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VIZE 
Budou podporovány stávající sociální a návazné služby, které budou odpovídat 

aktuálním potřebám občanů. Služby budou podporovat nezávislost uživatelů a působit 
proti sociálnímu vyloučení všech cílových skupin. V letech 2013-2015 budou v MČ 

Praha 5 zachovány sociální služby ve stejném rozsahu, včetně financování. 
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Úvodní slovo 
 
 
Vážení přátelé, 
 
     dostává se vám do rukou 2. vydání Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a 
služeb souvisejících v městské části Praha 5 na období 2013–2015. Materiál byl 
vytvořen ve spolupráci se zástupci poskytovatelů sociálních služeb, uživatelů a 
odborníků z řad veřejných institucí působících na území městské části Praha 5, kteří 
pracují ve třech pracovních skupinách, v rámci organizační struktury procesů 
komunitního plánování v městské části Praha 5. Plán vychází z oprávněných potřeb 
občanů na jedné straně, ale také z již fungujícího širokého spektra sociálních služeb a 
služeb souvisejících, které na území městské části působí, ať se jedná o služby pro děti, 
rodiny či osoby, které se z důvodů zdravotních, nemoci, věku či sociální situace dostali 
do obtížné životní situace. Zároveň vychází ze snahy o zvyšování kvality a dostupnosti 
těchto služeb, o zprůhlednění jejich financování a rozšíření vícezdrojového financování 
sociálních služeb. 
     Cílem materiálu je podat ucelený přehled o stavu sociálních a souvisejících služeb v 
městské části Praha 5, reagovat na nabídky poskytovatelů se snahou vyjádřit potřeby 
uživatelů. Jedná se o proces, jehož cílem je postupné nastavení mechanismů a 
podmínek pro koordinaci služeb, zajištění jejich kvality a sledování jejich potřebnosti a 
efektivity. 
     Věříme, že tento plán přispěje k udržení a  dalšímu rozvoji sociálních a souvisejících 
služeb v městské části Praha 5 tak, aby lépe vyhovovaly občanům městské části a 
zároveň poukazovaly na jejich potřeby. 
     Velmi si vážíme obětavé práce všech, kteří pracují v sociálních službách a jakýmkoliv 
způsobem pomáhají nemocným a potřebným. Naše poděkování patří také všem, kteří 
se na vytvoření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v 
městské části Praha 5 na období 2013–2015 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 30.10.2012, usnesením 
číslo 41/1564/2012. 
 
JUDr. Petr Lachnit 
zástupce starosty 
 
PhDr. Helena Volechová 
vedoucí odboru sociální problematiky 
 a prevence kriminality 
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1. Úvod    

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 aktualizovaný plán navazuje na předchozí Plán udržitelného rozvoje 
sociálních služeb MČ Praha 5 na období 2009 – 2012.  

Již v předcházejícím plánu byly stanoveny priority v oblasti dostupnosti a kvality 
sociální služeb ve formě střednědobé strategie. Bylo potřeba ověřit platnost 
oprávněných potřeb, vyhodnotit realizaci celého plánu a reagovat na zjištěné změny a 
požadavky.  

Cílem aktualizace plánu rozvoje sociálních 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.  

Střednědobý plán se nezaobírá pouze sociálními službami dle zákona č. 
108/2006 Sb., ale i službami souvisejícími, bez kterých je síť služeb v sociální oblasti 
nemyslitelná. Jde například o služby vzdělávací, volnočasové, bezpečnostní apod.  

Ambicí tohoto plánu je optimalizace sítě služeb v sociální oblasti, která bude 
ucelená, prostupná a bude pokrývat potřeby obyvatel městské části Praha 5. Základem 
budou registrované sociální služby doplněné o další programy a aktivity, jejichž 
poskytování je nezbytné  pro předcházení nebo minimalizaci sociálního vyloučení.  

 

2. Popis zvolené metody 

Komunitní plánování je metoda, která 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 a zajišťuje, že finanční prostředky vynakládané na sociální služby, 
jsou efektivně využívány. Jde o otevřený, nikdy nekončící 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 
sociálních služeb, poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících a v neposlední 
řadě i městské části jako zadavatele. 

Principy metody komunitního plánování dle Metodiky pro plánování sociálních 
služeb, vzniklé v rámci projektu „Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních 
služeb“ jsou: 

- princip triády  
- princip rovnosti 
- princip skutečných potřeb 
- princip dohody 
- princip „Vše je veřejné“ 
- princip dosažitelnosti řešení 
- princip cyklického opakování 
- princip kompetence účastníků 
- princip přímé úměry 
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Tým, který se na zpracování komunitního plánu podílel, se při své práci držel 
zejména zpracovaných Metodik pro plánování sociálních služeb a také Kritérií kvality 
plánování sociální služeb, jež byly použity jako vodítko pro práci členů. 

 

2.1. 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 tímto  zákonem, 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 (městskými částmi), kraji (Magistrátem hlavního 

města Prahy/MHMP) 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(MHMP), poskytovateli sociálních služeb na území obce (městské části) 
a za účasti osob, kterým jsou poskytovány sociální služby, 

� spolupracuje s krajem (MHMP) 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 (městské části), o možnostech uspokojování těchto potřeb 
prostřednictvím sociálních služeb a o jejich dostupných zdrojích. 

 
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. 

V lednu 2012 došlo k personálnímu obsazení pozice koordinátorky komunitního 
plánování v rámci Odboru sociální problematiky a prevence kriminality a radní pro 
sociální oblast  zadal aktualizaci Plánu udržitelného rozvoje sociálních služeb MČ Praha 
5 k vypracování tomuto odboru. Dne 29.05.2012 Rada MČ Praha 5 usnesením č. 
20/769/2012 vzala na vědomí dotazníkové šetření zaměřené na zjištění informovanosti 
veřejnosti a uživatelů v souvislosti s existencí a fungováním sociálních služeb. 
Usnesením č. 20/770/2012 schválila aktualizaci Organizačního řádu a Organizačního 
schématu Komunitního plánování sociálních služeb. Dne 05.06.2012 usnesením č. 
21/845/2012 bylo schváleno Radou městské části Praha 5 složení Řídící skupiny, dne 
10.07.2012 usnesením č. 26/1021/2012 byla schválena vize a priority Střednědobého 
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plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v MČ Praha 5 na období 2013-
2015. Dne 07.08.2012 usnesením č. 29/1139/2012 byla schválena opatření. 

