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Seznam zkratek používaných v dokumentu 
CSOP - Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci 

DSS – Dům sociálních služeb s odlehčovacím pobytovým zařízením 

KC – komunitní centrum 

KPSS - komunitní plánování sociálních služeb 

MČ - městská část 

MHMP – Magistrát hlavního města Prahy 

NZDM - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

OSO - Odbor sociální problematiky  

OSPOD - oddělení sociálně právní ochrany dětí  

OZP - osoba se zdravotním postižením 

p.o. – příspěvková organizace 

PS - pracovní skupina 

ŘS - řídící skupina 

ÚMČ P 5 – Úřad městské části Praha 5 
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Úvodní slovo 

Vážení přátelé, 

 

dostává se vám do rukou 3. vydání Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a 

služeb souvisejících v městské části Praha 5 na období 2016 – 2018 (dále je 

Střednědobý plán). Dokument vznikl zejména díky spolupráci se zástupci poskytovatelů 

sociálních služeb a služeb souvisejících, občanů z Prahy 5 a představitelů naší městské 

části.  

 

Střednědobé plánování rozvoje sociálních a souvisejících služeb na daném území a 

v určité časové etapě slouží k posilování sociální soudržnosti, podporuje sociální 

začleňování a v neposlední řadě slouží k prevenci sociálního vyloučení v komunitě. 

V podstatě jde o zajištění dostupnosti a potřebnosti sociálních a souvisejících služeb. 

Komunitní plánování tvoří podklad pro realizaci sociální práce v městské části formou 

„síťování“.  

 

Základem předkládaného Střednědobého plánu jsou výstupy z procesu komunitního 

plánování, ze zjišťování potřeb občanů městské části Praha 5 v oblasti sociálních a 

souvisejících služeb. Na základě zjištěných informací byly stanoveny priority, které 

určují oblasti, kterými se budeme zabývat v dalším období. K naplnění priorit 

Střednědobý plán stanoví  úkoly ve formě tzv. opatření. Opatření a jeho vymezení 

vychází ze zdrojů, které jsou pro plánovací proces k dispozici, resp. jsou reálně či 

potenciálně dosažitelné.  

 
Dovolte, abychom vyjádřili poděkování všem, kteří pracují v sociálních službách a 

jakýmkoliv způsobem pomáhají nemocným a potřebným. Velmi si vážíme jejich 

obětavé práce. Naše poděkování patří také těm, kteří se na vytvoření Střednědobého 

plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na období 

2016 – 2018 podíleli, včetně těch, kteří se svými podněty a připomínkami zapojili do 

připomínkového řízení. Tvorba materiálu je financována z rozpočtu městské části Praha 

5. 

 

Tento materiál byl schválen radou městské části Praha 5 dne 14. 12. 2015, usnesením 

číslo 46/1763/2015. 
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1 Plánování sociálních služeb a služeb souvisejících na území 

MČ Praha 5    

MČ Praha 5 vytváří ve své samostatné působnosti podmínky pro poskytování sociálních 

služeb na svém území tak, aby odpovídaly potřebám a možnostem občanů MČ Praha 5. 

 

Tento plán navazuje na předchozí Plán udržitelného rozvoje sociálních služeb MČ 

Praha 5 na období 2009 – 2012 a Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb 

související na období 2013 – 2015.  

 

V předcházejících plánech byly stanoveny priority v oblasti sociálních služeb a služeb 

souvisejících. Jejich platnost bylo potřeba ověřit a v rámci přípravy plánu na další 

období reagovat na zjištěné změny a požadavky.  

 

Střednědobý plán se nezaobírá pouze sociálními službami dle zákona č. 108/2006 Sb. o 

sociálních službách, ale i službami souvisejícími, bez kterých je síť služeb v sociální 

oblasti nemyslitelná. Jde například o služby vzdělávací, volnočasové, apod.  

 

Oblast bezpečnosti, prevence kriminality a protidrogová prevence je řešena 

samostatnými strategickými dokumenty zpracovanými Odborem bezpečnostním a 

prevence kriminality.  

 

Cílem střednědobých plánů rozvoje sociálních a souvisejících služeb v MČ Praha 5 je 

posílení sociální stability a soudržnosti obyvatelstva, rozvoj vzájemné spolupráce a 

omezení sociálně patologických jevů. Zajistit těm, kteří se ocitli v nepříznivé sociální 

situaci, pomoc a podporu prostřednictvím nabídky dostupných sociální služeb, která jim 

umožňuje žít v přirozeném prostředí, ale také umožnit prostřednictvím služeb 

souvisejících věnovat se zálibám či koníčkům a podporovat komunitní život.  

1.1 Popis zvolené metody 

Komunitní plánování sociálních služeb je ve své podstatě otevřený, nikdy nekončící 

proces, ve kterém se zjišťují a porovnávají potřeby dané komunity s dostupnými zdroji, 

a to jak finančními, tak materiálními. Průběžně se porovnává nabídka poskytovaných 

služeb s potřebami uživatelů, ale i potenciálních uživatelů.  
 

Komunitní plánování umožňuje efektivní plánování sociálních služeb na území MČ 

Praha 5 tak, aby odpovídalo potřebám občanů. Výsledkem je vytvoření systému 

sociálních služeb na místní úrovni, který odpovídá zjištěným místním potřebám. 

Zajišťuje, že finanční prostředky vynakládané na sociální služby, jsou efektivně 

využívány. Jde o otevřený proces hledání potřeb a zdrojů, stanovování priorit, jejich 

realizace a vyhodnocování.  

 

Charakteristickým rysem této metody je zapojení všech, kterých se zpracovávaná oblast 

týká, tj. uživatelů a poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb a v neposlední řadě 

i městské části jako zadavatele. 
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1.2 Legislativní východiska 

Od 1.1. 2007 je účinný zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. 

MČ Praha 5 se zapojila do procesu komunitního plánování sociálních služeb v souladu s 

§ 94 tohoto zákona, dle kterého obec, v našem případě městská část:  

 

 zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na 

svém území, 

 zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování 

sociálních služeb na svém území, 

 spolupracuje s dalšími obcemi, kraji a s poskytovateli sociálních služeb při 

zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi 

poskytovatelem a osobou, 

 může zpracovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s 

krajem, poskytovateli sociálních služeb na území obce a za účasti osob, kterým 

jsou poskytovány sociální služby, 

 spolupracuje s krajem při přípravě a realizaci střednědobého plánu rozvoje 

sociálních služeb kraje; za tím účelem sděluje kraji informace o potřebách 

poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na území obce, o 

možnostech uspokojování těchto potřeb prostřednictvím sociálních služeb a o 

jejich dostupných zdrojích, 

 spolupracuje s krajem při určování sítě sociálních služeb na území kraje; za tím 

účelem sděluje kraji informace o kapacitě sociálních služeb, které jsou potřebné 

pro zajištění potřeb osob na území obce a spoluvytváří podmínky pro zajištění 

potřeb těchto osob. 

