Olympiáda dětí a  mládeže České republiky je projektem Českého 
olympijského výboru. Jedná se o  republikovou soutěž krajských 
reprezentací v  kategoriích mladších a  starších žáků a  žákyň. Spor-
tovcům navozuje atmosféru opravdových olympijských her. Mladí 
účastníci nejsou ochuzeni o zapálení olympijského ohně, slavnostní 
ceremoniály, soužití v  olympijské vesnici nebo složení olympijské 
přísahy. Mladí reprezentanti hl. m. Prahy se účastní her pravidelně 
od roku 2003. V posledních třech letech jsme se v pořadí krajů umís-
tili vždy na 2. místě z celé ČR.

Kluziště pro Pražany
Hl. m. Praha nabízí Pražanům velké kluziště 
na Letné 40 x 20 m, které je v provozu od prosince 
do  konce jarních prázdnin. Je přístupné zdarma 
veřejnosti s  možností využití půjčovny bruslí. 
V  dopoledních hodinách je ledová plocha zdar-
ma k dispozici školní výuce se zajištěním instruk-
torů bruslení. V areálu probíhají doprovodné akce 
a zimní atmosféru doladí vánoční trhy.

Týden sportu zdarma
Oblíbená akce, která bude mít v roce 2017 již de-
váté opakování. Pražané budou mít možnost se 
zúčastnit v  období od  25. do  31. prosince akce 
a navštěvovat vybraná sportoviště zcela zdarma. 
Chystáme tradičně plavecké bazény a  veřejná 
kluziště. V nabídce nebudou chybět také zajímavé 
sporty jako jezdectví, kulečník, lezení, skateboar-
ding, bowling či různé formy bojových umění.
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Léto pražských dětí 
V rámci tohoto projektu zajišťuje 15 pražských domů dětí a mládeže, 
mimo jiné aktivity, příměstské tábory v období letních prázdnin pro 
děti a teenagery, kteří tráví léto v Praze a nemají jiný program. V na-
bídce jsou tábory zaměřené sportovně, umělecky i  technicky, dále 
tábory zaměřené na  chovatelství a  tábory koňské. Některé z  nich 
jsou doplněné o  výlety mimo Prahu. Pro léto 2017 bylo vypsáno 
cca 90 příměstských táborů. Kromě táborů konaných přímo v Praze 
pořádají domy dětí a mládeže v rámci tohoto projektu i výjezdní tá-
bory a akce pro děti a mládež.

Dny mladých hasičů
Příměstský tábor pro děti a  mládež plní hned několik socializačních 
aspektů. Stará se o volný čas dětí pod vedením zkušených instruktorů 
a  současně je seznamuje s  hasičskými a  záchranářskými technikami 
a  i  dovednostmi. Mladí adepti zde procházejí pořadovou přípravou, 
nacvičují sebeobranu, čeká na ně setkání se spolkem Prevence dětem 
a s městskými strážníky.

Běžecký závod pro děti s policií ČR – Memoriál Lucie Hanušové
Lucie Hanušová, mladá a  nadaná sportovkyně v  běžeckém lyžová-
ní a  studentka Coloradské univerzity tragicky zahynula ve  23 letech. 
Houževnatost a píle, která jí byla vlastní ještě za jejího života, je dnes 
symbolem závodu, jež tvoří nedílnou součást sportovního projektu 
pro děti z dětských domovů. 

Spolupráce s Cesta za snem, z.s.
HMP podporuje projekty handicapovaných 
sportovců a náš tým se také aktivně těchto akcí 
účastní. Jedná se zejména o  celorepublikový 
pětidenní nonstop závod Metrostav handy cyk-
lo o délce 2 222 km s  limitem 111 hodin. Cílem 
projektu je integrovat handicapované do  spo-
lečnosti, ukázat v  praxi, že všichni bez rozdílů 
můžeme tvořit fungující tým, a to jak v extrém-
ním závodě, tak venku na ulici.
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In-situ projekty
HMP je prostřednictvím příspěvkové organizace Zoologická zahrada 
Praha zapojeno do mezinárodního systému podpory projektů na zá-
chranu ohrožených druhů ve  volné přírodě (tzv. in-situ projekty). Již 
od roku 2008 HMP podporuje finančními prostředky formou daru ně-
kolik organizací, které se věnují záchraně ohrožených druhů ve volné 
přírodě, a rovněž vlastní projekty Zoo Praha. Finanční prostředky jsou 
vyčleněny z každé prodané vstupenky do Zoo Praha, jedná se o tzv. 
„Dvoukorunu ze vstupu“. 

Kůň Převalského na Dívčích hradech
V  roce 2019 se budou moci nejen obyvatelé Prahy těšit pohledem 
na koně Převalského mimo areál Zoo Praha. Nový projekt celkové pří-
rodní revitalizace oblasti Dívčích hradů počítá s vytvořením přírodní 
plochy o 20 ha stepního charakteru s roztroušenými enklávami keřo-
vých a stromových výsadeb, která bude nadále udržována pastvou 
koní Převalského, posledního žijícího druhu divokých koní. Přístup-
nost ohrady ze všech stran a plánovaná vyhlídková plošina umožní 
dobrou viditelnost koní bez ohledu na jejich aktuální polohu. Projekt 
chovu koní Převalského bude nejen novou možností jak seznamo-
vat veřejnost s  tímto výjimečným druhem a  jeho ochranářským 

příběhem, kdy po  jeho vyhubení v  přírodě se 
mohl navrátit do své domoviny jen díky chovům 
v lidské péči a na jehož záchraně se velkou měrou 
podílela a  podílí Zoo Praha, ale také projektem 
obnovy přírodního prostředí v  oblasti Dívčích 
hradů a  jeho následným udržováním přirozenou 
cestou formou permanentní pastvy. 
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Zastávka volný čas
Akce se koná v  rámci společného projektu pražských domů dětí 
a mládeže nejen na dopravním hřišti Vypich a přilehlé pláni, ale také 
na různých náměstích v Praze. Charakter programu je zaměřen na ne-
organizované děti a  mládež a  současně nabízí možnost zajímavě 
stráveného času i pro jejich doprovod (rodiče, prarodiče). Prezentuje 
se zde činnost jednotlivých zájmových kroužků a  klubů domů dětí 
a  mládeže na  stanovištích, kde si návštěvníci mohou i  tuto činnost 
vyzkoušet. Do programu jsou zařazeny také ukázky techniky a výcvi-
ku složek integrovaného záchranného systému a vystoupení různých 
hudebních skupin. 

Fit parky v HMP
Ve spolupráci s Českým olympijským výborem připravujeme realizaci 
rozsáhlého projektu vybudování fit parků na území všech městských 
částí hl. m. Prahy. Na  těchto volně přístupných sportovištích budou 
probíhat organizované akce nejen pro děti a mládež, ale také pro do-
spělé zájemce o správné cvičení či seniory a dále se zde budou konat 
různé sportovní a volnočasové soutěže.

Portál Praha sportovní a volnočasová
Pro lepší informovanost Pražanů chystáme upgrade webového portálu 
Praha sportovní. Hl. m. Praha připravilo moderní komunikační nástroj 
pro sportovní kluby i veřejnost. K dispozici bude první ucelená databá-
ze sportovních organizací v metropoli včetně informací o možnostech 
pronájmů či informací o náborových akcích. Připravený kalendář aktivit 
Vás nenechá zlenivět. Praha volnočasová nabízí nepřeberné množství 
výjezdových a příměstských táborů, jednorázových akcí nebo širokou 
škálu kroužků všeho druhu od rybářů, hudebníků, tvořivých rukou, ře-
meslníků, výtvarníků, chovatelů, techniků a dalších.