 

2.2. Organizační struktura procesu  

Rada MČ Praha 5 na svém 20. zasedání konaném 29.5.2012 schválila 
aktualizovaný Organizační řád a Organizační schéma Komunitního plánování sociálních 
služeb. Na svém 21. zasedání konaném 05.06.2012 schválila složení Řídící skupiny. 

Do procesu komunitního plánování je zapojeno několik subjektů. Následující 
diagram ukazuje jejich provázanost a tabulka níže obsahuje náplň jejich činnosti. 

 
Graf č. 1 Struktura KPSS MČ Praha 5 

 
                                           Zdroj: MČ Praha 5 
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Tabulka č. 1 Subjekty KPSS a jejich náplň činnosti 
SUBJEKT ČINNOST 

Rada MČ Praha 5  Schvaluje priority a finální dokument - Střednědobý plán 
rozvoje sociálních služeb  a služeb souvisejících v MČ Praha 5 
na období 2013 – 2015 

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 
činnosti a aktivity. Projednává výstupy Pracovních skupin,  
vyjadřuje se k závěrům z jednání Pracovních skupin, 
navrženým prioritám a  opatřením na dané období. 
Koordinuje jejich realizaci. Monitoruje a 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.  

Metodická podpora 
 

Metodická podpora byla zajištěna od května 2012 Centrem 
pro komunitní práci střední Čechy, zastoupeným Martinou 
Macurovou, formou individuálních konzultací nad 
jednotlivými kroky v rámci procesu plánování. Jednalo se o 
doporučení a připomínky k průběhu a výstupům procesu 
plánování.   

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 
 

 
 
 
 
Mapují potřeby občanů konkrétních cílových skupin,   
spolupracují při formulaci cílů, 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 
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 Členové Řídící skupiny: 
 
JUDr. Petr Lachnit, garant KPSS, zástupce starosty, 
Mgr. Diana Bubníková, předsedkyně Komise sociální a zdravotní, 
Bc. Roman Sedlák, předseda Komise bezpečnostní, prevence kriminality a   
protidrogové, 
PhDr. Marie Ulrichová – Hakenová, předsedkyně Komise etnické,  
Ing. Vlasta Váchová, předsedkyně Komise bytové,  
Ing. Ondřej Velek, předseda Komise transparentní a otevřenou veřejnou správu, 
Mgr. Marie Bosáková, ředitelka CSOP,  
PhDr. Helena Volechová, vedoucí OSK,  
Mgr. Renáta Hejlová, OSK, vedoucí III. pracovní skupiny (PS) 
Ivana Plášilová, OSK, vedoucí II. PS 
Jitka Straňáková, OSK, vedoucí I. PS 
Ivana Kosová, OSK, koordinátorka KPSS 
Helena Chaloupková, Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR Praha 5, I. PS 
Bc. Vojtěch Janouškovec, DiS., Progressive o.s., III. PS 
Ing. Lenka Jiroudková, o.s. Veselý Smíchov, II. PS 
Václav Kučera, Člověk v tísni, III. PS 
 

Členové pracovních skupin: 
 
 V rámci procesu plánování byly sestaveny tři pracovní skupiny. Členové jsou   
poskytovatelé, zadavatelé  sociálních služeb a služeb souvisejících a veřejnost.  
 

3. Průběh aktualizace plánu 

Komunitní plánování sociálních služeb MČ Praha 5 se řídí organizačním řádem 
(příloha č. 1). Základními východisky jsou demokratické politické systémy 
zastupitelského typu a ekonomického systému i na bázi tržní ekonomiky.  
Odpovědným garantem je člen samosprávy mající odpovědnost za sociální oblast.  

 

Harmonogram aktualizace: 
 
V období od ledna do března 2012 

� personální obsazení pozice koordinátora komunitního plánování v rámci 
Odboru sociální problematiky a prevence kriminality 

� aktualizace Řídící skupiny 
� aktualizace tří Pracovních skupin v návaznosti na typologii cílových skupin 
 

V období od dubna do srpna 2012 
� dotazníkové šetření u veřejnosti  
� setkání poskytovatelů sociálních služeb  
� zprovoznění internetových stránek komunitního plánování MČ Praha 5 

(www.kpss5.info) 
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� zveřejnění adresáře poskytovatelů sociálních služeb na území MČ Praha 5 – na 
webových stránkách komunitního plánování 

� zpracování základního popisu území na zákl. Perspektivy vývoje obyvatelstva 
MČ Praha 5 

� účast na poradách koordinátorů komunitního plánování sociálních služeb 
městských částí, spolupráce s MHMP – koordinátor PhDr. Tomáš Klinecký 

� navázání spolupráce s CpKP střední Čechy – s metodičkou Martinou Macurovou 
� návrh prioritních oblastí v pracovních skupinách 
� odsouhlasení vize a priorit  
� odsouhlasení opatření  
� kompletace plánu 
 

V období od září do listopadu 2012 
� předložení plánu Řídící skupině ke schválení 
� připomínkování, zpracování připomínek 
� předložení plánu Radě MČ Praha 5 

 

4. Podrobný  průběh aktualizace plánu 

Dne 17.02.2012 proběhlo setkání přípravné pracovní skupiny, při kterém byla 
dohodnuta aktualizace tří pracovních skupin: 

I.   Senioři a osoby se zdravotním postižením 
II.  Děti, rodina a mládež 
III. Sociální prevence, osoby v krizi, národnostní menšiny a etnické skupiny.  
 

Na pracovních skupinách proběhla diskuze týkající se vyhodnocení platného plánu 
zpracovaného pro předešlé období. Toto vyhodnocení bylo ale problematické 
vzhledem k nejasně nastaveným výstupům plánu. 

 
Průběžně bylo prováděno mapování sítě poskytovatelů sociálních služeb na území 

MČ Praha 5 v rámci zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách a poskytovatelů služeb 
souvisejících.  