1.3 Historie komunitního plánování na území MČ Praha 5 

Rada MČ Praha 5 na svém zasedání dne 30.1.2007 vzala na vědomí projekt 

komunitního plánování sociálních služeb ve správních obvodech hl. města Prahy a v 

květnu 2007 zahájila MČ Praha 5 proces komunitního plánování sociálních služeb, čímž 

se přihlásila k těm, kteří považují za nutné zmapovat, poznat a zprůhlednit systém 

sociálních služeb na svém území.  

 

Dne 16.12.2008 Rada MČ Praha 5 usnesením č. 42/1426/2008 vzala na vědomí Plán 

udržitelného rozvoje sociálních služeb Městské části Praha 5 na rok 2009 – 2012 a dne 

19.02.2009 usnesením č.15/3/2009 vzalo tento dokument na vědomí Zastupitelstvo MČ 

Praha 5.  

 

Dne 30.10.2012 Rada MČ Praha 5 usnesením č. 41/1564/2012 schválila Střednědobý 

plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na období 

2013 – 2015.  

 

Dne 29.11.2013 usnesením č. 56/1946/2013 byl schválen Akční plán rozvoje sociálních 

služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2014. 

 

Dne 18.08.2014 usnesením č. 38/1356/2014 byl schválen Akční plán rozvoje sociálních 

služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015. 
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Dne 24.03.2015 usnesením č. 13/370/2015 byla schválena aktualizace Akčního plánu 

rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015. 

1.4 Organizační struktura procesu  

Do procesu komunitního plánování je zapojeno několik subjektů. Následující schéma 

ukazuje jejich provázanost a tabulka níže obsahuje náplň jejich činnosti. 

 
 

Graf č. 1 Struktura KPSS MČ Praha 5 

 
                                           Zdroj: MČ Praha 5 

 

 

 

Tabulka č. 1 Subjekty KPSS a jejich náplň činnosti 

SUBJEKT ČINNOST 

Rada MČ Praha 5  Orgán samosprávy je průběžně informován o procesu KPSS. 

Schvaluje strategické materiály, jako jsou střednědobé i akční 

plány.   

Garant KPSS   Informuje orgány městské části o průběhu KPSS, deleguje 

výkon činnosti na další členy týmu KPSS, je předsedou Řídící 

skupiny KPSS a předkládá materiály Radě MČ Praha 5.   

Řídící skupina  Řídí proces komunitního plánování, koordinuje jednotlivé 
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činnosti a aktivity. Projednává výstupy a vyjadřuje se k 

závěrům z jednání pracovních skupin, navrženým prioritám a  

opatřením na dané období. Koordinuje jejich realizaci. 

Vyhodnocuje naplňování komunitního plánu. 

Koordinátor KPSS 

 

 

 

 

 

Zajišťuje agendu KPSS a koordinuje činnosti k tomu potřebné, 

připravuje a svolává jednání řídící skupiny i pracovních 

skupin, předkládá členům k projednání návrhy materiálů, 

sestavuje program setkání, spolupracuje a komunikuje v rámci 

KPSS s veřejností, poskytovateli i uživateli sociálních služeb, 

zajišťuje informování o výsledcích KPSS.  

Pracovní skupiny: 

I. Senioři a osoby se 

zdravotním postižením 

 

II. Děti, rodina a 

mládež 

 

III. Osoby ohrožené 

sociálním vyloučením, 

osoby v krizi, etnické 

skupiny a národnostní      

menšiny 

 

 

 

 

Jde o základní článek komunitního plánování, jsou zřízeny na 

základě potřeb cílových skupin. Spolupracují  při formulaci 

priorit a opatření komunitního plánu pro svou cílovou skupinu. 

Vedoucí pracovní 

skupiny 

 

Koordinuje činnost v příslušné pracovní skupině a zpracovává 

výstupy pro koordinátora a  Řídící skupinu. 

                                                                                                                                            Zdroj: MČ Praha 5 
 

1.4.1 Členové Řídící skupiny 

Členy Řídící skupiny schvaluje Rada MČ Praha 5.  

Ke dni 10.11.2015, kdy byla Radou MČ schválena poslední změna ve složení, jsou 

členy Řídící skupiny:  

 

Mgr. Jan Smetana, garant KPSS, zástupce starosty MČ Praha 5, 

Bc. Tatiana Konrádová, radní MČ Praha 5,  

Ing. Jarmila Svobodová, členka zastupitelstva, 

Ing. Vít Šorm PhD., člen zastupitelstva,  

Ing. Ondřej Velek, člen zastupitelstva, předseda Výboru otevřené radnice, 

Mgr. Jakub Suchel, člen zastupitelstva, předseda Komise sociální a zdravotní, 

Mgr. Šárka Kysilková, vedoucí OSO,  

Ivana Kosová, DiS., koordinátorka KPSS, OSO, 

Jitka Straňáková, DiS., vedoucí I. PS, OSO  

Bc. Hana Spěváková, DiS., vedoucí II. PS, OSO, 

Mgr. Anna Novotná, vedoucí III. PS, OSO, 

Ing. Jana Vojtíšková, ředitelka CSOP Praha 5, p. o.,  

Helena Chaloupková, Svaz postiž. civilizačními chorobami v ČR Praha 5, I. PS,  

Mgr. Kateřina Dunovská, Cestou necestou z. s., II. PS, 

Mgr. Vojtěch Janouškovec, DiS., Progressive o.p.s., III. PS. 
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Václav Kučera, Člověk v tísni o.p.s., I., II. a III. PS 

1.4.2 Členové pracovních skupin 

V rámci procesu komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb na území MČ 

Praha 5 byly v roce 2012 sestaveny tři pracovní skupiny (Senioři a osoby se zdravotním 

postižením; Děti, rodina a mládež; Osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby 

v krizi, etnické skupiny a národnostní menšiny). Pracovní skupiny se scházejí každé 

čtvrtletí. Setkání jsou otevřená a účast je dobrovolná.  

 

Do procesu plánování se od roku 2012 zapojilo přibližně 110 osob. Jedná se o zástupce 

z cca 49 organizací poskytujících sociální a související služby, o pracovníky sociálního 

odboru a také pracovníky Odboru bezpečnostního a prevence kriminality ÚMČ Praha 5 

(od března 2015), o zastupitele městské části Praha 5, o uživatele služeb a zájemce z řad 

veřejnosti, kterým není fungování a poskytování služeb, lhostejné a kteří mají zájem 

ovlivňovat jejich rozvoj. Uvedené počty jsou z důvodu otevřeného charakteru procesu, 

pouze informativní.  