Pojď ven na hřiště
Chystáme projekt otevření školních sportovních ploch v  odpoled-
ních hodinách všem dětem a  mládeži, kteří nechtějí trávit čas sami 
s mobilem nebo u počítače. Na každém hřišti bude zdarma půjčovna 
sportovního vybavení a  samozřejmostí bude přítomnost zkušeného 
sportovního instruktora pro osvojení si základních pravidel a činností 
jednotlivých sportů. 
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Otázka rozvoje a  podpory společenské odpovědnosti v  oblasti 
kultury je hlavním městem Prahou dlouhodobě sledována. Nutnost 
jejího posilování se odráží, jednak v podpoře a záštitách radního pro 
kulturu, památkovou péči, výstavnictví a cestovní ruch Jana Wolfa, dále 
v  základních materiálech odboru kultury a cestovního ruchu MHMP, 
a neméně v konkrétních projektech podpořených v rámci dotačního 
systému HMP. Naším cílem je zajistit plnou transparentnost finančních 
toků městských prostředků, a  to především stanovením a dodržová-
ním přesných pravidel spolu se zapojením odborné veřejnosti do roz-
hodovacího procesu. Výzkum veřejného mínění v  oblasti kulturních 
zájmů a potřeb hl. m. Prahy z roku 2015 mimo jiné ověřoval možnosti 
kulturního vyžití jednotlivých věkových a  sociálních skupin popu-
lace, zkoumal bariéry účasti na  kulturním životě, problémy mobility, 
možnost oživování veřejného prostoru či informovanost veřejnosti 
o podobě pražské kultury. Závěry studie pomohly při stanovení tren-
dů a priorit pro následující období. Snažíme se rozšířit informovanost 
veřejnosti o  šíři podpory celého spektra umělecké tvorby a  kultury 
v rámci nového dotačního systému HMP, hledáme nové formy podpo-
ry kulturních aktivit, posilujeme nabídku kulturního vyžití dětí a mláde-
že, podporujeme počiny, jež pomáhají integraci menšin a zapojují je 
do aktivního kulturního dění.

Společensky 
odpovědná  
Praha –  
kulturní

Jan WOLF
radní hlavního města Prahy
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Setkání národnostních menšin
Jedná se o společnou akci HMP, národnostních menšin a Domu národ-
nostních menšin, o.p.s. V roce 2017 se uskutečnil již 17. ročník. Původně 
organizačně zajišťoval přímo MHMP, ale v posledních 5 letech je garan-
tem akce Dům národnostních menšin, o.p.s. a HMP partnerem v rámci 
organizačního zajištění (včetně programové části). V rámci akce je vždy 
realizována konference k tématu národnostních menšin a dále kulturně- 
společenský večer, kde je prezentována kultura jednotlivých národností 
(hudba a taneční soubory apod.) a současně je zde prostor pro vzájem-
né neformální setkání a dialog mezi delegáty konference a dalšími hosty. 

Pořádání mezinárodní konference k oblasti integrace cizinců
Konference je zaměřena na výměnu příkladů dobré praxe mezi dalšími 
evropskými městy. Dle Koncepce HMP pro oblast integrace cizinců je 
plánováno pravidelné opakování této akce.

Podporujeme společensky odpovědné projekty v oblasti kultury:
Bohnická divadelní společnost – sociální divadlo – Jádrem projektu 

zůstává tzv. sociální divadlo – práce unikátního souboru Boh-
nická divadelní společnost (25 let existence), otevřené formace 
profesionálních divadelníků a psychiatrických pacientů – herců.

Celoroční provoz Centra queer paměti – Společnost je provozova-
telem víceúčelového prostoru sloužícího jako zázemí pro její 
paměťovou a historickou práci v oblasti LGBT.

Ceny Paměti národa – Ceny jsou každoročně předávány válečným 
veteránům, politickým vězňům, odbojářům, přeživším ho-
locaustu, perzekuovaným spisovatelům či představitelům 
undergroundu, skautům, příslušníkům církví a dalším.

Den architektury – Veřejnost bude mít možnost nahlédnout na své 
okolí pod vedením architektů, historiků a  odborníků, kteří 
jim prozradí zajímavosti z jejich čtvrtě, bydliště i širšího okolí. 
Lidé opět vyjdou do ulic, aby objevovali kvalitní architekturu.

Fiesta 2017 – Koncept komplexního oživení dosud nehostinného 
městského prostoru na břehu Vltavy v Karlíně, realizace soci-
álně-kulturní letní program pro veřejnost.

Fresh senior klub – Podporuje široké spektrum 
oblastí života seniorů a nabízí tím občanům 
Prahy možnost důstojného prožívání po-
stroduktivního věku.

Interkulturní festival RefuFest – Festival se snaží 
integrovat migranty do  české společnosti, 
prostřednictvím uměleckých vystoupení 
a  představení kultury migrantů chce uká-
zat, že Praha je kosmopolitním otevřeným 
městem.

Jeden svět – Jeden svět je největší festival doku-
mentárních filmů o lidských právech na svě-
tě. Festivalový program každoročně odráží 
aktuální společenský vývoj a svým návštěv-
níkům nabízí hlubší vhled do  aktuálních 
problémů v ČR i ve světě.
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Kašpárkohraní – Rodinný festival nabízí přehlídku profesionálních 
hudebních umělců a  divadelních souborů, dílny s  výtvarným, 
divadelním ale i ekologickým zaměřením.

Koncert ke Dni hospiců – Hlavním přínosem koncertu je šířit pomocí 
kvalitní kulturní akce myšlenku dobrého a  důstojného konce 
života milým a zábavným způsobem, oslovit širokou veřejnost 
a přiblížit lidem možnosti paliativní péče.

Koncert pro UNICEF – Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK každoročně 
spolupracuje s mezinárodní charitativní organizací UNICEF, kterou 
podporuje v aktivitách na pomoc oblastem ozbrojených konfliktů.

Loutky v nemocnici – Cyklus loutkových představení, která jsou již více 
než 10 let uváděna na dětských odděleních pražských nemocnic.

Mezi ploty – Festival divadla a hudby tradičně probíhá v areálu Psychi-
atrické nemocnice Bohnice. Spojuje kulturní zážitky s myšlenka-
mi solidarity a lidské sounáležitosti.

Mezinárodní festival Praha srdce národů – Folklorní festival je největší 
společnou akcí národnostních menšin v ČR, která se koná v Pra-
ze již od roku 1999. Akce nese podtitul festival národů, národ-
nostních menšin a etnik.

Mosty mezi generacemi – Zajišťuje seniorům z celé Prahy dostupnost 
kulturních aktivit a společenský kontakt, a to i s mladými lidmi. 
Náplní jsou výstavy, přednášky, besedy, kursy, výtvarné dílny, 
činnost pěveckého sboru, ale také organizování vycházek a ná-
vštěv galerií, muzeí.

Nad Prahou půlměsíc – festival kultur Blízkého východu – Festival je za-
měřený na poznávání tradiční i současné blízkovýchodní kultury 
a rozvíjení kulturních vztahů majoritní společnosti s orientálními 
umělci žijícími v ČR a v Evropě.

MENE TEKEL – Festival proti totalitě, zlu, násilí, 
pro paměť národa – multižánrový projekt 
připomíná novodobé historické zkušenosti 
a podporu lidských práv.

Open Air Arena Betlémské náměstí – Otevřená plat-
forma kulturně společenských aktivit přede-
vším mladé umělecké generace: architektura 
– výtvarné umění – hudba – divadlo – film pro 
širokou veřejnost.

Oslavy Mezinárodního dne Romů – Oslavy tema-
ticky zaměřeny na soužití a spolupráci Romů 
a „Neromů“.

Prague Pride – Festival Prague Pride zvyšuje pově-
domí široké veřejnosti o  životě LGBT osob 
(leseb, gayů, bisexuálních a  transgender 
osob) a respektu vůči nim. 

Foto: CATHY SHIFLETT
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Proluka – galerie pod vršovickým nebem – Ojedinělá open-air galerie 
umění ve veřejném prostoru, přístupná 24 hodin denně. Cílem 
projektu je vytvářet místo pro prezentaci specifického umění pro 
veřejný prostor a veřejnost.