 
Dne 12.4.2012 se u takzvaných kulatých stolů sešli reprezentanti radnice se 

zástupci neziskových organizací, poskytovateli sociálních služeb a zástupci organizací 
sdružující zdravotně postižené osoby  působící v naší městské části. Celkem s 46 
zástupci z 27 neziskových organizací byla provedena SWOT analýza „Fungování 
systému sociálních služeb na území MČ Praha 5“ u  jednotlivých pracovních stolů dle 
cílových skupin - výsledky byly použity jako základ  pro směřování plánování sociálních 
služeb, pro formulaci priorit, opatření a plánovaných aktivit. Z řad účastníků byli získáni 
spolupracovníci k plánování sociální služeb. 

 
Průběžně byla prováděna příprava katalogu poskytovatelů sociálních služeb pro 

webové stránky komunitního plánování. 
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V dubnu a květnu 2012 byla veřejnost i uživatelé osloveni dotazníky ke zjištění 
jejich informovanosti v souvislosti s existencí a fungováním sociálních služeb na území 
MČ Praha 5.  

 
Počátkem května 2012 byly zprovozněny webové stránky komunitního plánování 

na adrese www.kpss5.info, kde byl zveřejněn seznam poskytovatelů sociálních služeb. 
Návštěvníci portálu jsou průběžně informováni o procesu komunitního plánování 
sociálních služeb na MČ Praha 5, mohou komunikovat mezi sebou, ale také s 
pracovníky sociálního odboru ÚMČ Praha 5. 

 
Dne 10.05.2012 proběhlo setkání tří pracovních skupin, kde byly dopracovány 

SWOT analýzy s cílem formulace priorit v oblasti sociálních služeb v jednotlivých 
pracovních skupinách a byli zvoleni delegáti do Řídící skupiny. V PS „Sociální prevence, 
osoby v krizi, etnické skupiny a národnostní menšiny“ byla účastníky setkání schválena 
změna názvu na „Osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi, etnické skupiny 
a národností menšiny“. 

 
Dne 17.05.2012 se sešla Řídící skupina, odsouhlasila Organizační řád a Organizační 

schéma Komunitního plánování sociálních služeb (KPSS). Odsouhlasila, že se plán bude 
zabývat nejen sociálními službami registrovanými dle zák.č. 108/2006 Sb., ale i 
službami souvisejícími/návaznými. Byl odsouhlasen i název tohoto plánu a na jaké 
období bude střednědobý plán koncipován.  

 
V květnu 2012 byla zahájena spolupráce v oblasti metodického vedení s Centrem 

pro komunitní práci střední Čechy.  
 
Rada městské části Praha 5 na svém 20. zasedání konaném 29.5.2012 schválila 

Organizační řád a Organizační schéma KPSS. 
 
Na 21. zasedání konaném 5.6.2012 Rada městské části Praha 5 schválila složení 

Řídící skupiny komunitního plánování MČ Praha 5. 
 
V červnu 2012 proběhlo setkání Pracovních skupin, kde byly navrženy priority 

v oblasti sociálních služeb, které byly předloženy Řídící skupině.  
 
Dne 29.06.2012 na setkání Řídící skupiny byly projednány a odsouhlaseny priority a 

vize, které byly na 26. zasedání dne 10.07.2012 odsouhlaseny Radou MČ Praha 5. 
 
Na setkání 19.07.2012 Řídící skupina schválila opatření k jednotlivým prioritám 

plánu a 07.08.2012 na 29. zasedání je schválila Rada MČ Praha 5. 
 
Červenec – srpen 2012 – práce na finální podobě plánu. 
 
Září 2012 – listopad 2012 - předložení Návrhu střednědobého plánu rozvoje 

sociálních služeb a služeb souvisejících v MČ Praha 5 k připomínkování laické i odborné 
veřejnosti zveřejněním na webových stránkách KPSS Praha 5. Po zpracování 
připomínek předložení plánu Řídící skupině a na jednání Rady MČ Praha 5. 
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5. Základní popis území 

Správní obvod m.č. Praha 5 má rozlohu 27,8 km2 a je územně nejrozsáhlejší mezi 
správními obvody všech 57 městských částí hl.m. Prahy. Rozkládá na katastrálních 
územích Smíchov, Košíře, Motol, Radlice, Hlubočepy a na části katastrálního území 
Jinonice a části Malé Strany. Městská část Praha 5 se skládá z výrazně odlišných 
územních jednotek. Z hlediska funkčních charakteristik, sociální i demografické 
struktury obyvatelstva lze vyčlenit zhruba tři části: protiklad tvoří na jedné straně staré 
čtvrti Smíchova, Košíř a Radlic (pás podél Vltavy a Plzeňské ulice) se starou zástavbou 
činžovních domů se starším obyvatelstvem, se starými průmyslovými areály 
procházejícími transformací a revitalizací a s ekologicky problematickou intenzivní 
dopravou, na straně druhé pak sídliště Barrandov, se všemi známými atributy nové 
hromadné výstavby panelového typu. Mezi těmito krajními polohami se nalézají 
některé výše položené části Smíchova a Košíř s relativně kvalitním bydlením v 
nízkopodlažní zástavbě převážně rodinných domků. Tyto části se odlišují vývojem 
obyvatel i jeho současným složením.  

Demografický vývoj na území obvodu městské části Praha 5 reprezentovaný 
změnami početní velikosti a věkové struktury obyvatelstva je určován porodností, 
úmrtností a v případě menších a migračně otevřených územních celků, k nimž území 
obvod jednoznačně patří, také stěhováním*. Tyto změny se odráží v komunitním životě 
obyvatel a tudíž i v komunitním plánování sociálních služeb. Stejně jako v celé České 
republice i  zde se prohlubují některé sociální problémy. Populace stárne, klesá 
možnosti zajištění péče o seniory v rámci rodiny anebo komunity. Tím stoupá význam 
Magistrátu hlavního města Prahy i jednotlivých městských částí jako zadavatelů služeb, 
aby byly občanům poskytnuty jistoty, že v rámci svého bydliště jim bude poskytnuta 
potřebná péče i podpora. To, že se Městská část Praha 5 k tomuto úkolu staví 
zodpovědně dokazuje právě aktualizovanou podobou plánování sociálních služeb. 
 