1.5 Průběh aktualizace plánu 

Při procesu plánování bylo využito tradičních a osvědčených metod používaných pro 

plánování sociálních a souvisejících služeb na místní úrovni.  

 

Komunitní plánování sociálních služeb na MČ Praha 5 se řídí organizačním řádem, 

jehož poslední změnu schválila dne 24.02.2015 usnesením č. 8/227/2015 Rada městské 

části Praha 5 (příloha č. 1). 

 

Městská část Praha 5 si v období srpen – září 2015 nechala nezávislým konzultantem 

Loskot Consulting zpracovat Analýzu potřeb občanů městské části Praha 5 v oblasti 

související se zajištěním potřeb občanů v těžké životní situaci . 

 

Cílem zpracováni analýzy bylo získat aktuální informace o dostupných sociálních 

službách pro občany tohoto území. Do šetření byly zapojeny organizace poskytující 

sociální služby na území městské časti Praha 5, které jsou aktivně zapojeny do místního 

procesu komunitního plánování. 

 

Analýza je jedním z důležitých podkladů pro tvorbu střednědobého plánu v sociální a 

související oblasti.  

1.5.1 Analýza potřeb občanů MČ Praha 5 

Analýza potřeb občanů městské části Praha 5, oblast související se zajištěním potřeb 

občanů v těžké životní situaci vznikla na základě požadavku MČ Praha 5. Analýzu 

zpracoval nezávislý konzultant Mgr. Stanislav Loskot, (MBA) z Loskot Consulting. 

Primárním cílem bylo zjištění potřeb obyvatel v těžkých životních situacích. 

 

Plánování sociálních služeb pro občany MČ Praha 5 vychází z předpokladu, že mají-li 

být sociální služby pro občany efektivní, je zapotřebí vycházet  ze  samotné  potřebnosti  

existujících  služeb  a  případně  identifikovat  služby  nové,  které  pro  občany  města  

nejsou  v současné  době  dostupné,  ale  jejich  potřebnost  je  danou  skupinou  
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obyvatel pociťována. 

 

Cílem tohoto výzkumného šetření bylo zejména: 

 získat informace popisující problémy a potřeby cílové skupiny; 

 získat informace o současné nabídce služeb pro jednotlivé skupiny občanů 

v těžké životní situaci; 

 zjištění spokojenosti s nabídkou a jejich využíváním; 

 odkrýt případné bariéry ve využívání dostupných sociálních služeb; 

 identifikovat chybějící formy potřebné pomoci, péče a podpory. 

 

Okruh témat: 

 využívání, čerpání nabízených služeb 

 spokojenost s úrovní nabízených služeb  

 spokojenost s nabídkou  

 nenaplněné potřeby, návrhy na zlepšení  

 nedostupné služby  

 problematika osamění 

 otázka financí (mzda, sociální dávky, náklady na péči, ochota a možnosti 

„platit“) 

 informovanost o možnostech a službách v regionu (zdroje informací, pochopení 

systém služeb, pojmy, ceny apod.) 

 

Oblasti potřeb všech cílových skupin jsou uvedeny v jednotlivých oblastech analýzy, 

nejdůležitější potřeby v závěrečném shrnutí.  

 

Výstupem Analýzy bylo srovnání počtu registrovaných poskytovatelů a jejich zařízení 

pro danou oblast sociálních služeb na území MČ Praha 5 v roce 2012 a v roce 2015. Byl 

zpracován přehled registrovaných poskytovatelů sociálních služeb, působících na území 

MČ Praha 5. Byly uvedeny zjištěné nejdůležitější potřeby jednotlivých cílových skupin. 

V oblasti informovanosti bylo konstatováno, že informace o poskytovaných sociálních 

službách lze získat z mnoha zdrojů, v různém rozsahu informací.  

 

 

   

 

1.5.2 Plnění střednědobého plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb na 

území MČ Praha 5 v období 2013 - 2015 

Zprávy o plnění plánu byly v letech 2013 – 2014 zpracovány pololetně, v roce 2014 byl 

zpracován celoroční přehled aktivit v rámci plnění plánu. Zprávy byly předkládány na 

vědomí Radě MČ Praha 5 a následně zveřejněny na webových stránkách komunitního 

plánování sociálních služeb (http://kpss.praha5.cz/) v záložce Dokumenty/Plnění plánu.  
 

http://kpss.praha5.cz/
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1.6 Demografický vývoj obyvatelstva MČ Praha 5 

Dle Českého statistického úřadu žilo k 01.01.2015 na území MČ Praha 5 celkem 82 159 

obyvatel. Z toho bylo 42 034 žen a 40 125 mužů.  

 

Vývoj počtu obyvatel je synergicky ovlivňován mnoha aspekty, např. přirozeným 

přírůstkem obyvatel (rozdílem počtu živě narozených dětí a počtu zemřelých obyvatel), 

přírůstkem/saldem stěhování (rozdíl počtu přistěhovalých a vystěhovalých osob), 

celkovým přírůstkem (součet přirozeného přírůstku a přírůstku stěhováním). Jednotlivé 

ukazatele znázorňuje tabulka č. 2. 

 

 
Tabulka č. 2: Pohyb obyvatelstva MČ Praha 5 od roku 2004 do roku 2014 

Rok 
Živě 

narození 
Zemřelí 

Přirozený 

přírůstek 
Přistěhovalí Vystěhovalí 

Saldo 

stěhování 

Celkový 

přírůstek 

Počet 

obyvatel 

2004 789 815 -26 4 663 3 758 905 879 79 057 

2005 837 832 5 5 061 4 083 978 983 80 040 

2006 938 799 139 5 572 5 247 325 464 80 504 

2007 927 715 212 6 646 5 300 1 346 1 558 82 062 

2008 962 702 260 6 347 5 096 1 251 1 511 83 573 

2009 961 740 221 5 603 5 094 509 730 84 303 

2010 983 713 270 5 154 5 624 -470 -200 84 103 

2011 921 734 187 4 209 4 541 -322 -145 81 161 

2012 967 780 187 4 869 4774 95 282 81 443 

2013 886 708 178 4 294 4 984 -690 -512 80 931 

2014 979 683 296 5 280 4 348 932 1 228 82 159 

                                                                                                                             Zdroj:Český statistický úřad 

 

Tabulka č. 3 nám představuje údaje o věkové struktuře obyvatelstva Prahy 5 podle 

pohlaví od roku 2004 do roku 2013. Je zřejmý zvyšující se průměrný věk obyvatel.  