Příběhy bezpráví – Kulturou proti totalitě – Kulturní akce, která prostřed-
nictvím výstavy připomene myšlenku a význam Charty 77.

Queer filmový festival Mezipatra – Queer filmový festival je kulturní akce 
známá kvalitní dramaturgií zaměřenou na  propojení nejnovější 
a kanonické tvorby s tématikou sexuálních menšin.

TAP 2016–2019 – Podpora kapely The Tap Tap, souboru složeného 
z  tělesně postižených studentů a  absolventů škol pražského 
Jedličkova ústavu.

Tragédie na Mississippi – Projekt reflektuje specifiku neprofesionálního 
subjektu, který se orientuje na  zapojení sexuálních pracovnic 
do umělecké činnosti.

Tvůrčí Afrika, aneb Všichni jsme Afričani – Festival je jediným svého 
druhu v  ČR a  východní Evropě zaměřený na  současné africké 
drama a  divadlo a  jeho vztahy s  Evropou. Nabízí alternativu 
k euroamerické dramaturgii, obohacuje divadelní dění o aktivity 
„českých Afričanů“ a probíhá od roku 2000.

Učebny – Projekt je zaměřen na  překlenování propasti mezi laickou 
veřejností a  uměleckým světem, podporuje v  mladých lidech 
kritické myšlení a kreativitu a překlenuje „nedorozumění“ v rám-
ci diskurzu současného umění.

V hlavní roli stáří – Obsahem projektu je formulování a předávání od-
kazu dnešních seniorů současníkům na scéně Divadla U Valšů.

Živé umění: divadelní a  performativní program v  Museu Kampa 
a  Werichově vile – Nový kulturní prostor, který kromě stálé 
expozice muzejního charakteru bude v prostorách nabízet do-
provodné akce, jež budou svým obsahem korespondovat se 
základní ideou projektu – pojítkem všech lidí, kteří ve vile žili.

Světový romský festival Khamoro – Khamoro (z rom-
štiny: sluníčko) je největším a  nejznámějším 
profesionálním romským festivalem na světě, 
který v  Praze pořádá organizace Slovo již 
od roku 1999.
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HMP s  podporou radní pro oblast infrastruktury, tech-
nické  vybavenosti a  životního prostředí Jany  Plamínko-
vé realizuje a  administruje obecně prospěšné projekty 
na  zlepšení životního prostředí v  Praze  a  zkvalitnění ži-
vota obyvatel Prahy a  jeho návštěvníků. Důležitou sou-
částí obecně prospěšných aktivit je kromě optimalizace 
odpadového hospodářství rovněž management a rozví-
jení veřejné zeleně a péče o přírodu a krajinu. Tomu jdou 
ruku v ruce společensky odpovědné počiny podporované 
náměstkyní primátorky hlavního města Prahy pro oblast 
územního rozvoje a  územního plánu Petrou Kolínskou. 
Rozvoj životního prostředí a  území hlavního města je 
prováděn společně společensky odpovědně.

Společensky  
odpovědná  
Praha –  
environmentální  
a územně-rozvojová

Jana PLAMÍNKOVÁ 
radní hlavního města Prahy
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Revitalizace sídlišť
Sídliště, kde bydlí skoro 40 % obyvatel Prahy, spojují obdobné problé-
my – zanedbaná zeleň, nedostatek občanského vybavení a tlak na další 
zástavbu. Revitalizaci sídlišť jsme zahájili pilotně ve vnitrobloku Vybíra-
lova na Černém Mostě, kde žije téměř 5 000 obyvatel. Naplánováno je 
400 nových stromů, lepší hospodaření s dešťovou vodou nebo kratší 
cesty na  MHD. Díky aktivnímu zapojení místních se povedlo vyřešit 
i ožehavé téma parkování. První části projektu budou realizovány již 
v roce 2018.

Aktivní hlas veřejnosti při plánování města je důležitý
Účast veřejnosti při přípravě velkých i  menších projektů zlepšuje je-
jich kvalitu, šetří čas i peníze. Participace také zvyšuje transparentnost 
a odpovědnost při plánování města, zlepšuje vztahy v komunitě a od-
bourává nedůvěru. Participaci uplatňujeme u všech důležitých urba-
nistických projektů města. Podmínkou úspěšné participace je včasná 
a srozumitelná informovanost. Proto jsme pro veřejnost otevřeli Cen-
trum architektury a městského plánování (CAMP), kde jsou k dispozici 
aktuální informace o všech důležitých projektech obecních i soukro-
mých. CAMP nabízí prostor k  diskusím, přednáškám a  vzdělávacím 
programům. Všechny důležité informace o změnách územního plánu 
zveřejňujeme na webových stránkách www.zmenaplanu.cz.

Dvě procenta na umění
Umění do ulic Prahy patří – inspiruje nás k zamyšlení a může povzbu-
dit. Dělá město či čtvrť atraktivnější. Trápí nás nedostatek kvalitního 
umění v ulicích města a nahodilost dosavadních uměleckých počinů 
ve veřejném prostoru. Inspirovali jsme se proto v zahraničí, kde podpo-
ra umění ve veřejném prostoru funguje dlouhá léta. Na nová umělecká 
díla v ulicích jsme vyčlenili dvě procenta z investičního rozpočtu měs-
ta. Připravujeme pravidla, podle kterých se budou vybírat místa i autoři 
výtvarných děl. Autoři budou vybíráni v  transparentních soutěžích 
odbornou porotou. Program bude spuštěn v roce 2018. 
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Čistá mobilita – elektromobilita
HMP se zapojuje do  podpory udržitelné mobility, 
kterou provádí formou poradenství a poskytováním 
účelových finančních dotací např. na nákup elektro-
mobilů v příspěvkových organizacích. V uplynulých 
letech byla finančně podporována obměna vozo-
vého parku svozové společnosti Pražské služby, a.s. 
v  rámci podpory „de minimis“ za vozy s pohonem 
na stlačený zemní plyn. Pražské služby, a.s. tak získa-
ly největší flotilu komunálních vozidel na CNG v ČR. 
V  současné době je připravován finanční transfer 
na nákup 2 kusů elektromobilů pro Lesy hl. m. Prahy.
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Program Čistá energie Praha 
V roce 1994 zahájilo HMP realizaci dotačního programu pro obyvatele 
hl. m. Prahy, v současnosti vyhlašovaný jako „Čistá energie Praha“. Jedná 
se o motivační nástroj města ke zlepšování kvality ovzduší a k podpoře 
úspor energií v domácnostech. Jeho cílem je motivovat prostřednic-
tvím finanční podpory (dotací) vlastníky či nájemce bytových objektů 
k přeměně původních topných systémů na ekologicky příznivější for-
my nebo k využití obnovitelných zdrojů energie.

Kotlíkové dotace Praha
V roce 2015 hl. m. Praha podalo žádost o podporu z Operačního pro-
gramu Životní prostředí financovaného z evropských fondů – Fondu 
soudržnosti, aby mohlo zprostředkovat dotace fyzickým osobám 
na  obměny neekologických kotlů na  pevná paliva v  rodinných do-
mech za  ekologické zdroje vytápění s  cílem snížit emise z  lokálního 
vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimit-
ním koncentracím znečišťujících látek. Vyhlášení výzvy a realizace do-
tačního programu „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení 
ekologického vytápění v domácnostech“, zjednodušeně nazývaného 
„Kotlíkové dotace Praha“, se ujalo oddělení udržitelné energetiky od-
boru ochrany prostředí MHMP.