Obr. 1: Správní území m.č. Praha 5 a katastrální příslušnost jeho jednotlivých částí 

 
                Zdroj: Perspektivy vývoje obyvatelstva městské části Praha 5 na období 2007-2035 
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5.1. Demografický vývoj obyvatelstva MČ Praha 5 

Dle Českého statistického úřadu žilo k 1.1.2012 na území MČ Praha 5 celkem 
81 161 obyvatel. Z toho bylo 41 495 žen a 39 666 mužů.  

Vývoj počtu obyvatel je ovlivňován mnoha aspekty. O vývoji těchto ukazatelů 
vypovídá následující tabulka č.2. 
 
Tabulka č. 2: Pohyb obyvatelstva MČ Praha 5 od roku 2000 do roku 2011 

Rok Živě 
narození Zemřelí Přirozený 

přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo 
stěhování 

Celkový 
přírůstek Počet obyvatel 

2000 698 857 -159 2 850 2 855 -5 -164 77 995 
2001 725 820 -95 2 985 3 329 -344 -439 76 755 
2002 711 823 -112 4 531 3 802 729 617 77 372 
2003 756 834 -78 4 403 3 519 884 806 78 178 
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 
                                                                                                                             Zdroj: Český statistický úřad 
 

Vývoj populace MČ Praha 5 má za posledních 10 let trvale vzrůstající tendenci, 
pouze v roce 2010 došlo ke snížení v porovnání s rokem 2009 o 200 obyvatel a v roce 
2011, kdy došlo dle údajů ČSÚ ke snížení počtu obyvatel o 2 942 obyvatel. K tomuto 
poklesu došlo na základě upřesnění údajů po zpracování definitivních výsledků Sčítání 
lidu, domů a bytů 2011, kdy došlo k opravě nepřesností vzniklých při každoročním 
bilancování událostí. Celkem se od roku 2000 do roku 2011 zvýšil počet obyvatel o 
3 166.  
 
Tabulka č. 3: Věková struktura obyvatelstva MČ Praha 5 od roku 2002 do roku 2010 

věková 
skupina 

0 - 14 15 - 59 15 - 64 60 + 65 + 

rok muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 
2002 5 738 5 400 25 061 26 535 / / 5 795 8 843 / / 
2003 5 691 5 260 25 520 26 811 27 443 28 906 5 971 8 925 4 048 6 830 
2004 5 618 5 185 25 912 27 002 28 109 29 387 6 243 9 097 4 046 6 712 
2005 5 509 5 138 26 525 27 202 28 900 29 799 6 438 9 228 4 063 6 631 
2006 5 472 5 141 26 524 27 106 29 115 29 992 6 776 9 485 4 185 6 599 
2007 5 445 5 112 27 340 27 352 30 059 30 386 7 043 9 770 4 324 6 736 

2008 5 465 5 159 28 203 27 617 30 876 30 716 7 187 9 942 4 514 6 843 
2009 5 580 5 244 28 405 27 656 31 032 30 743 7 373 10 045 4 746 6 958 
2010 5 694 5 331 28 046 27 448 30 622 30 510 7 488 10 096 4 912 7 034 
                                                                                                                       Zdroj:Český statistický úřad 

Tabulka  č. 3 nám představuje údaje o věkové struktuře obyvatelstva Prahy 5 podle 
pohlaví od roku 2002 do roku 2010.  Nejpočetnější je věková kategorie 15 – 64 let, 
přibližně stejně početné jsou věkové kategorie  0 – 14 let a 65 +.  
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Tabulka č. 4: Věkové složení obyvatelstva MČ Praha 5 (stav k 31.12.2011) 

Věková skupina Muži Ženy Celkem 

0 447  466  913  

1 485  476  961  

2 539  430  969  

3 467  461  928  

4 488  463  951  

0  -   4 2 426  2 296  4 722  

5  -   9 1 817  1 715  3 532  

10 - 14 1 488  1 386  2 874  

15 - 19 1 904  1 720  3 624  

20 - 24 2 627  2 468  5 095  

25 - 29 3 155  3 103  6 258  

30 - 34 3 677  3 642  7 319  

35 - 39 3 918  3 770  7 688  

40 - 44 3 080  2 974  6 054  

45 - 49 2 943  2 979  5 922  

50 - 54 2 487  2 593  5 080  

55 - 59 2 574  2 756  5 330  

60 - 64 2 413  2 933  5 346  

65 - 69 2 196  2 583  4 779  

70 - 74 1 161  1 346  2 507  

75 - 79 751  1 124  1 875  

80 - 84 632  1 123  1 755  

85 + 417  984  1 401  
Celkem 39 666  41 495  81 161  

0 - 14 5 731  5 397  11 128  

15 - 59 26 365  26 005  52 370  

15 - 64 28 778  28 938  57 716  

60 + 7 570  10 093  17 663  

65 + 5 157  7 160  12 317  

Průměrný věk 39,4  42,2  40,8  

Střední stav 39 615  41 522  81 137  

                                                    Zdroj:Český statistický úřad 

Z tabulky č. 3 a 4 vyplývá, že v roce 2011 žilo na území MČ Praha 5 celkem 17 663 
seniorů starších 60 let, v porovnání s rokem 2002, kdy v této věková kategorii žilo 
14 638 osob, se počet zvýšil o 3 025 osob. Z údajů vyplývá, že z důvodů rostoucí kvality 
zdravotnické péče a zlepšujícího se životního stylu, dochází k  prodlužování délky života 
a tudíž ke zvýšení zastoupení osob ve věku 65 let a více.  

Průměrný věk obyvatel MČ Praha 5 k 31.12.2002 dosahoval 40,2 let, muži se 
průměrně dožili 38,3 a ženy 41,8 let. K 31.12.2011 průměrný věk dosahoval 40,8 let, u 
mužů  byla průměrná délka dožití 39,4 a u žen 42,2 let.  