 
Tabulka č. 3: Věková struktura obyvatelstva MČ Praha 5 od roku 2004 do roku 2013 

věková 

skupina 
0 - 14 15 - 64 60 + 65 + průměrný věk 

rok muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

2004 5 618 5 185 28 109 29 387 6 243 9 097 4 046 6 712 38,4 41,9 

2005 5 509 5 138 28 900 29 799 6 438 9 228 4 063 6 631 38,5 41,9 

2006 5 472 5 141 29 115 29 992 6 776 9 485 4 185 6 599 38,7 41,9 

2007 5 445 5 112 30 059 30 386 7 043 9 770 4 324 6 736 38,7 42,0 

2008 5 465 5 159 30 876 30 716 7 187 9 942 4 514 6 843 38,8 42,0 

2009 5 580 5 244 31 032 30 743 7 373 10 045 4 746 6 958 38,9 42,0 

2010 5 694 5 331 30 622 30 510 7 488 10 096 4 912 7 034 39,0 42,0 

2011 5 731 5 397 28 778 28 938 7 570 10 093 5 157 7 160 39,4 42,2 

2012 5 878 5 577 28 616 28 660 7 668 10 185 5 324 7 388 39,5 42,2 

2013 6 002 5 645 28 084 28 218 7 773 10 305 5 435 7 547 39,6 42,3 

                                                                                                                      Zdroj:Český statistický úřad 

 

 

Statistické údaje „Věková struktura obyvatelstva MČ Praha 5“ za rok 2014 jsou zpracovány 

v samostatné tabulce uvedené níže.  
 

http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=46085169&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=46085170&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=46085173&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=46085171&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=46085172&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=46085174&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=46085175&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=46085178&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=46085179&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=46085182&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=46085180&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=46085181&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=46085183&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=46085184&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=46081600&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=12911255&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=12911256&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=12911190&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=12911257&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=12911258&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=12911191&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=26731876&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35381293&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35381294&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35381276&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35381295&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35381296&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35381277&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=46085187&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35381275&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35390395&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35390396&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35390377&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35390397&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35390398&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35390378&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=46085190&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=35390376&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=39168285&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=39168286&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=39168267&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=39227434&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=39227435&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=39168268&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=46085193&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=39168266&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=51815835&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=51815836&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=51815839&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=51815837&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=51815838&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=51815840&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=51815841&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=51815046&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230#_blank
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Tabulka č. 4: Věkové složení obyvatelstva MČ Praha 5 (stav k 31.12.2014) 

Věková skupina Muži Ženy Celkem 

0  -   4 2 354  2 328  4 682  

5  -   9 2 163  2 070  4 233  

10 - 14 1 622  1 521  3 143  

15 - 19 1 600  1 417  3 017  

20 - 24 2 415  2 317  4 732  

25 - 29 2 954  2 999  5 953  

30 - 34 3 525  3 495  7 020  

35 - 39 4 035  3 912  7 947  

40 - 44 3 613  3 448  7 061  

45 - 49 2 880 2 867  5 747  

50 - 54 2 699  2 769  5 468  

55 - 59 2 343  2 445  4 788  

60 - 64 2 351  2 740  5 091  

65 - 69 2 233  2 769  5 002  

70 - 74 1 555  1 877  3 432  

75 - 79 776  1 103  1 879  

80 - 84 566  930  1 496  

85 + 441  1 027  1 468  

Celkem 40 125  42 034  82 159  

0 - 14 6 139 5 919 12 058 

15 - 64 28 415 28 409 56 824 

60 + 7 922 10 446 18 368 

65 + 5 571 7 706 13 277 

Průměrný věk 39,7 42,2 41,0  

                                                  Zdroj:Český statistický úřad 

Z tabulky č. 3 a 4 vyplývá, že v roce 2014 žilo na území MČ Praha 5 celkem 18 368 

seniorů starších 60 let. V porovnání s rokem 2013, kdy v této věková kategorii žilo 

18 078 osob, se počet zvýšil o 290 osob. To potvrzuje všeobecně známou 

demografickou prognózu celé České republiky, že díky rostoucí kvalitě zdravotnické 

péče a zlepšením životního stylu dochází k prodlužování délky života a tudíž 

k plynulému zvyšování  osob v seniorském věku.  

 

2 Poskytovatelé sociálních služeb v MČ Praha 5 

V této kapitole jsou uvedeni stávající poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle 

zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, kteří poskytují sociální služby občanům 

MČ Praha 5. Z uvedeného přehledu vyplývá, že 53 registrovaných poskytovatelů 

sociálních služeb poskytuje celkem 28 druhů sociálních služeb dle vymezení Zákona o 

sociálních službách č. 108/2006 Sb.       

 

Organizace jsou zaměřeny například na cílové skupiny senioři, rodiny s dětmi, etnické a 

národnostní menšiny, oběti trestných činů, oběti domácího násilí, osoby ohrožené 

závislostí nebo osoby závislé na návykových látkách, osoby se zdravotním postižením 

(tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované postižení). Služby jsou 

poskytovány ve formě terénní, ambulantní a pobytové.    

 

V seznamu jsou uvedeny organizace se sídlem na území MČ Praha 5 a ty, které 

poskytují občanům této lokality sociální službu.  
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Organizace poskytující sociální služby jsou uvedeny v Katalogu sociálních služeb, který 

je průběžně aktualizován a zveřejněn na webových stránkách komunitního plánování 

Prahy 5 v  (http://kpss.praha5.cz/?page_id=12) .   

 

 

 
Tabulka č. 5: Poskytovatelé sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb.   

Sociální služby: Poskytovatelé: 

PORADENSTVÍ Počet: Název: 
§ 37 – odborné sociální  

           poradenství  

16 

Arcidiecézní charita Praha-Poradna Magdala, Bílý 

kruh bezpečí, Centrum sociálních služeb Praha, 

Český helsinský výbor, Člověk v tísni o.p.s., Klub 

nemocných cystickou fibrózou,o.s., Lorm-Společnost 

pro hluchoslepé z.s., Občanská poradna Praha, 

Organizace pro pomoc uprchlíkům, proFem, o.p.s., 

Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.,Sdružení pro 

rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách, 

Společnou cestou z.s., Svaz postižených civilizačními 

chorobami v ČR, z.s., Svaz tělesně postižených v 

České republice z. s., ŽIVOT 90 

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE 
§ 39 – osobní asistence 6 Asistence o.p.s., Fosa, o.p.s., Hewer- z.s., 

Hornomlýnská, o.p.s., Občanské sdružení Melius, 

Prosaz, o.s. 