Realizace strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu
Ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy 
a s využitím několika mezinárodních projektů zpracoval odbor ochra-
ny prostředí MHMP návrh strategie adaptace hl. m. Prahy na klima-
tickou změnu. Zároveň se tím splnil závazek z přistoupení HMP k ini-
ciativě Mayors Adapt. Strategie obsahuje i  některé mitigační prvky 
a  je tedy výrazem společenské odpovědnosti nejen k  obyvatelům 
a návštěvníkům Prahy. Zahrnuje několik desítek opatření především 
reagujícím na vlny horka a existenci tzv. městského tepelného ostro-
va a na nerovnoměrnou distribuci srážek, v důsledku které hrozí jed-
nak sucha, jednak povodně. Dotýká se různých oblastí života včetně 
energetiky a dopravy a využívá i tzv. měkké nástroje v čele s osvětou 
a  výchovou. Těžiště spočívá v  péči o  městskou zeleň (tzv. zelenou 
infrastrukturu) co do kvality i kvantity a také v posilování tzv. modré 
(vodní) infrastruktury. Jen doplňkovou roli, ovšem ve  výjimečných 
případech nezastupitelnou hraje technická a stavební opatření (tzv. 
šedá infrastruktura).



Výstavba nových vodních ploch
Celkem bylo postaveno 41 468 m2 nových vodních ploch (např. rybník 
Zahrádky, Polifkův rybník, nové rybníky ve  Stromovce, vodní plocha 
Čihadla, vodní plocha Interlov)

Pokračování revitalizace vodních toků a ploch
Nadále realizujeme akce, které navracejí přírodní charakter vodním 
tokům a  nádržím v  Praze a  funkci zlepšování mikroklimatu Prahy. 
V  souvislosti s  adaptačními opatřeními na  změnu klimatu tímto 
způsobem Praha oživuje a  obnovuje přírodní charakter menších 
i  větších toků a  posiluje tak rovněž jejich funkce zadržování vody 
v  krajině a  předcházení povodňových škod. Celkem revitalizováno 
5  114 metrů původně technicky upravených koryt (např. Rokytka, 
Hostavický potok, Nebušický potok, Řepský potok, Jinonický potok, 
Litovicko-Šárecký potok, Brusnice, Roztylský potok) a  144  889 m2 
vodních nádrží a  rybníků (např. rybník V  Rohožníku, RN Nebušice, 
rybník Vincentinum, Nebušický rybník, rybník Dolní na  Placinách, 
Butovický rybník, 3 stávající rybníky ve Stromovce). Využití pražských břehů a nábřeží

Pro lepší využití pražských břehů a nábřeží pokračuje intenzivní projek-
tová a inženýrská příprava na náplavce v Holešovicích a v okolí ledáren 
v  Praze Braníku. Jedná se o  vybudování pobytových a  rekreačních 
ploch umožňujících výrazné zatraktivnění trávení volného času včetně 
volnočasových aktivit obyvatel přilehlých částí v městském prostoru.

Sběr použitého textilu, oděvů a obuvi
HMP prostřednictvím oddělení odpadů odboru ochrany prostředí 
MHMP zajišťuje nad rámec svých povinností na všech sběrných dvo-
rech, které jsou v systému HMP, sběr použitého textilu, oděvů a obuvi. 
Na sběru od roku 2015 spolupracuje s organizací Diakonie Broumov. 
Vysbíraný materiál je smysluplně využíván především k  materiálové 
pomoci sociálně slabým spoluobčanům a  dále je z  finančních pro-
středků, které jsou získávány prodejem tohoto materiálu ve sběrných 
střediscích, financována ubytovna v Broumově. 
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Rozšiřování ploch veřejné zeleně
Celkem bylo zalesněno a  ozeleněno 424  100 m2 
původně převážně zemědělské půdy (např. les Bla-
tov, les Robotka, les U remízku, lesopark U Čeňku). 

Obnova historických sadů
Celkem bylo nově vysázeno 950 ovocných stromů 
historických odrůd v celkem 15 sadech (např. sad 
Třešňovka, sad Zlodějka, sady na Červeném vrchu, 
sad Klíčov, sad Motol, sad Sedlec).



Sběr použitých potravinářských olejů a tuků
Koncem roku 2016 uzavřelo HMP smlouvu se společností Viking group 
s.r.o, která na všech sběrných dvorech zajišťuje sběr použitých potra-
vinářských olejů a tuků. Podmínkou je, aby oleje zbavené zbytků jídla 
byly v uzavíratelných plastových obalech. Sebraný olej a tuk je po vytří-
dění a vyčištění využíván jako druhotná surovina v chemickém průmy-
slu. Jeho aplikace je možná při výrobě některých hmot nahrazujících 
ropné produkty, dále ve stavebnictví jako složky pro náhražku ropných 
maziv. Taktéž v dřevařském průmyslu pro podobný účel zvláště tam, 
kde je vyžadován vysoce ekologicky šetrný výrobek. Důležité je využití 
tohoto materiálu jako jedné ze složek pro výrobu ekologických paliv 
a přídavků do paliv. Nově se přistupuje k využití oleje pro výrobu eko-
logické energie.

Sběr infekčního odpadu
Z oblasti odpadového hospodářství s přesahem do sociální oblasti lze 
dále zmínit spolupráci odboru ochrany prostředí MHMP s  Městskou 
policií hlavního města Prahy ohledně sběru infekčního odpadu. Pří-
slušníci Městské policie odevzdávají nalezené použité injekční jehly, 
stříkačky a infekční materiál na speciální sběrná místa.

Architecture Week Praha 2016 
Festival Organické město představuje nejzajímavější architektonické, 
dopravní a územně-rozvojové projekty z celé České republiky i ze svě-
ta. Přispívá k rozvíjení vize a podněcování myšlenek trvale udržitelného 
rozvoje společnosti, ale rovněž tak k  řešení bezpečnostních aspektů 
života ve velkých metropolích. Ústředním záměrem projektu je před-
stavit město jako živoucí, fungující, vyvíjející se organismus, jehož jed-
notlivé složky na sebe plynule navazují a vytvářejí tak sice umělé, ale 
přesto přirozené prostředí pro život současného člověka. 

Vybudování Re-Use centra na území hl. m. Prahy
Vybudování Re-Use centra je jednou z priorit HMP, která souvisí s cíli 
a  opatřeními stanovenými v  Krajském plánu odpadového hospo-
dářství hl. m. Prahy pro snižování produkce odpadů a předcházení 
jejich vzniku.

Zdravější život a čistší ulice v Praze
Bezprašně zametáme a filtrujeme prachové částice. V ulicích Prahy se 
pohybuje okolo 30 vysavačů Glutton na elektrický pohon, které mají 
speciální filtry na zachycování nanočástic.

V  rámci realizace Krajské koncepce EVVO (environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty) HMP podporuje projekty rozvíjející spo-
lupráci neziskových organizací, veřejné správy, škol a obyvatel a pro-
jekty, které přispívají k  rozvoji místní komunity a  ochrany životního 
prostředí na místní úrovni a  zapojování veřejnosti do péče o životní 
prostředí a plánování veřejných prostranství, případně s nimi spolupra-
cuje. V environmentální oblasti podporujeme projekty a aktivity 
organizací a spolků realizujících:

Sběr víček od nápojů
HMP realizuje ve spolupráci s Pražskými službami 
sběr víček od nápojů. Peníze utržené z prodeje ví-
ček jsou darovány rodinám, které je použijí jako pří-
spěvek na uhrazení kompenzačních a zdravotních 
pomůcek či rehabilitace pro nemocné děti. Sběr 
víček probíhá jak ve Škodově paláci, tak v budově 
na Mariánském náměstí.

Sociální podnikání – Envira, o.p.s. – Středisko ekolo-
gické výchovy Toulcův dvůr

Firemní a osobní dobrovolnictví – Hnutí Brontosau-
rus, Botič o.p.s. – Středisko ekologické výchovy 
Toulcův dvůr, TEREZA – vzdělávací centrum, 
Středisko ekologické výchovy Lesů HMP

Aktivity pro handicapované – Středisko ekologické 
výchovy Toulcův dvůr, Středisko ekologické vý-
chovy Lesů HMP
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EKOLOGIS 
Na začátku roku 2017 vznikl projekt Ekologis zaměřený na městskou lo-
gistiku, na dopravce a firmy, které disponují nějakým vozovým parkem. 
Všechny tyto firmy a organizace mají možnost připojit se k projektu, 
navázat spolupráci s městem a zároveň se zavázat, že budou pracovat 
na inovaci svého vozového parku směrem k principům udržitelnosti, 
že budou jezdit šetrně a ohleduplně ke svému okolí a ostatním účast-
níkům dopravního provozu. 

