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Koncepce rozvoje spolupráce Městské části Praha 3 

 s nestátními neziskovými organizacemi 

na období 2015 – 2018 

schválená radou Městské části Praha 3 

jako usnesení č. 225 ze dne 22. 4. 2015. 
 

I. Úvod 

 

Soudobé trendy se dnes zaměřují na společnost konzumní, zážitkovou, pluralitní, 

multikulturní, atd. Tyto přívlastky se projevují v životě všech lidí a ovlivňují kvalitu jejich 

osobnosti. A lidé každé věkové kategorie hrají v každé společnosti nezastupitelnou roli. 

Vyznat se v labyrintu možností, které mohou pomoci ve výběru aktivit, je pro mnohé 

osoby neřešitelným problémem.  

Státní správa a samospráva nabízejí v mnoha životních situacích pomoc, řešení, 

náměty, návody. Pokrýt celou škálu lidských potřeb ve všech oborech působnosti však 

nestačí.  

Nabídku služeb ze strany státního sektoru doplňují nestátní neziskové organizace. 

Jsou důležitou a nepostradatelnou součástí života v Praze 3 v  mnoha oblastech, 

nezastupitelným pomocníkem a rádcem pro občany našeho regionu.  

Koncepce rozvoje spolupráce a nestátních neziskových organizací garantuje právo 

na rovné zacházení a na respekt ze strany Prahy 3. 

 

II. Hlavní cíle 

 

Neziskový sektor propojuje občany různých příjmových skupin, politické, kulturní 

orientace, působí na upevňování společenských kontaktů a vazeb v konkrétní lokalitě, 

v daném oboru, ve společných oblastech zájmu.  

Hlavním cílem Koncepce je udržitelný rozvoj neziskových organizací a zahájení 

konstruktivní a efektivní spolupráce. Koncepce by měla napomáhat rozvoji občanské 

společnosti, koordinovat společné zájmy v oblasti poskytování služeb občanům Prahy 3.  

Cíle 

1. Rozvíjet občanskou společnost. 

2. Vytvořit vhodný prostor pro rovnocennou spolupráci. 

3. Podpořit trvalou udržitelnost silných, rozmanitých a nezávislých neziskových 

organizací. 

4. Pomoci začínajícím organizacím, které vyplňují mezeru v nabídce služeb občanům 

Prahy 3. 

5. Zohledňovat dobrovolnost zapojování neziskových organizací do veřejného života. 

6. Vystupovat jednotně v prosazování zájmů neziskových organizací. 
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III. Priority 

 

a) Praha 3 bude usilovat o spolupráci s neziskovými organizacemi: 

 

 Se sídlem v Praze 3 

 S pobočkou v Praze 3 

 Se službami, které jsou poskytovány obyvatelům Prahy 3 

 

b) Praha 3 již mnoho let významnou měrou podporuje organizace poskytující sociální 

služby. Součástí občanského života jsou další oblasti, z nichž důležitou úlohu hrají 

nabídky pro využívání volného času.  

 

Praha 3 stanovuje prioritní okruhy spolupráce s  neziskovými organizacemi: 

1. Sociální služby 

2. Volnočasové aktivity 

3. Kultura 

4. Sport 

5. Péče o zdraví 

6. Výchova a vzdělávání 

7. Životní prostředí 

 

IV. Podpora projektů k dosažení hlavních cílů    

Podle prioritních oblastí bude Praha 3 usilovat zejména o podporu projektů 

zaměřených na: 

Sociální služby: mobilní psychiatrická a psychologická pomoc;  veřejně účelné aktivity 

seniorských a proseniorských organizací spočívající především v hájení zájmů a práv 

seniorů a aktivitách směřujících ke společenskému uplatnění seniorů; 

Volnočasové aktivity: aktivity po rodiny s dětmi; programy pro neorganizované děti a 

mládež vč. dětí sociálně znevýhodněných; pravidelná celoroční činnost; 

Kultura: kulturní aktivity spojené s významnými událostmi Prahy 3; zájmové 

mimoumělecké aktivity;  

Sport: všeobecná sportovní činnost; organizace sportovních akcí; 

Péče o zdraví:  projekty zvyšující účast zdravotně postižených a chronicky nemocných 

občanů na vlastním zdravotním stavu; prevence úrazů u dětí a dospělých; prevence násilí 

a podpora bezpečnosti pro děti; správná výživa; programy pro vyrovnávání příležitostí 

pro občany se zdravotním postižením; 

Výchova a vzdělávání: činnosti vzdělávací a informační; vzdělávací aktivity a 

propagace zdravého životního stylu; environmentální vzdělávání; využívání kulturního 

dědictví pro vzdělávání a výchovu; 
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Životní prostředí: zapojování do rozhodování v oblasti životního prostředí; znalosti a 

informovanost o životním prostředí. 

 

V. Oblasti spolupráce 

Praha 3 bude dbát na důsledné dodržování zásady dobrovolnosti. Neziskové 

organizace tak budou mít možnost výběru. Praha 3 nabídne aktivní účast v oblastech: 

1. Systémové financování 

2. Propagace 

3. Zveřejňování aktivit NNO v měsíčním periodiku Radniční noviny a na 

internetových stránkách Prahy 3 

4. Participace při organizaci a účasti na velkých akcích 

5. Pomoc při vzdělávání pracovníků NNO 

6. Vhodná technická pomoc 

 

VI. Východiska 

 

Koncepce rozvoje spolupráce Prahy 3 s nestátními neziskovými organizacemi vychází 

z dokumentů: 

 Vláda ČR: Koncepce politiky státu vůči neziskovým organizacím na léta 2015 - 

2020 

 Vláda ČR: Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči neziskovým organizacím pro 

rok 2015 

 MŠMT ČR: Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020 

 MŠMT ČR: Novela Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní 

neziskové organizace na léta 2011 – 2015 

 Vláda ČR: Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR NNO 

ústředními orgány státní správy  

 Strategie udržitelného rozvoje Asociace nestátních neziskových organizací v ČR 

pro období 2014 - 2018 

 

VII. Závěr 

Nestátní neziskové organizace zaplňují prostor, který je vytvořen mezi státem a 

občany. V tržním prostředí nabízí variantu neziskového hospodaření, které zisk 

nerozděluje mezi zakladatele, ale vkládá do vlastního rozvoje činnosti. Občanský sektor 

většinou přirozeně reaguje na nepoměr mezi státem a trhem. Praha 3 si uvědomuje, že 

právě neziskový sektor potřebuje rovnocenného a svéprávného partnera. A proto nabízí 

pomocnou ruku s cílem spolupráci zefektivnit. 
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