§ 40 – pečovatelská  

           služba  
2 

CSOP Praha 5, p.o., Diakonie ČCE – SKP v Praze 

§ 41 – tísňová péče        1 ŽIVOT 90 

§ 42 – průvodcovské a  

        předčitatelské služby 
0  

§ 43 – podpora  

       samostatného bydlení 
1 

Bona, o.p.s. 

§ 44 – odlehčovací služby 2 
CSOP Praha 5, p.o., Diakonie ČCE – Středisko 

v Praze 5 – Stodůlkách  

§ 45 – centra denních 

           služeb 
0  

§ 46 – denní stacionáře 2 Arcidiecézní charita Praha, Diakonie ČCE – 

Středisko v Praze 5 – Stodůlkách  

§ 47 – týdenní stacionáře  1 Diakonie ČCE – Středisko v Praze 5 – Stodůlkách 

§ 48 – domovy pro osoby   se 

zdravotním postižením 
3 

Domov SPMP Dana, Domov svaté Rodiny, Palata-

Domov pro zrakově postižené 

§ 49 – domovy pro seniory 0  
§ 50 – domovy se  

           zvláštním režimem  
1 

Arcidiecézní charita Praha 

§ 51 – chráněné bydlení  3 Bona, o.p.s., Fokus Praha, o.s., POKOJ o.p.s. 

§ 52 – soc.sl.poskytované ve 

zdrav. zař.ústavní péče  
0  

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE 
§ 54 – raná péče  2 APLA Praha, o.s., Diakonie ČCE – Středisko v Praze 

5 – Stodůlkách 

http://kpss.praha5.cz/?page_id=12
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1437465451661_21&706f=01d4cd9283475064
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1437464811526_14&706f=853dfb3e2d814e06
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1437467870223_25&706f=b8d3c05cebcdd9b7
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1402925805502_1&706f=ac2c1390414eaf42
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1402925805502_1&706f=ac2c1390414eaf42
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1437465069684_15&706f=505dcf87b94e861d
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1437465069684_15&706f=505dcf87b94e861d
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1437466766519_24&706f=a8495564bfcbfcb1
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§ 55 – telef. krizová  

           pomoc 
4 Bílý kruh bezpečí, Dětské krizové centrum, z.ú., 

Centrum sociálních služeb Praha, Elpida, o.p.s. 

§ 56 – tlumočnické služby 3 ASNEP, Lorm-Společnost pro hluchoslepé z.s., 

Sknedam, o.s. 

§ 57 – azylové domy  3 Arcidiecézní charita Praha-Dům Gloria, Diakonie 

ČCE – SKP v Praze, Centrum sociálních služeb 

Praha 

§ 58 – domy na půl cesty  1 DOM – Dům otevřených možností, o.p.s. 

§ 59 – kontaktní centra 2 PROGRESSIVE o.p.s., SANANIM, z.ú. 

§ 60 – krizová pomoc 1 Dětské krizové centrum, z.ú.  

§ 60a – intervenční centra 1 Centrum sociálních služeb Praha 

§ 61 – nízkoprahová denní  

           centra  
2 

Armáda spásy v ČR, z.s., NADĚJE 

§ 62 – nízkoprahová   

 zařízení pro děti a mládež  
1 CSOP Praha 5, p.o. 

§ 63 – noclehárny  3 Armáda spásy v ČR, z.s., Centrum sociálních služeb 

Praha, NADĚJE 
§ 64 – služby následné  

           péče 
1 

Středisko prevence a léčby drogových závislostí 

DROP IN o.p.s.  

§ 65 – sociálně aktivizační   

   služby pro rodiny s dětmi  4 
Cestou necestou z.s., Diakonie ČCE – SKP v Praze, 

Hestia, o.s., LATA-programy pro mládež a rodinu, 

z.ú. 

§ 66 – sociálně aktivizační  

     služby pro seniory a  

     osoby se zdravotním  

     postižením  

6 

Česká unie neslyšících, Fokus Praha,o.s., Kontakt bB 

občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport 

bez bariér, Lorm-Společnost pro hluchoslepé z.s., 

Sknedam, o.s.,  Společnost E – Czech Epilepsy 

Association z.s. 

§ 67 – sociálně terapeutické 

dílny  
1 

Diakonie ČCE – Středisko v Praze 5 – Stodůlkách  

§ 68 – terapeutické  

           komunity  
0 

 

§ 69 – terénní programy 4 
Armáda spásy v ČR, z.s., Člověk v tísni, o.p.s., 

NADĚJE, PROGRESSIVE o.p.s. 

§ 70 – sociální rehabilitace 

9 

Armáda spásy v ČR, z.s., ERGO Aktiv, o.p.s., Fokus 

Praha,o.s., FOSA, o.p.s., Green Doors, z.ú., Helppes-

Centrum výcviku psů pro postižené o.p.s., Lorm-

Společnost pro hluchoslepé z.s., Sjednocená 

organizace nevidomých a slabozrakých ČR, 

Tyfloservis, o.p.s.  
           Zdroj:iregistr.mpsv.cz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1437465451661_21&706f=01d4cd9283475064
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1437464693961_11&706f=db97b3a3a9929ef8
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1437465451661_21&706f=01d4cd9283475064
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1437465451661_21&706f=01d4cd9283475064
http://iregistr.mpsv.cz/poskytovatel/detailposkytovatele/1715
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1437465451661_21&706f=01d4cd9283475064
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1437465451661_21&706f=01d4cd9283475064
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1437465451661_21&706f=01d4cd9283475064
http://iregistr.mpsv.cz/poskytovatel/detailposkytovatele/511
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2.1 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 

 

ÚMČ Praha 5 je zřizovatelem Centra sociální a ošetřovatelské pomoci (dále jen CSOP). 

Tato příspěvková organizace poskytuje registrované sociální služby dle zákona 

č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterými jsou 

pečovatelská služba, odlehčovací služba a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. 

Dále poskytuje služby domácí ošetřovatelské péče, služby ve dvou střediscích osobní 

hygieny. Provozuje veřejně prospěšnou činnost  bezplatné sociálně právní poradny, 

zabezpečuje činnost Komunitního centra Prádelna, Klubu královská louka a umožňuje 

internet pro seniory.  

2.1.1 Pečovatelská služba1 

CSOP zajišťuje  terénní nebo ambulantní službu seniorům, osobám se zdravotním 

postižením, příp. chronickým onemocněním  a rodinám s dětmi, jejichž situace 

vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba se poskytuje  v domácnostech klientů a v zařízení 

sociálních služeb. 