Podpora aktivity Oblečme hada Edu 
Program pro školy, který je koordinován na  evropské úrovni pod 
názvem „Traffic Snake Game“ se již několik let realizuje také v  České 
republice. V roce 2016 MHMP oficiálně vyzval školy, aby metodiku pro-
gramu převzaly a realizovaly za jeho podpory. Hadu Edu oblékají děti 
barevnými samolepkami, které značí různé druhy dopravy, kterými se 
žáci ten den dostávali do školy.

Čistou stopou Prahou 
Projekt Čistou Stopou Prahou byl spuštěn na  za-
čátku roku 2016. Od  té doby má za  cíl atraktivní 
a srozumitelnou formou komunikovat na veřejnost 
problematiku dopravy ve městě. Snahou projektu 
je motivovat širokou veřejnost, aby přemýšlela nad 
způsobem, jakým se denně po  městě pohybuje, 
a dokázala racionálně a objektivně zvážit všechny 
benefity a  problémy, které se s  ním pojí. Jednou 
z  počínajících kampaní, kterou projekt zastřešuje, 
je kampaň s  pracovním názvem Ohleduplnost. 
Jejím prostřednictvím sdělujeme Pražanům myš-
lenku, že každý z nás svým chováním (a  to nejen 
na silnici) může přispět k bezpečnosti a příjemné 
atmosféře našeho města.

Koordinace Evropského týdne mobility a pod-
pora zapojení nestátních neziskových organi-
zací do aktivit Dne bez aut
Evropský týden mobility je významná a  tradiční 
celoevropská akce na  podporu informovanosti 
veřejnosti o  udržitelné dopravě ve  městech. Cí-
lem je zvýšit povědomí veřejnosti o negativních 
dopadech motorové dopravy a možných alterna-
tivách. Hlavní téma akce se každý rok mírně ob-
měňuje. Akce je realizována s podporou Evropské 
komise. Hl. m. Praha se do  této akce zapojuje 
již od  počátku. V  rámci akce podporuje i  účast 
místních neziskových organizací, organizací měs-
ta a  dalších významných subjektů zabývajících 
se udržitelnou mobilitou.
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Intenzivní komunikace a spolupráce s nestátními neziskový-
mi organizacemi v environmentální a dopravně-environmen-
tální oblasti
Spolupracujeme s  řadou místních neziskových organizací (Pražské 
matky, Auto*Mat, Bieno, Hnutí Brontosaurus, Sdružení pro čistou Vl-
tavu, Nadace Partnerství, Bajkazyl, NaKole apod.), pořádáme společná 
setkání, organizujeme společné aktivity a podporujeme jejich činnost. 
Věříme, že nadšení plynoucí z vnitřní motivace našich partnerů je klí-
čem k udržitelnosti tématu v obecné rovině i rozvoji občanské společ-
nosti. Z konkrétních příkladů úspěšné spolupráce lze jmenovat portál 
Chodci Sobě a  Cyklisté Sobě, každoroční Cyklozvonění, Do  práce 
na kole a kampaň podporující rozvoj veřejného prostoru Zažít město 
jinak. Podpořili jsme akce typu Zelené a  živé vnitrobloky, Dobrovol-
níkem pro přírodu, Dobrovolnické budkování, Ukliďme Česko a další.

Naším cílem je město přístupné všem
Ve  spolupráci s  našimi evropskými partnery a  kolegy z  českých ne-
státních neziskových organizací naplňujeme koncepci „Design for all“ 
– měníme město tak, aby bylo dobře prostupné pro každého bez ohle-
du na věk, přechodný či trvalý zdravotní handicap nebo jiné zatížení. 
Významným dokumentem v  této oblasti je Koncepce odstraňování 
bariér ve  veřejné dopravě v  Praze, která je systematicky naplňována 
s konečným termínem v roce 2025. Uchopení problematiky bezbariér 
se dotýká samotných principů evropské společnosti 21. století – v tom-
to případě je to nalezení funkčního kompromisu ve využití sdíleného 
prostoru, uplatnění zodpovědné svobody jedince a respekt k specific-
kým potřebám našich znevýhodněných spoluobčanů. 

Grantový program hl. m. Prahy pro oblast podpory v oblasti pří-
stupnosti a odstraňování bariér na území hl. m. Prahy v roce 2017
Rok 2017 je pilotním rokem nového grantového schématu na podpo-
ru projektů směřujících k odstraňování bariér ve veřejně přístupných 
objektech. Cílem grantové výzvy bylo zejména podpořit vlastní akti-
vitu majitelů a  provozovatelů veřejně přístupných budov, nastavení 
podmínek grantu proběhlo v úzké spolupráci se zástupci organizací 
sdružujících osoby se zdravotním postižením.

Petr DOLÍNEK 
náměstek primátorky hlavního města Prahy
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Nakupování pro všechny
Až pětina našich cest vede za nákupy. Aby prostředí, kam směřujeme, 
bylo bezpečné, vydali jsme v červnu 2017 ve spolupráci s organizací 
NaKole příručku Nakupování pro všechny. Materiál je určen zejména 
majitelům a provozovatelům nákupních center a obchodních řetěz-
ců a věnuje se potřebám skupin zákazníků se specifickými požadavky 
na organizaci prostoru – seniorům, rodičům s dětskými kočárky, oso-
bám se zdravotním postižením a zákazníkům přijíždějícím na jízdním 
kole. Brožura, kterou je možno získat zdarma, je provázena nabídkou 
cílených vzdělávacích seminářů v tomto tématu.

Mapa přístupnosti
Mapa přístupnosti je aplikace, která přináší veřejnosti informace o přístup-
nosti budov a veřejných prostranství z hlediska osob s omezenou schop-
ností pohybu. V současné době mapa obsahuje více než 1 000 objektů 
a  jejich počet neustále narůstá. Mapa je veřejnosti přístupná na adrese 
www.mapapristupnosti.cz a je optimalizovaná i pro tablety a mobilní te-
lefony. Od června 2017 je k dispozici též v anglické jazykové mutaci. Nava-
zujícím projektem je vytvoření doporučených historických, bezbariérově 
prostupných, turistických tras a mapování parkovacích stání vyhrazených 
pro vozidla přepravující osoby se zdravotním postižením. Podrobné 
a spolehlivé informace o přístupnosti veřejného prostoru v hlavním měs-
tě Praze významně přispívají k zapojování znevýhodněné skupiny osob 
s  omezenou schopností pohybu a  orientace do  běžného občanského 
života a umožňují jim vést svůj osobní život samostatně a nezávisle.
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Libor HADRAVA 
radní hlavního města Prahy

„Cítíme proto jako svou povinnost upozorňovat na  fakt, 
že v demokratických poměrech je činnost bezpečnostních 
a záchranných složek nedílnou součástí občanských jistot. 
Udílení záštit nám umožňuje vybírat příklady, které  jsou 
na  tomto poli vzorem profesionálního služebního přístu-
pu, mají jednoznačně praktický přínos v podobě nově pre-
zentovaných poznatků a informací nebo pozitivní dopad 
na  sociální i  společenské jednání občanů“, říká radní pro 
oblast bezpečnosti a prevenci kriminality Libor Hadrava.