 
Prognóza  
 

Dle studie Perspektivy vývoje obyvatelstva městské části Praha 5 na období 2010 – 
2035 (aktualizace prognózy z roku 2007) se předpokládá, že počet obyvatel správního 
území MČ Praha 5 velmi pravděpodobně dále poroste. Nejpozději mezi roky 2013 až 
2015 se počítá s dynamickým růstem populace. Období populačního růstu by mělo 
trvat po celé zbývající období prognózy.  
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Graf č. 2: Očekávaná bilance přirozené měny obyvatelstva m.č. Praha 5, 2011-2035  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z grafu č. 2 vyplývá, že růst celkového počtu obyvatel v letech následujících po roce 
2020 bude pravděpodobně poněkud mírnější než v letech 2015 až 2020, kdy se 
předpokládá významnější bytová výstavba a s ní související růst obyvatelstva. Na 
očekávaném růstu početního stavu obyvatelstva by se měla podílet zejména migrace 
za nezanedbatelného přispění přirozené reprodukce. Přirozený přírůstek zajistí 
především reprodukce mladších a doposud bezdětných lidí a rodin s neukončenou 
reprodukcí, s významným přispěním těch jedinců, kteří, resp. rodin, které se přistěhují 
do nově postavených bytů. Budoucí bilance vývoje obyvatelstva by měla být kladná, s 
poměrně výraznou převahou počtu narozených nad počtem zemřelých v celém období 
prognózy, bez ohledu na očekávaný mírný nárůst počtů zemřelých. Absolutní počet 
zemřelých by se však měl mírně zvyšovat ve druhé polovině tohoto období, a to bez 
ohledu na permanentně klesající intenzitu úmrtnosti. Mělo by se tak stát v důsledku 
plného nasunutí početnějších generací narozených ve 40. a 50. letech minulého století 
do věkových hladin s vysokou intenzitou úmrtnosti (graf č. 2). 
 
Graf č. 3: Prognóza vývoje celkového počtu obyvatel m.č. Praha 5, 2011-2035  

 

Graf č. 3 ukazuje výslednou prognózu vývoje celkového počtu obyvatel MČ Praha 5 
ve třech variantách: střední, vysoká a nízká. Střední varianta představuje 

Zdroj:Perspektivy vývoje obyvatelstva městské části Praha 5 na období 2010 - 2035 

     Zdroj:Perspektivy vývoje obyvatelstva městské části Praha 5 na období 2010 – 2035 
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nejpravděpodobnější trajektorii budoucího vývoje, vysoká a nízká varianta vymezují 
realistické rámce tohoto vývoje, které by neměly být dalším vývojem v daném období 
překročeny, respektive rámce, jejichž překročení je jen velmi málo pravděpodobné. 
 

5.2. Problematika osob se zdravotním postižením 

 
Průkazy mimořádných výhod 
 

Občanům starších jednoho roku s těžkým zdravotním postižením, které podstatně 
omezuje jejich pohybovou nebo orientační schopnost, byly podle druhu a stupně 
postižení poskytovány mimořádné výhody I. (průkaz TP), II. (průkaz ZTP) nebo III. 
stupně (průkaz ZTP/P). Držitelů průkazů mimořádných výhod bylo ve správním obvodu 
v roce 2011 evidováno celkem 2 708, z čehož 64,7 % tvoří osoby se středním  stupněm, 
16,45 % osoby s nejzávažnějším stupněm a 18,75 % osoby s lehkým stupněm nutnosti 
osobní asistence(tabulka č. 5, graf č. 4).  
 

Tabulka č. 5: Celkový počet vydaných průkazů mimořádných výhod (stav k 31.12.2011) 

Mimořádné výhody                      
I. stupně                         

TP 

Mimořádné výhody                      
II. stupně                   

ZTP 

Mimořádné výhody                     
III. stupně                  

ZTP/P 

Celkový počet  

508 1 754 446 2 708 
                                                                                                                                            Zdroj: MČ Praha 5 

 
 
Graf č. 4: Celkový počet vydaných průkazů mimořádných výhod (stav k 31.12.2011) 

 
                                                                          Zdroj: MČ Praha 5 

 

 
Příspěvek na péči 
 

Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu nepříznivého 
zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby a splňují podmínku nepříznivého 
zdravotního stavu, který trvá nebo má trvat déle než jeden rok a který omezuje jejich 
funkční schopnosti nutné pro zvládání základních životních potřeb.  
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Tabulka č. 6: Celkový počet osob pobírajících příspěvek na péči  
Měsíc 2008 2009 2010 2011 

I 1 062 1 274 1 415 1 419 

II 1 009 1 291 1 418 1 414 

III 1 019 1 305 1 421 1 403 

IV 1 053 1 319 1 414 1 396 

V 1 090 1 326 1 433 1 395 

VI 1 138 1 343 1 444 1 391 

VII 1 198 1 350 1 436 1 388 

VIII 1 230 1 361 1 438 1 394 

IX 1 273 1 378 1 422 1 385 

X 1 258 1 389 1 428 1 379 

XI 1 265 1 401 1 441 1 398 

XII 1 282 1 406 1 430 1 360 
                                                               Zdroj: Portál www.mpsv.cz 

Z tabulky č. 6 vyplývá, že od konce roku 2009 do prosince roku 2011 se neobjevují 
žádné větší výkyvy a snížení či zvýšení počtu osob závislých na pomoci jiné osoby se 
děje v řádech desítek obyvatel.  Je nutné mít na paměti, že dle studie Perspektivy 
vývoje obyvatelstva městské části Praha 5 na období 2010 – 2035 (aktualizace 
prognózy z roku 2007) se předpokládá, že by počet seniorů v MČ Praha 5 do roku 2035 
ve všech věkových skupinách v rámci této kategorie měl vzrůst zhruba o polovinu. Tím 
pravděpodobně dojde ke značnému zvýšení osob závislých na péči jiné osoby a odrazí 
se především v nárocích na zdravotní péči a sociální služby poskytované především v 
místě. 
 
Graf č. 5: Celkový počet osob pobírajících příspěvek na péči (průměr za období 2008-  
                  2011) 

     
                                                             Zdroj: Portál www.mpsv.cz 

 

K 31.01.2012 bylo evidováno celkem 1.358 osob pobírajících příspěvek na péči. 
Z celkového počtu příjemců je 953 osobám poskytována péče osobou blízkou nebo 
osobou jinou, 246 osobám je poskytována péče registrovaným poskytovatelem 
v pobytovém zařízení, 164 osobám je poskytována péče registrovaným 
poskytovatelem doma. Z uvedených údajů vyplývá vysoký podíl péče o příjemce 
příspěvku na péči ze strany rodiny a rodinných příslušníků. Zdrojem údajů je statistika 
ÚMČ Praha 5. 
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5.3. Problematika osob ohrožených sociálním vyloučením 

Pojem osoba ohrožená sociálním vyloučením se v našem právním řádu objevuje s 
přijetím zákona o pomoci v hmotné nouzi č. 111/2006 Sb., v platném znění, kde se v § 
2, odst. 6 píše: „za osobu v hmotné nouzi může orgán pomoci v hmotné nouzi 

považovat osobu, která v daném čase, s ohledem na neuspokojivé sociální zázemí a 

nedostatek finančních prostředků nemůže úspěšně řešit svoji situaci a je ohrožena 

sociálním vyloučením“. Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb., v patném znění, 
definuje sociální vyloučení osoby jako „vyčlenění osoby mimo běžný život společnosti a 

nemožnost se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace“ (§ 3, písm. f).  
 