2.1.2 Dům sociálních služeb s odlehčovacím pobytovým zařízením2 

Odlehčovací služba je poskytována v lůžkovém zařízení v Domě sociálních služeb (dále 

jen DSS) Na Neklaníce 15, Praha 5. DSS nabízí krátkodobé, ale i dlouhodobé pobyty 

pro seniory, jejichž stav sice nevyžaduje trvalou lékařskou a nemocniční péči, ale kteří 

mají sníženou schopnost zajistit si základní životní potřeby vlastními silami z důvodu 

věku či zdravotního stavu a jsou tak odkázáni na pomoc druhé osoby. Tyto služby jsou 

využívány především osobami osamělými nebo osobami, o něž rodina po určité období 

není schopna pečovat nebo zcela zajistit potřebnou péči. 

Péče je poskytována i klientům částečně imobilním, inkontinentním a klientům trpícím 

lehkou formou demence. Pomoc je nabízena i zájemcům, kteří např. opouští 

zdravotnická zařízení a po dobu rekonvalescence potřebují zvýšenou péči a pomoc. 

 

Pobyt je hrazen klientem. Celková částka za den pobytu se skládá ze tří položek za 

stravu, ubytování a služby. Potřebné osoby s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 5, 

jejichž příjem neumožňuje stát se klientem DSS, mohou využít možnosti požádat MČ 

Praha 5, prostřednictvím Odboru sociální problematiky o příspěvek na pobyt v DSS. 

Jedná se o princip podpory pro osoby nalézající se v náhlé nepříznivé životní situaci, 

kterou nejsou schopni z důvodu nedostatečných finančních prostředků sami řešit. 

2.1.3  Domácí ošetřovatelská péče3 

Domácí ošetřovatelskou péči (Home Care) zajišťuje CSOP pro své klienty 

prostřednictvím zdravotnického personálu (registrované zdravotní sestry) a to na celém 

území městské části Prahy 5. Zdravotní sestry pečují v domácím prostředí o pacienty 

obtížně chodící, dezorientované, ležící nebo o pacienty na invalidním vozíku. Je určena 

                                                 
1 Zdroj: http://www.csop5.cz/ 
2 Zdroj: http://www.csop5.cz/ 
3 Zdroj: http://www.csop5.cz/ 
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pro pacienty všech věkových kategorií. Péči plně hradí příslušná zdravotní pojišťovna, 

je poskytována na základě návrhu praktického lékaře.  

2.1.4 Komunitní centrum Prádelna4  

KC Prádelna představuje funkční a v pravém slova smyslu komunitní, vzdělávací, ale 

zároveň kulturní, společenské a umělecké centrum reflektující aktuální společenské 

potřeby. Cílová skupina je velmi široká a zasahuje do všech věkových skupin a vůbec 

do celého socio - demografického rozložení. Veškeré aktivity komunitního centra slouží 

v důsledku především k propojení a podpoře místní komunity. 

2.1.5 Klub Královská louka5 

Nízkoprahový klub Královská louka je určen dětem a mládeži od 10 do 12 let, kteří jsou 

ohroženi nepříznivými životními událostmi nebo prožívají konfliktní situace spojené 

s jejich věkem či příslušností ke skupině. Nízkoprahový klub si proto klade za cíl 

poskytnout této cílové skupině pozitivní alternativu trávení volného času a podporu při 

řešení obtížných životních situací a nabízí prostor, kde se mohou mladí lidé setkávat 

s vrstevníky i dospělými, a zároveň nejsou ohrožováni sociálně nežádoucími jevy. 

2.1.6 Bezplatná sociálně právní poradna6 

Posláním poradny je poskytovat jednotlivým klientům sociální a právní poradenství 

a pomoc při uplatňování či ochraně jejich práv a oprávněných zájmů, popř. doporučit 

klientovi služby jiné instituce, organizace či poskytovatele sociálních služeb, vše 

s cílem přispět k vyřešení nepříznivé či tíživé situace klienta. 

 

2.2 Odbor sociální problematiky  

Podporu a pomoc rodinám a dětem, seniorům, sociálně potřebným, zdravotně 

postiženým i péče o občany společensky nepřizpůsobivé zajišťuje Odbor sociální 

problematiky Úřadu městské části Praha 5, který tvoří 3 oddělení. 

2.2.1  Oddělení sociálně právní ochrany dětí 

Provádí sociálně-právní ochranu dětí a mládeže. Zprostředkovává osvojení, 

pěstounskou péči, spolupracuje se soudy, notáři, policií, se školami, s lékaři, vykonává 

funkci kolizního opatrovníka při soudním jednání, kdy se jedná o nezletilé děti, 

navrhuje výchovná opatření. 

2.2.2 Oddělení sociální péče a rozvoje sociálních služeb 

Zajišťuje sociální poradenství, provádí depistážní činnosti zaměřené na cílené a včasné 

vyhledávání jednotlivců, rodin a skupin, zabezpečuje výkon opatrovnictví  u osob 

                                                 
4 Zdroj: http://www.csop5.cz/ 
5 Zdroj: http://www.csop5.cz/ 
 
6 Zdroj: http://www.csop5.cz/ 
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omezených na svéprávnosti na základě rozhodnutí soudu, zajišťuje agendu zvláštních 

příjemců dávek důchodového pojištění i vypravení  sociálních pohřbů u zcela 

osamělých občanů. Zabezpečuje vydávání a výměnu parkovacích průkazů označujících 

vozidlo přepravující osobu zdravotně postiženou. Zajišťuje agendu plánování rozvoje 

sociálních služeb metodou komunitního plánování.  

2.2.3 Oddělení sociálních kurátorů a terénních pracovníků 

Poskytuje odborné sociální poradenství osobám, které jsou ohroženy sociálním 

vyloučením, jsou ve výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody a po jejich 

propuštění a  osobám bez přístřeší. Dále se věnuje terénní sociální práci na území MČ 

Praha 5.  

 

3 Zdroje pro zajištění sociálních služeb 

Městská část Praha 5 prostřednictvím dotačního řízení poskytuje účelové finanční 

prostředky z rozpočtu MČ Praha 5 v návaznosti na zdrojové možnosti rozpočtu na 

příslušný kalendářní rok. Obecná pravidla pro poskytování dotací MČ Praha 5 jsou 

závazná pro žadatele z řad právnických a fyzických osob působících v oblasti sociálních 

služeb a služeb souvisejících, na základě nichž mohou o dotaci MČ Praha 5 požádat.   

 
Tabulka č. 6: Způsob financování    

Způsob financování  
celková výše 

v roce 2014 

celková výše 

na  rok 2015 

celková výše 

plán na  rok 

2016 

Fin. prostředky z rozpočtu MČ P 5, 

kterými je prostřednictvím 

neinvestičního příspěvku financována 

p.o. CSOP Praha 5 

26 373 000 30 520 000 

Částka bude 

známa po přijetí 

rozpočtu  

MČ P 5 

V rámci grantového/dotačního řízení 

MČ Praha 5 vypsala grant/dotace na 

sociální oblast – registrované a 

související sociální služby a 

volnočasové aktivity.  