Společensky 
odpovědná  
Praha –  
bezpečná

Nenechte si ubližovat
Problematika násilí na  ženách je jedním z  největších rizik občanské 
společnosti. Její řešení lze považovat za  jeden z primárních cílů spo-
lečenské odpovědnosti. V tomto případě jsme proto podpořili projekt 
seznamující nejenom s daným tématem a přinášející informace o růz-
ných formách tohoto zhoubného sociálního projevu, ale především 
o možnostech pomoci jeho obětem. 

Podpora aktivity Bezpečně na škole 
Jedná se o projekt určený především pro střední školy (děti ve věku 
15–16 let). Cílem je teoretická i praktická výuka jízdy na kole pro skupi-
nu dětí během jedné vyučovací hodiny na různých stanovištích. Děti 
si postupně vyzkouší základní znalosti jízdy v provozu, naučí se pláno-
vat si cestu mezi dvěma body a především si vyzkouší jízdu zručnosti 
na překážkové dráze, která autenticky simuluje městský provoz.
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Podpora aktivity Bezpečné cesty do škol 
Spolupráce na projektu je od počátku v  roce 2003, finanční podpo-
ra projektu probíhá různými způsoby již od  roku 2008. Celý projekt 
má několik dílčích cílů. Děti ve spolupráci s rodiči a učiteli identifikují 
nebezpečná místa na jejich cestě do školy. Výstupem je školní mapa 
problematických lokalit, které následně řeší dopravní projektant v rám-
ci studie a navrhuje jejich úpravy. Dalším cílem je motivovat děti, aby 
se do školy dopravovaly jinak, než autem s rodiči. Za tímto účelem se 
konají pěší dny, sestavují se školní plány mobility nebo se hledají mož-
nosti pro uložení kol či koloběžek na pozemku školy. Na konci projektu 
probíhá slavnostní předání dopravní studie zástupcům příslušné MČ 
a MHMP k dalšímu postupu. Projekt je koordinován o. s. Pražské matky. 
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Podpora akce S kočárkem Prahou
Cílem akce je upozornit na to, že cestovat po městě 
s kočárkem není vždy snadné. Formou zábavného 
programu se představují široké veřejnosti přetr-
vávající obtíže především maminek s dětmi, které 
při cestování městem kromě bariér prostorových 
často překonávají i bariéry mezilidské. I proto má 
tato akce naši podporu.

Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku
Hlavní město Praha již několikrát podpořilo projekt Bezpečnostní prů-
prava dětí předškolního věku. Jedná se o vzdělávací a výchovný projekt 
zaměřený převážně na děti předškolního věku v mateřských školách, 
na  jejich rodiče i prarodiče. Projekt se zabývá prevencí proti úrazům 
doma i venku, proti nebezpečným osobám, šikaně, ale i prevencí proti 
přírodním živlům jakými jsou oheň a  voda. Jeho prostřednictvím se 
děti učí i  základy první pomoci. Výukový program je rozdělen do  tří 
tematických částí (záchranáři a  záchranářský vůz, policie a  hasiči), 
ve  kterých se děti hravou formou prakticky seznamují s  ukázkovými 
situacemi, které je mohou ohrozit. Projekt probíhá v mateřských ško-
lách na  celém území hlavního města Prahy. Projekt si dává za  úkol 
seznámit rodiče s  největšími riziky pro dítě, motivovat je k  prevenci 

bezpečnosti v jejich bezprostřední blízkosti. Volba 
tematických okruhů, jimž se program věnuje, vy-
chází z odborných studií a statistických údajů zdra-
votnické záchranné služby hlavního města Prahy 
s akcentem na nejčastější výskyt úrazů. Preventivní 
programy byly realizovány v  mateřských školách, 
zařízeních určených pro péči o  dítě a  zařízeních 
pro volnočasové aktivity.
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Nejezdi jak netopejr!
Téma bezpečnosti silně vystupuje i v osvětové aktivitě zacílené na cyk-
listy, běžce a  in line bruslaře. Tito zpravidla rekreační sportovci se 
pohybují nejen po  chráněných komunikacích, ale nezřídka zabrousí 
i  do  dopravního provozu, kde rozdíl mezi „být – nebýt viděn“ může 
být otázkou života a smrti. Přestože je povinnost vybavit se reflexními 
prvky ukotvena v našich právních předpisech, realita za ideálem znač-
ně pokulhává, pozitivní formou v rámci funkční spolupráce s Městskou 
policií HMP a Policií ČR se proto tuto praxi snažíme změnit k lepšímu.

Pražské bezpečnostní fórum 2015
Odpovědnost za  dobré zvládnutí krizové situace ohrožující spo-
lečnost a  její občany tkví v  připravenosti a  koordinaci všech bez-
pečnostních orgánů, složek, jejich příslušníků a odborníků. Pražské 
bezpečnostní fórum 2015 navázalo na cvičení Blackout 2014, parla-
mentní konferenci Bezpečnost budoucnosti, ale v neposlední řadě 
také na Bezpečnostní strategii České republiky přijatou vládou ČR, 
jejím cílem je diskutovat o aktuálních otázkách bezpečnosti v Praze 
včetně navrhovaných řešení v prezentovaných oblastech.
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European Festival of Aviation
Z hlediska své tradice není akce jen úspěšnou a hojně navštěvovanou 
přehlídkou leteckých technologií. Výtěžek ze vstupného byl převeden 
do nově zřízeného Vojenského fondu solidarity. Jeho cílem je pomá-
hat vojákům z povolání, jejich rodinám nebo pozůstalým, kteří se ocitli 
v  tísni, ať už ze zdravotních či sociálních důvodů nebo dopadem ži-
votních katastrof, a  to v  situacích, které jsou jen obtížně a  efektivně 
řešitelné standardními prostředky a postupy.

Bezpečnostní a krizový management v reálném prostředí 
Mezinárodní konference byla organizována u příležitosti oslavy vzniku 
samostatného Československého státu. Záštitu nad ní současně pře-
vzal také prezident ČR Miloš Zeman a velvyslanec SR v ČR Peter Weiss. 
Záměrem konference bylo setkání odborníků, akademické a odborné 
veřejnosti s mezinárodní účastí, kteří se zabývali širokým spektrem té-
mat z oblastí současného bezpečnostního a krizového managementu, 
terorismu, korupce, nebo IT bezpečnosti.

Mezinárodní konference bezpečnostního managementu KBM 2017
Základní vizí konference s již třináctiletou tradicí je rozvoj celosvětové 
bezpečnosti. Představuje nejnovější postupy, technologie a řešení ak-
tuální problematiky v oboru za účasti nejlepších odborníků z oblasti 
bezpečnosti a  komplexního facility managementu. Nabízí rovněž 
množství příležitosti k setkání s dalšími účastníky a inspiraci pro nové 
myšlenky, které ve výrazném předstihu sledují prevenci bezpečnosti.

Kyberpsycho a  KyberFEST: řešení kyberkriminality a  elektronic-
kého násilí 
Odborná konference věnované problematice bezpečnějšího interne-
tu probíhá pravidelně za podpory hlavního města Prahy i Ministerstva 
vnitra České republiky. Zaměřena je na řešení kyberkriminality a elek-
tronického násilí zejména pak u dětí a mládeže či seniorů. Příkladná 
společenská odpovědnost za  úspěch tohoto procesu, zde sdružuje 
množství pedagogických pracovníků školní metodiky prevence, koor-
dinátory i asistenty prevence kriminality, pracovníky Policie ČR a Měst-
ské policie, zástupce orgánu sociálně právní ochrany dětí, Probační 
a mediační službu ČR, ale i dobrovolně pomáhající profesionály.

Den Integrovaného záchranného systému
Akce představuje vozidla, techniku a  vybavení 
všech složek Integrovaného záchranného systé-
mu, Armády ČR a  činnost i  nasazení záchranářů 
ve statických i dynamických ukázkách. Umožňuje 
však i  rozsáhlou prezentaci spolků zaměřených 
na kurzy první pomoci, nabídku vybavení pro kri-
zové situace, sebeobranu či požární prevenci.