Mezi tyto osoby nejčastěji patří: osoby po výkonu vazby, po výkonu trestu, po 

ukončení ústavní výchovy, po ukončení léčby chorobných závislostí, osoby bez 
přístřeší, etnické menšiny, osoby se zdravotním nebo duševním onemocněním, 
dlouhodobě nezaměstnaní, oběti trestné činnosti, domácího násilí. Mnohdy to jsou 
osoby, které svoji situaci řešit nechtějí nebo si svoji situaci jako nepřijatelnou 
neuvědomují, ale bez pomoci společnosti ji nejsou schopni překonat. 
 
Tabulka č. 7:  Počet evidovaných, propuštěných klientů a vyplacených dávek  
                          za období 2002-2011 

ROK 

POČET 
EVIDOVANÝCH 

KLIENTŮ 

POČET 
PROPUŠTĚNÝCH Z VV, 

VTOS 

PENĚŽITÝ 
PŘÍSPĚVEK 

(JDSP/MOPS) 

2002 358 163 86 

2003 305 81 73 

2004 355 87 69 

2005 320 102 104 

2006 327 72 72 

2007 385 108 79 

2008 365 92 117 

2009 391 117 154 

2010 439 106 161 

2011 336 108 167 
                                                                                Zdroj: Statistika sociální kurátorky ÚMČ Praha 5 
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Graf č. 6: Počet evidovaných, propuštěných klientů a vyplacených dávek  
                  za období 2002-2011 
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                                                                                             Zdroj: Statistika sociální kurátorky ÚMČ Praha 5 

Tabulka č. 7 a graf č. 6 ukazují počty evidovaných klientů ohrožených sociálním 
vyloučením, včetně osob propuštěných z výkonu vazby či výkonu trestu odnětí svobody 
a počty přiznaných a vyplacených dávek. Do roku 2006 byla těmto osobám vyplácena 
tzv. „jednorázová dávka sociální pomoci“, s přijetím zákona č. 108/2006 Sb., o pomoci 
v hmotné nouzi, v platném znění již hovoříme o tzv. „mimořádné okamžité pomoci z 
důvodu ohrožení osoby sociálním vyloučením“. Počet evidovaných osob má stagnující 
charakter, klesá počet osob propuštěných z VV, VTOS, ale dochází k výraznému nárůstu 
vyplacených peněžitých příspěvků, a to od roku 2008. 

 
 

5.3.1.  Dávky pomoci v hmotné nouzi 

Systém pomoci v hmotné nouzi upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci 
v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. V § 1, odst. 1 se říká, že tento zákon 
„upravuje poskytování pomoci k zajištění základních životních podmínek fyzickým 

osobám, které se nacházejí v hmotné nouzi, prostřednictvím dávek pomoci v hmotné 

nouzi“. Jedná se o moderní formu pomoci osobám s nedostatečnými příjmy, s cílem 
motivovat tyto osoby k aktivnímu přístupu zajištění finančních  prostředků 
k uspokojení vlastních životních potřeb. Je jedním z opatření, kterými Česká republika 
bojuje proti sociálnímu vyloučení. 

 
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, v § 

4, odst. 1, písm. a,b,c, vyjmenovává tyto dávky: příspěvek na živobytí (PnŽ), doplatek 
na bydlení (DnB), mimořádná okamžitá pomoc (MOP).  
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Tabulka č. 8: Vyplacené dávky pomoci v hmotné nouzi  
            za období od 1.1.2011 do 31.12.2011  

Měsíc  PnŽ DnB 

MOP-
hrozba 
újmy na 
zdraví 

MOP-
mimo řádná 

událost 

MOP-
jednorázový 

výdaj 

MOP-
nezbytné 
náklady 

MOP-
soc. 

vylou če
ní 

I 180 54 0 0 5 0 14 

II 199 61 0 0 6 0 16 

III 206 69 0 0 9 6 22 

IV 210 73 0 0 9 2 9 

V 216 74 0 0 10 1 15 

VI 211 72 0 0 4 2 18 

VII 211 68 0 0 12 1 6 

VIII 217 73 0 0 16 4 15 

IX 227 75 3 0 16 4 11 

X 255 73 4 0 7 2 14 

XI 247 74 3 0 11 1 21 

XII 248 89 0 0 9 1 6 
                                                                                                                               Zdroj: Portál www.mpsv.cz 

 
Z tabulky č. 8 vyplývá nárůst osob závislých na výplatě pravidelných dávek 

hmotné nouze, tj. především příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení. V průběhu 
roku 2011 došlo od ledna do prosince k nárůstu osob pobírajících příspěvek na živobytí 
o 37 % a doplatku na bydlení o 64 %. U dávek mimořádné okamžité pomoci nejsou 
patrné výrazné výkyvy v počtu přiznaných a vyplacených dávek v období roku 2011. 
V celém tomto roce nebyla zaznamenána žádná vážná mimořádná událost, která by 
vyžadovala přiznání dávky MOP – mimořádná událost. 

 
 
 
 

Tabulka č. 9: Vyplacené dávky PnŽ a DnB v prosinci uvedeného roku 2008-2011 
 

rok PnŽ DnB 

2008 123 46 

2009 158 52 

2010 181 55 

2011 248 89 
                                                                                              Zdroj: Portál www.mpsv.cz 
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Graf č. 7: Vyplacené dávky PnŽ a DnB v prosinci roku 2008-2011 

 
                                                        Zdroj: Portál www.mpsv.cz 

 

Z tabulky č. 9 a grafu č. 7 vyplývá, že za období prosinec 2008 – prosinec 2011 
byl 101 % nárůst příjemců PnŽ  a 93 % nárůst příjemců DnB.  
 