682 900  665 000 

Částka bude 

známa po přijetí 

rozpočtu  

MČ P 5 

Z rozpočtu MČ (dar, smlouva) 

prostřednictvím volených orgánů 

samosprávy (Rada, Zastupitelstvo, 

Výbory, Komise) organizacím s 

registrovanou sociální službou  

138 500 287 821 

Částka bude 

známa po přijetí 

rozpočtu  

MČ P 5 

                                                                                                                                            Zdroj: MČ Praha 5 

 

Tabulka č. 6 ukazuje možné způsoby financování sociálních služeb na MČ Praha 5. 

Financování se týká registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, v platném znění i služeb souvisejících. Důležitým zdrojem pro 

zajištění fungování sociálních a souvisejících služeb jsou grantová/dotační řízení 

vyhlašovaná MHMP.  
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4 Priority a opatření  

Priority a opatření na období 2016 – 2018 byly tvořeny za aktivní spolupráce 

poskytovatelů i uživatelů sociálních a souvisejících služeb. Jedním z důležitých 

podkladů byla také  „Analýza potřeb občanů městské části Praha 5, oblast související se 

zajištěním potřeb občanů v těžké životní situaci“ (citována výše). Byly diskutovány na 

setkání pracovních skupin, odsouhlaseny řídící skupinou, sociálním výborem a 

schváleny Radou městské části Praha 5 dne 19.8.2015 usnesením č. 31/1111/2015.  

 

Hlavní priority Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících 

v městské části Praha 5 na období 2016 – 2018 jsou: 

 

Priorita č. 1 Podpora systému poskytovaných sociálních služeb  

 

Priorita č. 2 Rozvoj a zkvalitnění stávajících a vznik nových sociálních služeb 

 

Priorita č. 3 Podpora a rozvoj služeb souvisejících (tj. nedefinovaných v zákoně 

                     č. 108/2006 Sb. o sociálních službách) 

 

 

Priority vymezují oblasti, témata, problémy, kterými je potřeba se zabývat v daném 

cyklu plánovacího procesu. Stanovují základní směry, které pak jsou naplňovány 

opatřeními a konkrétními aktivitami. 

 

Opatření říkají, co konkrétně by mělo být řešeno a jakými způsoby, aby byly 

naplňovány priority. Opatření vychází ze zdrojů, které jsou k dispozici nebo jsou reálně 

dosažitelné. Jednotlivá opatření budou rozpracována do konkrétních aktivit v rámci 

prováděcích plánů na jednotlivé roky. 

 

Aktivity popisují konkrétní úkoly (kroky, projekty), které jsou v rámci plnění plánu 

KPSS navrženy. 
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PRIORITY a OPATŘENÍ na období 2016 – 2018 

 

 

 

Priorita č. 1 

Podpora systému poskytovaných sociálních 

služeb 

Priorita č. 2 

Rozvoj a zkvalitnění stávajících a vznik 

nových sociálních služeb 

Priorita č. 3 

Podpora a rozvoj služeb souvisejících 

OBLAST PRO VŠECHNY CÍLOVÉ SKUPINY 

Opatření 1.1 
 

 

Podpora odborného sociálního 

poradenství 

  Opatření 3.1 

 
Pokračování procesu komunitního 

plánování sociálních a návazných služeb 

    

 

 

 Opatření 3.2 

 

 

Podpora komunitní činnosti napříč 

cílovými skupinami 

    Opatření 3.3 

 
Podpora samostatného bydlení v bytě ve 

formách tréninkového a sociálního bydlení  

    Opatření 3.4 Podpora poradenství (právní, finanční, 

psychologické) 

    Opatření 3.5 

 
Podpora zaměstnávání osob 

znevýhodněných na trhu práce 

    Opatření 3.6 Podpora a rozvoj dobrovolnictví 

    Opatření 3.7 Zajištění informovanosti v sociální oblasti 

    Opatření 3.8 

 
Podpora a spolupráce při pořádání akcí 

pro veřejnost 

    Opatření 3.9 

 
Podpora osvětových programů pro 

veřejnost 
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BLAST PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

Opatření 1.2  
 

  

Podpora sociálně aktivizačních služeb pro 

seniory a OZP 

Opatření 2.1 
 

 

Rozvoj spolupráce v rámci tísňové péče 

(AREÍON) 

Opatření 3.10 
 

 

Pokračování projektu „příspěvky na pobyt 

v DSS pro klienty z MČ P 5“ 

Opatření 1.3 

 
Podpora osobní asistence Opatření 2.2 

 
Podpora vybudování domova pro seniory Opatření  

3.11 
Realizace projektu odběrného místa obědů 

pro seniory 

Opatření 1.4 

 
Podpora sociální rehabilitace Opatření 2.3 

 
Podpora vybudování domova se zvláštním 

režimem 

  

Opatření 1.5 Podpora pečovatelské služby     

Opatření 1.6 Podpora pobytové odlehčovací služby     

 

OBLAST PRO DĚTI, RODINU A MLÁDEŽ 

Opatření 1.7 
 

 

Podpora sociálně aktivizačních služeb pro 

rodiny s dětmi 

 

Opatření 2.4 

 
Podpora a rozšíření činnosti NZDM Opatření  

3.12 
Pokračování projektu „úhrada obědů ve 

školních jídelnách ZŠ v MČ P 5 pro děti 

z nízkopříjmových rodin“ 

    Opatření  

3.13 
Podpora zejména dlouhodobého trávení 

volného času dětí a mládeže 

    Opatření  

3.14 
Podpora komunitního života 

a mezigeneračního soužití 

 

OBLAST OSOB OHROŽENÝCH SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOB V KRIZI,  

ETNICKÝCH SKUPIN A NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN 
Opatření 1.8 

 
Podpora terénních programů a služeb Opatření 2.5 

 

 

Vznik nízkoprahového denního centra  Opatření 3.15 Příprava realizace projektu „zapojení 

osob bez přístřeší do úklidu svého okolí“  

 

 
 Opatření 2.6 

 

 

 

Vznik azylového domu pro akutně či 

chronicky nemocné osoby bez přístřeší 

Opatření 3.16 Zajištění monitorování pohybu a výskytu 

osob bez přístřeší 

    Opatření 3.17 Podpora aktivizace, participace a soužití 

migrantů 
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5 Plnění plánu 

5.1 Realizace plnění plánu 

Realizace priorit Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících 

v městské části Praha 5 na období 2016 – 2018 bude zabezpečena na každý rok 

samostatně zpracovanými prováděcími plány, ve kterých budou uvedeny jednotlivé 

aktivity, popisující konkrétní úkoly (kroky, projekty), které budou v rámci procesu 

plánování realizovány v daném roce, včetně toho, kdo, kdy a za co je bude dělat. Pro 

každé opatření bude použit samostatný tabulkový formulář. 