IRON FIREMAN
Nejtěžší hasičská soutěž na  světě klade na  své 
účastníky mimořádné fyzické i  psychické nároky. 
Nejde v ní však jen o vítězství těch, kteří prokážou 
největší odvahu, zkušenosti, hbitost či výdrž. Ryze 
profesionální formou předkládá důkaz o připrave-
nosti jednotek a jejich příslušníků hasičských sbo-
rů, s nimiž současně seznamuje i širokou veřejnost.
 
Tuta Via Vitae
Celostátní akce Tuta Via Vitae, aneb bezpečná ces-
ta životem pro občana EU, vzdělává a  prověřuje 
děti, mládež a  jejich prostřednictvím i  dospělé, 
za  pomoci Hasičského záchranného sboru ČR, 
Policie ČR, Ministerstva zdravotnictví a  dalších 
odborníků a  institucí. Formou soutěže pokrývá 
oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva, 
bezpečnostní i  zdravotní problematiku, právní 
gramotnosti, či řadu dalších společenských i eko-
nomických oblastí. 
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Výstava Válečný plakát
Válečný plakát je považován za  médium s  velkou minulostí. Během 
obou světových válek se stal mocným nástrojem, který dokázal vý-
razně ovlivnit náladu ve společnosti. Z tohoto hlediska představovala 
akce trvale platný apel motivující současníka k vědomé orientaci o po-
litických či společenských poměrech pod vlivem nejrůznějších vlivů 
a dějinných událostí. Stejnojmenná výstava měla navíc jednu z nejzají-
mavějších a nejbohatších historií svého druhu.

Výročí intervence vojsk Varšavské smlouvy 1968 
a výročí násilného potlačení vzdoru národa 21. 8. 1969
Operace Dunaj (Okupace Československa armádami pěti států Varšav-
ské smlouvy) začala ve  23 hodin, 20. srpna 1968. Šlo o  největší akci 
v  dějinách této vojenskopolitické aliance, podniknutou nikoli proti 
nepříteli, nýbrž proti vlastnímu spojenci. Invazní vojska čítala 6  300 
tanků, 2  000 děl, 550 bojových a  250 dopravních letadel. Souhrnné 
stavy okupačních vojsk odhadují historici na více než půl milionu osob. 
Smysl uctění tohoto smutného výročí tkví ve  snaze trvale apelovat 
na nebezpečí patologických ideologií v každé době a kdekoli na světě, 
jako odkaz tehdejších událostí pro naši lepší budoucnost.

Slavnostní předání záchranných prostředků 
Vodní záchranné službě

Den válečných veteránů
Den válečných veteránů, který se slaví celosvětově, 
je od  listopadu 2001 připomínán i v České republi-
ce. Jeho součástí je i  akce přispívající na  zachování 
vzpomínek válečných veteránů pro sbírku Paměť 
národa. Ta představuje největší veřejnosti přístupnou 
on-line sbírka více než 3 000 autentických svědectví 
pamětníků 20. století. Své příběhy v ní vyprávějí lidé, 
jichž se dotkla válka i komunistický režim. V ČR žije asi 
700 bývalých vojáků z  období druhé světové války 
a na 20 000 novodobých válečných veteránů. Většina 
jejich jedinečných osudů zůstává dosud skryta.
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Role primátora hlavního města Prahy je v rámci podpory 
a rozvoje společenské odpovědnosti zcela zřejmá a klíčo-
vá. Adriana Krnáčová, primátorka hlavního města Prahy, 
podporuje a vřele přijímá záštitu nad aktivitami, které roz-
víjí občanskou společnost.

Společensky 
odpovědná  
Praha –  
otevřená  
ke svému okolí 
i sama k sobě

Cena Michala Velíška
Projekt Nadace ADRA „Hrdinové mezi námi – Cena Michala Velíška“ je 
zaměřen na celou naši společnost a usiluje o znovunalezení občanské 
statečnosti a slušnosti v situacích, ve kterých neprofesionálové zachrá-
nili lidský život nebo ochránili zdraví. Smyslem akce je vzdát poctu 
lidem, kteří neváhali pomoci v ohrožení zdraví či života jiných, ukázat 
zvláště mladým, že i  dnes existují pozitivní vzory a  reální hrdinové, 
upozornit a vyzvednout morální jednání „obyčejných lidí“, navrátit spo-
lečnost k tradičním etickým hodnotám a připomenout veřejnosti, že 
pozornost vůči druhým, smysl pro spravedlnost, slušnost a statečnost 
patří k životu každého z nás v každé době.
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Předání cen Křesadlo – Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neoby-
čejné věci
Cena pro dobrovolníky „Křesadlo – cena pro obyčejné lidi, kteří dělají 
neobyčejné věci“ se předává od roku 2001 (rok 2001 byl vyhlášen OSN 
jako Mezinárodní rok dobrovolnictví). Vždy ji osobně předával v hl. m. 
Praze primátor, v ostatních krajích hejtmani. V Praze se Křesadla udělo-
vala již popatnácté. Za dobu svého trvání si již získala značnou prestiž. 
Cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dob-
rovolnictví a neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnou 
činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají.

Dětský čin roku
Cílem Dětského činu roku je vyzdvihovat pozitivní skutky dětí, a  tak 
inspirovat celou společnost v konání dobra, toleranci a zájmu o dru-
hé. Soutěžící usilují se svými pravdivými příběhy o vítězství v jedné ze 
sedmi kategorií: Záchrana lidského života, Pomoc ostatním, Kolektivní 
pomoc, Pomoc přírodě (partnerem je Rádio Junior), Dobrý nápad, Po-
moc n@ netu (partnerem je Seznam.cz) a Pomoc starším lidem, kterou 
zaštiťuje hlavní partner projektu Nadace Agrofert.

Předání Ceny Františka Kriegla
Posláním Ceny Františka Kriegla je vyzvednout příkladnou statečnost 
projevenou v  úsilí o  dodržování lidských práv, občanských svobod 
a politické tolerance.

Cena Arnošta Lustiga
Cena Arnošta Lustiga se uděluje každoročně 
jednomu z žijících českých občanů, který se ob-
dobným způsobem jako Arnošt Lustig příkladně 
zasloužil o  udržení a  rozvoj celospolečenských 
hodnot, jakým jsou zejména odvaha a statečnost, 
lidskost a  spravedlnost. V  roce 2017 bylo na  zá-
kladě rozhodnutí Výboru, složeného z  předních 
osobností českého veřejného života, pod vede-
ním jeho předsedy prof.  Jana Pirka, uděleno již 
šesté ocenění.

Předání čestných občanství a ceny hl. m. Prahy 
a Stříbrné medaile
Čestné občanství je institut správního práva. 
Je  udělováno osobnostem, které se zasloužily 
o udělovatele nebo k němu mají zvláštní vztah. 
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Poděkování dárcům krve a krevních složek
Poděkování dárcům krve a  krevních složek je symbolický akt podě-
kování pro bezpříspěvkové dárce krve, kteří dosáhli 120 bezplatných 
odběrů na  jakémkoliv transfuzním oddělení v  Praze, a  dále dárcům, 
kteří již absolvovali 80, 40, 20 nebo 10 bezplatných odběrů.

Slavnostní setkání s účastníky květnového povstání 1945
Slavnostní večer na pozvání primátorky hl. m. Prahy k ocenění pamět-
níků květnového Pražského povstání v roce 1945, kteří se účastnili v řa-
dách bojovníků na barikádách, či jako ošetřující sestry.

Pietní shromáždění k uctění památky obětí komunismu
Hlavní město Praha ve  spolupráci s  Konfederací politických věz-
ňů ČR již tradičně pořádají pietní shromáždění k uctění památky 
obětí komunismu.

Podpora neziskového sektoru
HMP podporuje v rámci propagace aktivit hlavního města Prahy mno-
ho dalších neziskových organizací, ať již při odběru výrobků či služeb 
(např. novoroční přání, reprezentativní dárky pro představitele města, 
marketingové plnění při pořádání osvětových akcích), či zapojením 
zaměstnanců v rámci dobrovolnictví.