5.3.2. Kriminalita na MČ Praha 5 

Území MČ Prahy 5 je území s dlouhodobě zvýšeným výskytem kriminality, 
distribucí drog, krádežemi apod. Problémové lokality jsou vytipovány zejména na 
základě průběžných poznatků relevantních oddělení  Úřadu Městské části, zejména 
odd. sociální prevence a odd. veřejné zeleně. Dalšími subjekty, které vyvíjejí svou 
činnost na území Prahy 5 v oblasti prevenci kriminality jsou Obvodního ředitelství 
Městské policie, Policie České republiky  a neziskové organizace.  

Na území MČ Praha 5 se mezi nejkritičtější místa z hlediska kriminality 
v celopražském měřítku řadí zejména oblast nákupní zóna Anděl a Obchodní centrum 
Smíchov. Mezi další problémové zóny v lokalitě Smíchova patří Smíchovské nádraží a 
přilehlé autobusové nádraží, oblast Na Knížecí vč. vestibulu metra, Ženské domovy, 
Arbesovo nám., parky Portheimka, Na Skalce, Santoška a Mrázovka. V lokalitě Košíře se 
jedná zejména o park  Sacré coeur, Husovy sady, oblast Klamovka, Kavalírka a Plzeňská 
ulice a okolí. Problémovou lokalitou se jeví i sídliště Barrandov, např. Chaplinovo 
náměstí, průchod v ulici V Remízku, Trnkovo a Tilleho náměstí.  

 
Tabulka č. 10: Celková kriminalita na MČ Praha 5 v letech 2010 a 2011 

 
Počet obyvatel 

Celková trestná činnost  
absolutní po čty 

Index na 10.000 
obyvatel 

 
2010 

 

 
2011 

 
 

 
Změna 
2010-
2011 

 

 
2010 

 
2011 

Změna 
2010 -
2011 

 
2010 

 
2011 

 
Změna 
2010 – 
2011 
(%) 

 
84 103 

 
81 161 

 
-2 942 

 
6 367 

 
6 563 

 
+196 

 
742,54 

 
780,35 

 
+ 5,09 % 

 
                                                                                             Zdroj:Plán prevence kriminality MČ Praha 5 

 

Z tabulky č. 10 vyplývá, že ačkoli došlo na MČ Praha 5 v roce 2011 k poklesu 
počtu obyvatel o 3.5 % (81 161 obyvatel), přesto došlo k nárůstu kriminality o 5,09 % 
oproti roku 2010.  
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Tabulka č. 11: Skladba kriminality na území Prahy a MČ Praha 5 v roce 2011 

  

Celková 
TČ Majetková  Násilná + 

mravnostní  
Ostatní 

kriminalita  
Zbývající 

kriminalita Hospodá řská 

Praha 74 122 56 012 2 487 4 704 4 444 6 471 
MČ 

Praha 
5 6 563 4 890 234 476 421 542 

% 8,85 8,73 9,41 10,12 9,47 8,38 
                                                                                Zdroj:Plán prevence kriminality MČ Praha 5 

 

Tabulka č. 11 znázorňuje celkový počet trestné činnosti spáchané na území  
hlavního města Prahy v porovnání s městskou částí  Praha 5 v roce 2011.  Celkem bylo 
v hlavním městě spácháno 74 122 trestných činů, z toho na MČ Praha 5 6 563, tj. 8,85 
%. Největší podíl trestné činnosti v Praze i v MČ Praha 5 tvoří majetková trestná 
činnost, dále hospodářská kriminalita a ostatní kriminalita, která zahrnuje výtržnictví, 
překupnictví, maření výkonu úředního rozhodnutí, sprejerství, výroba jedů, apod. 
Následuje zbývající kriminalita, zahrnující trestné činy jako je padělání a pozměňování 
peněz, opilství, zanedbání povinné výživy, nedbalostní dopravní nehody, atd. Nejmenší 
podíl trestné činnosti tvoří násilná a mravnostní kriminalita. 

 
Tabulka č. 12: Věková struktura pachatelů trestných činů  v letech 2010 a 2011                      

Rok Věk 0-14 let 15 -17 let 18 a více let Recidivisté 

2010 8 24 1111 608 
2011 16 19 1256 741 

Změny v  % + 100%  - 20,8 % + 11,5 % + 17,9 % 
                                                                                       Zdroj:Plán prevence kriminality MČ Praha 5 

 
 
Graf č. 8: Věková struktura pachatelů trestných činů  v letech 2010 a 2011                      

                                      
                          Zdroj:Plán prevence kriminality MČ Praha 5 

 
 

Z tabulky č. 12  a grafu č. 8 je patrné, že nejvyšší podíl na páchání trestné 
činnosti mají pachatelé nad 18 let, přičemž nárůst v této věkové kategorii v roce 2011 
v porovnání s rokem 2010 je o 11,5 %. Alarmující je nárůst trestné činnosti pachatelů 
ve věkové kategorii 0 – 14 let, kde je zaznamenán ve sledovaném období  100% nárůst 
trestné činnosti.  
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6. Přehled poskytovatelů sociálních služeb                                      
na území MČ Praha 5 

 

Součástí procesu plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování je 
přehled poskytovatelů sociálních služeb se sídlem na území MČ Praha 5. Jako podklad 
katalogu sloužil Registr poskytovatelů sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních 
věcí ČR, kde jsou registrováni poskytovatelé sociální služby podle zákona č. 108/2006 
Sb. o sociálních službách a dále za pomoci členů jednotlivých pracovních skupin, kteří 
sami upozorňovali na poskytovatele sociálních služeb se sídlem v naší městské části. 
Díky těmto aktivitám jsme vytvořili seznam 21 poskytovatelů sociálních služeb dle 
zákona o sociálních službách, sídlících na území MČ Praha 5. Tento přehled nelze 
považovat za definitivní, ale je nezbytná jeho pravidelná aktualizace. 