 

Vzor tabulkového formuláře prováděcího plánu pro rozpracování priorit a opatření:  

 
Priorita č. X  

……………………………………………………………………………… 

Opatření X.1  

Opatření X.2  

Opatření X.3  

 
Opatření X.1  

Popis opatření  

Plánované aktivity pro rok 

20XX 
 

Cílová skupina  

Výstup opatření  

 
Finanční a organizační zajištění opatření:  

Realizátoři/partneři  

Harmonogram  

Finanční zdroje  

 

5.2 Vyhodnocení plnění plánu 

Fungování komunitního plánování bude zajištěno setkáváním pracovních skupin a řídící 

skupiny. Vyhodnocení plnění priorit a opatření bude monitorováno systematickým 

sběrem informací o realizaci navržených aktivit definovaných v jednoletých 

prováděcích plánech. V rámci setkávání pracovních skupin bude prováděna průběžná 

kontrola plnění plánu. Na průběžné monitorování navazuje pravidelné vyhodnocování, 

které ověřuje, zda realizovanými aktivitami bylo dosaženo plánovaného cíle. Počátkem 

každého roku bude zpracován dokument „Vyhodnocení plnění priorit“ za předcházející 
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kalendářní rok, který bude předložen Radě MČ Praha 5.  Pro vyhodnocení plnění priorit 

bude použit tabulkový formulář, pro každé opatření samostatně.  

 

Vzor tabulkového formuláře pro zpracování plnění priorit:  

 

Priorita č. X: …………………………………………………. 

 

Opatření 
Naplánované aktivity: 

 

 

Realizované aktivity: 
 

Výstupy  

 

 

Naplnění opatření  

 

 

Poznámka  
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Příloha č. 1 

Komunitní plánování sociálních služeb městské části Praha 5 

 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 

 

Článek I 

Úvodní ustanovení 

 

1) Organizační řád Komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) upravuje 

vzájemné vztahy, úlohy, kompetence, zodpovědnost a způsoby komunikace 

jednotlivých účastníků KPSS MČ Praha 5. 

2) Organizační řád zpracovávají členové Řídící skupiny v souvislosti s procesem 

KPSS, včetně jejich následných změn a doplňků. 

 

Článek II 

Účastníci procesu KPSS 

 

1) Garant KPSS 

2) Koordinátor KPSS 

3) Řídící skupina KPSS 

4) Pracovní skupiny KPSS:   

I.   Senioři a osoby se zdravotním postižením 

II.  Děti, rodina a mládež 

III.Osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi, etnické skupiny  

     a národnostní menšiny 

5) Vedoucí pracovních skupin  

6) Rada MČ Praha 5  

7) Veřejnost 

 

Článek III 

Garant KPSS   

 

1) Garantem je věcně příslušný radní. 

2) Garant informuje orgány městské části o průběhu KPSS. 



                       Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících, MČ Praha 5            2016 – 2018  

 

24 

 

3) Garant deleguje výkon činnosti na další členy týmu KPSS. 

4) Garant je předsedou Řídící skupiny KPSS. 

 

Článek IV 

Koordinátor KPSS 

 

1) Koordinátorem KPSS je pracovník ÚMČ Praha 5, Odboru sociálních 

problematiky (OSO). 

2) Zajišťuje agendu KPSS a koordinuje činnosti k tomu potřebné. 

3) Připravuje a svolává jednání Řídící skupiny i pracovních skupin, předkládá 

členům k projednání návrhy materiálů, sestavuje program setkání. 

4) Spolupracuje a komunikuje v rámci KPSS s veřejností, poskytovateli i uživateli 

sociálních služeb. 

5) Zajišťuje informování o výsledcích KPSS. 

 

Článek V 

Řídící skupina KPSS 

 

1) Řídící skupinu tvoří garant KPSS, členové zastupitelstva, vedoucí OSO, 

koordinátorka KPSS, vedoucí pracovních skupin a delegáti pracovních skupin 

z řad poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb. Členy Řídící skupiny 

schvaluje Rada MČ Praha 5 a jejich seznam je zveřejněn na webu KPSS.  

2) Řídící skupina koordinuje činnosti, aktivity a projednává výstupy pracovních 

skupin a připravuje jejich realizaci. Vyhodnocuje naplňování komunitního 

plánu. 

3)  Setkání Řídící skupiny se koná podle potřeby v závislosti na fázi procesu KPSS 

a mohou se ho účastnit zástupci veřejnosti. 

 

Článek VI 

Pracovní skupiny KPSS 
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1) Pracovní skupina je tvořena vedoucí pracovní skupiny, koordinátorem KPSS, 

zadavateli, poskytovateli a uživateli sociálních služeb, popřípadě dalšími 

zájemci o proces komunitního plánování sociálních služeb. 

2) Pracovní skupiny jsou základním článkem komunitního plánování a jsou zřízeny 

na základě potřeb cílových skupin. 

3) Členové pracovních skupin mapují potřeby občanů konkrétních cílových skupin, 

spolupracují při formulaci cílů, priorit a opatření komunitního plánu pro svou 

cílovou skupinu. 

 

 

Článek VII 

Vedoucí pracovní skupiny 

 

1) Vedoucí pracovní skupiny je pracovník ÚMČ Praha 5, Odboru sociálních 

problematiky. Je členem Řídící skupiny.  

2) Vedoucí pracovní skupiny řídí proces koordinace plánování sociálních služeb v 

příslušné pracovní skupině a zpracovává výstupy pro Řídící skupinu.  

 

Článek VIII 

Rada MČ Praha 5 

 

Rada městské části Praha 5 je orgán, který bude garantem KPSS průběžně 

informován o procesu KPSS a je příslušný v konečné fázi ke schválení 

dokumentu.  

 

Článek IX 

Veřejnost  

 

1) Veřejnost je jedním z účastníků KPSS a bude průběžně informována o procesu 

na webu KPSS (http://kpss.praha5.cz/), kde budou zveřejňovány zápisy ze 

setkání pracovních skupin a veškeré dokumenty schválené Radou MČ Praha 5. 

Veřejnost má možnost se účastnit setkání pracovních skupin a řídící skupiny.  

http://kpss.praha5.cz/
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2) Názory veřejnosti jsou aktivně zjišťovány, vyhodnocovány, případně 

zapracovány do KPSS. 

 

Článek X 

Závěrečné ustanovení 

 

Tento organizační řád nabývá platnosti dnem schválení Radou městské části 

Praha 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