Vítání prvních občánků
Od  roku 2001 jsou finančním darem oceňovány 
všechny děti, které se narodí matkám s trvalým po-
bytem na území hlavního města Prahy dne 1. ledna 
daného roku od 0.00 do 24.00 hodin v porodnicích 
na  území HMP. V  letech 2000 – 2005 byl finanční 
dar ve  výši 10.000,- Kč, od  roku 2006 byl zvýšen 
na  15.000,- Kč na  dítě. Slavnostní předání finanč-
ního daru prvním pražským občánkům probíhá 
od roku 2001 v Rezidenci primátora hlavního města 
Prahy v termínu po skončení šestinedělí. Zákonný 
zástupce dítěte převezme z rukou primátora hlav-
ního města Prahy finanční dar v  hotovosti spolu 
s pamětním listem a stříbrnou mincí.

Den otevřených dveří 
Zpřístupnění interiérů široké veřejnosti zdarma 
Rezidence primátora a budovy Nové radnice u pří-
ležitosti významných státních svátků.
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V  prostředí Magistrátu hlavního města Prahy uplatňujeme 
koncept společenské odpovědnosti rovněž sami k  sobě. MHMP 
respektuje zaměstnance a  jejich práva, nabízí bezpečné a  příznivé 
pracovní prostředí, poskytuje nediskriminující podmínky a průběžně 
rozvíjí schopnosti a znalosti zaměstnanců, které zajistí jejich odborný 
i osobní růst a seberealizaci. 

Rozmanitost na  pracovišti – uplatňování konceptu diverzity 
v podmínkách MHMP
Základní součástí naší péče o zaměstnance je „diverzita“ – rozmanitost. 
Jsme přesvědčeni, že čím pestřejší a  rozmanitější jsou naše pracovní 
týmy, tím jsme kompetentnější v  poskytování služeb veřejnosti. Dů-
vodem je skutečnost, že znalosti jsou založeny na poznatcích, zkuše-
nostech a schopnostech našich zaměstnanců. Usilujeme proto o vy-
tváření takových podmínek, které umožní využití a  rozvoj osobního 
potenciálu každého jednotlivce. Cíleně se zaměřujeme na  podporu 
aktivit a strategií, které povedou k zajištění maximálního využití gende-
rových, věkových, sociálních a osobnostních rozdílů, zajištění rovných 
příležitostí v oblastech profesního rozvoje, kariérního růstu, ohodno-
cení a motivace a zajištění rovnováhy profesního a soukromého života 
zaměstnanců. Pracovní skupina se věnuje zejména podpoře a prosa-
zování rovných příležitostí a  nediskriminace, slaďování pracovního, 
rodinného a soukromého života, problematice zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením a řízením věkově diverzity (Age Management).

Slaďování pracovního a osobního života zaměstnanců 
(life-work balance)
Podporu a přijímání opatření ke slaďování soukromého a pracovního 
života považujeme za velmi důležitou součást personální politiky naše-
ho úřadu. Tato opatření se promítají do větší flexibility úpravy pracovní 
doby, poskytování volna nad rámec zákoníku práce, příspěvky na vol-
nočasové aktivity zaměstnanců a  jejich dětí, na  zabezpečení péče 
o děti v mimoškolní době, případně přímo jejich pořádání a obecně 
podpory pro-rodinné politiky úřadu. 

Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců
MHMP má vypracován systém vzdělávání, které zahrnuje a poskytuje 
svým zaměstnancům širokou škálu vzdělávacích a rozvojových aktivit, 
mezi které patří např. mentoring, koučink, firemní benefity a prevence 
syndromu vyhoření podporou dobrovolnictví zaměstnanců MHMP 
jako jedinečné a konkrétní možnosti přispění a využití potenciálu jed-
notlivce k prospěchu celé společnosti. 

Podpora rovných příležitostí a zamezení 
diskriminace
Problematice rovných příležitostí se MHMP věnuje 
od roku 2001. Za své aktivity v této oblasti byl úřad 
několikrát odměněn umístěním mezi prvními tře-
mi oceněnými v kategorii krajských úřadů v soutěži 
„Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem.

Kulturně-vzdělávací akce pro děti zaměstnanců 
Po  řadu let MHMP pořádá tematicky zaměřené 
kulturně-vzdělávací akce pro děti zaměstnanců 
MHMP, které probíhají v době krátkodobých škol-
ních prázdnin v průběhu školního roku, kdy je za-
jištěn odborný pedagogický dozor, a kulturní akce 
při různých příležitostech (Mikuláš, dětský den 
apod.). Rodičům jsou nabízeny různé akce pro děti 
ve  věku od  3 do  15 let. Kulturně-vzdělávací akce 
jsou tematicky zaměřené s  doplňkovými progra-
my, návštěvami výstav a muzeí a s výukou různých 
výtvarných a řemeslných technik.
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Akce a aktivity 
dobrovolníků 
z řad zaměstnanců 
Magistrátu 
hlavního 
města Prahy

S profesí úředníka si lze představit jako hlavní atribut papír a  razítko. 
Prostřednictvím společensky odpovědných počinů zaměstnanců 
MHMP lze úředníka vnímat jako člověka, kterému není lhostejný 
stav společnosti a prostředí kolem nás.

Právě proto ředitelka Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje cenu 
společensky odpovědného počinu zaměstnance MHMP i  skupiny 
zaměstnanců MHMP. Nominovat a ocenit lze takový počin, který za-
městnanec nebo skupina zaměstnanců vykonal/a v rámci společenské 
odpovědnosti nad rámec svých pracovních povinností.

Mezi zaměstnanci MHMP jsou lidé, kteří opakovaně darují krev či kost-
ní dřeň, účastní se dobrovolnických akcí pro děti z  dětských domo-
vů, pacienty v nemocničních zařízeních, dále někteří ve volném čase 
pracují se seniory a handicapovanými spoluobčany, aktivně se zapo-
jují do úklidu prostranství na území hl. m. Prahy, vlastnoručně vyrábějí 
hračky a oblečení pro předčasně narozené děti, adoptují děti na dálku, 

adoptují ohrožená zvířata z pražské Zoo, atd. „Na takové zaměstnance 
jsem náležitě hrdá, že je ve  svém týmu mám,“ dodává ředitelka MHMP, 
Martina Děvěrová.

Zaměstnanci MHMP se opakovaně zapojují do  soutěže Do  práce 
na kole, která má cíl motivovat zaměstnance k aktivnímu způsobu do-
pravy do práce. Tímto druhem dopravy se rozumí nejen jízda na kole 
nebo koloběžce, ale i běh a chůze. Zaměstnanci jsou tak pomocí tý-
mové soutěže hravou formou vedeni k zodpovědnosti vůči prostředí, 
ve kterém se pohybují, i vůči svému zdraví. 

Zaměstnanci odboru ochrany prostředí MHMP se také snaží v běžném 
pracovním provozu chovat zodpovědně a šetrně k životnímu prostře-
dí. Inspirováni projektem spolku Ekodomov a v souvislosti se spolupra-
cí s touto organizací rozšířili třídění odpadů na pracovišti mimo třídění 
základních komodit také o  separaci bioodpadu, vysloužilých baterií 
a elektrozařízení. 

Hlavní město Praha se v  roce 2017 zapojilo 
do projektu Dobrovolnictví ve veřejné správě. 
V  prostředí MHMP je dobrovolnictví podporová-
no, proto byla vytvořena koordinovaná skupina 
dobrovolníků z řad zaměstnanců MHMP, kterým je 
umožněno zapojení do připravovaných a  realizo-
vaných dobrovolnických akcí a počinů MHMP.
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Děkujeme všem, kteří se podílejí na úspěšných realizacích společensky 
odpovědných počinů hlavního města Prahy. Bez Vás by to nešlo.
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