Zajistit dostatečnou letní návštěvnost Prahy
Návrh STAN Praha 4 se zapracováním
přípomínek ostatních

proč citypass, když máme Lítačku?

Přednabitá lítačka pro turisty

ZOO

Kulturní, zábavní a rekreační
činnosti

Karta turisty (citypass)

Botanická zahrada
Divadla

? letní divadelní prázdniny

Galerie

Osobní služby - kadeřnické,
kosmetické, masážní či
terapeutické služby

Ubytování zdravých seniorů z domů seniorů
Vyrovnávací tábor dějepisu pro děti ZŠ, SŠ

Vouchery
pro rodiče
Pozastavené členství proplatí Praha

Ubytování

Ubytování pro pracovníky ze zdravotnictví a
sociálních služeb po dobu karantény

online joga
Virtuální "cvičme v rytme"

Nákup jídel pro městské zaměstnanace z
restauračních zařízení

Provozovatelé saun, ﬁtcenter,
solárií a dalších

Nákup jídel pro zřizovaná sociální zařízení z
restauračních zařízení
Pozvi na pivo sestřičku
Pozvi na pivo doktora

Nákup jídel pro IZS

Pozvi hasiče

Stravování, pohostinství

Vouchery pro seniory, samoživitele, vlastní
zaměstnance, osoby bez příjmu

Turistika a cestovní ruch

Podpora
nejpostiženějších
odvětví

cvičení pro dospělé
Pozastavené členství proplatí Praha

úpravu zeleně
Burza práce

Slevomat

Sezónní práce pro město a městské části

nátěr či výměna zanedbaných veřejných
mobiliářů

seznamy provozoven poskytující slevy
#OpenInPrague

https://www.zachranhospodu.cz/

Co je otevřeno

https://zachranpivo.cz/

#OtevrenoVPraze
Portál, kde mohou podnikatelé oznámit, že
mají otevřeno

Online objednávka, vyzvednutí

Jak mi může město pomoci?

Svaz obchodu a cestovního ruchu
Asociací průvodců
Svaz průmyslu a dopravy

civčení pro děti

Facebook

poradenské centrum
Spolupráce

chatbot pro odpovídání nejčastějších otázek

Asociace hotelů a restaurací

Whatsapp
Web
Call centrum

Pražská hospodářská komora
MHD zdarma na červenec, srpen

Další pomoc

Zvýhodnění zaměstnávání osob s postižením
Zorganizujeme vám dovolenou v Praze
Zorganizujeme vám výlet vaší školy v Praze

Incomingová agentura Prahy

Zorganizujeme vám tábor/příměstský tábor v
Praze

rodičům nabídnout osobní služby
dětem program
ubytování v hotelu

rodičům nabídnout osobní služby
Pro děti pracovníků IZS

dětem program
ubytování v hotelu

Společný účet pro podporu aktivit

Branded Merch pro crowdﬁnancing
Ochranné pomůcky

Podpůrný fond pro startupy

Desinfekce
3D tisk
Online sbírka

věnovat hodinový výdělek

DPHMP
vstupné do zapojených organizací