 
 
 

Tabulka č. 13: Poskytovatelé sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb.  se sídlem  
                           na MČ Praha 5 

Sociální služby: Poskytovatelé: 

PORADENSTVÍ Počet: Název: 
§ 37 odborné sociální 
poradenství  

7 

Český helsinský výbor, Klub nemocných 
cystickou fibrózou,o.s., O.s.Anabell, proFem 
o.p.s., Člověk hledá člověka,o.s., Bílý kruh 
bezpečí, o.s., o.s.Lorm-Společnost pro 
hluchoslepé 

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE 
§ 39 osobní asistence 0  
§ 40 pečovatelská služba  2 Centrum sociální a ošetřovat. pomoci Praha 5, 

Diakonie ČCE 
§ 41 tísňová péče        0  

§ 42 průvodcovské a    
předčitatelské služby 0  

§ 43 podpora samostatného 
bydlení 0  

§ 44 odlehčovací služby 1 Centrum sociální a ošetřovat. pomoci Praha 5 

§45 centra denních služeb 0  

§ 46 – denní stacionáře 1 Arcidiecézní charita Praha 

§ 47 – týdenní stacionáře  0  

§ 48 – domovy pro osoby 
se zdravotním postižením 2 

Palata-domov pro zrakově postižené, Domov 
SPMP Dana 

§ 49 – domovy pro seniory 0  
§ 50 – domovy se zvláštním 
režimem  1 

Arcidiecézní charita Praha 

§ 51 – chráněné bydlení  0  

§ 52 – soc.sl. poskyt. ve 
zdrav. zař.ústavní péče  0  
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SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE 
§ 54 – raná péče  0  
§ 55 – telef. kriz. pomoc 1 Bílý kruh bezpečí, o.s. 

§ 56 – tlumočnické služby 2 Sknedam, o.s.Lorm-Společnost pro hluchoslepé 

§ 57 – azylové domy  2 Arcidiecézní charita Praha, Diakonie ČCE 

§ 58 – domy na půl cesty  0  

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

§ 60 – krizová pomoc 0  

§ 60a – intervenční centra 0  
§ 61 – nízkoprahová denní 
centra  0  

§ 62 – nízkoprah.zařízení 
pro děti a mládež  

0  

§ 63 – noclehárny  0  
§ 64 – služby následné 
péče 1 

DROP IN o.p.s. 

§ 65 – sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi  3 

Armáda spásy v ČR, Člověk hledá člověka, o.s., 
Hestia, o.s. 

§ 66 – sociálně aktivizační 
služby pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením  

2 
o.s.Lorm-Společnost pro hluchoslepé, Sknedam 

§ 67 – sociálně terapeutické 
dílny  0 

 

§ 68 – terapeutické 
komunity  0 

 

§ 69 – terénní programy 3 Člověk v tísni, o.p.s., PROGRESSIVE o.s., 
O.s.Romodrom 

§ 70 – sociální rehabilitace 
3 

o.s.Lorm-Společnost pro hluchoslepé, Helppes-
Centrum výcviku psů pro postižené o.s., 
Středisko výcviku vodících psů SONS ČR 

Zdroj:iregistr.mpsv.cz  

 
 
Z uvedené tabulky vyplývá, že 21 registrovaných poskytovatelů sociálních 

služeb, dle zákona č. zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších 
předpisů, sídlících na MČ Praha 5, poskytuje 15 druhů sociálních služeb obyvatelům MČ 
Praha 5. Poskytovatelé služeb jsou zaměřeny na cílové skupiny senioři, rodiny s dětmi, 
rodiny s dětmi v krizi, 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 i pobytové.  

Sociální služby, které nejsou poskytovány organizacemi sídlícími na MČ Praha 5, 
jsou zabezpečeny organizacemi z jiných městských částí, včetně zajištění služeb pro 
cílové skupiny osob bez přístřeší a osob vedoucí rizikový způsob života. Seznam těchto 
poskytovatelů je zveřejněn a pravidelně aktualizován na webových stránkách 
komunitního plánování Prahy 5. 
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6.1. Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 

 
ÚMČ Praha 5 je zřizovatelem Centra sociální a ošetřovatelské pomoci (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 a odlehčovací služba. Dále poskytuje služby denního stacionáře, domácí 
ošetřovatelské péče, poskytování informací na lince sociální pomoci, internet pro 
seniory a služby ve dvou střediscích osobní hygieny. CSOP vlastní speciální vozidlo 
s nájezdovou plošinou pro převoz osob s omezenou pohyblivostí, tedy i osob 
odkázaných na invalidní vozík.  

 
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, kterým je Dům s pečovatelskou službou, Zubatého 10, Praha 5. 
Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

� pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
� pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
� poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
� pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
� zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 

 
Pečovatelská služba je poskytována klientům na základě Smlouvy o poskytování 

terénní pečovatelské služby, kterou klient s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 5 
uzavírá s CSOP. Úkony pečovatelské služby hradí klient dle platného ceníku, které 
upravuje vyhláška č. 391/2011 Sb. v platném znění.  

 
Odlehčovací služba je poskytována v lůžkovém zařízení v Domě sociálních služeb 

Praha 5, Na Neklaníce 15. Služba je využívána především osobami, o něž rodina po 
určité období není schopna pečovat nebo zcela zajistit potřebnou péči, nebo osobám, 
kteří např. opouští zdravotnická zařízení a po dobu rekonvalescence potřebují 
zvýšenou péči. Pobyt je hrazen klientem, který je přijímán na základě Smlouvy 
o poskytnutí odlehčovacích služeb. Zařízení má uzavřené smlouvy se zdravotními 
pojišťovnami a klientům jsou poskytovány na doporučení lékaře odborné zdravotní 
úkony. Odlehčovací služba zahrnuje tyto činnosti: 

� pomoc při zvládání běžných  úkonů péče o vlastní osobu,  
� pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
� stravu nebo pomoc při zajištění stravy (zajištěna je dieta žlučníková 

a diabetická), 
� zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
� sociálně terapeutická činnosti, 
� pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí, 
� výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. 
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Dalšími službami, které mohou klienti využívat jsou fakultativní služby jako je 
pedikúra a kadeřník. 

V denním stacionáři se poskytují služby osobám, které nejsou s ohledem ke svému 
věku nebo zdravotnímu stavu soběstačné a z toho důvodu vyžadují pomoc jiné fyzické 
osoby. Denní stacionář poskytuje služby přes den, večer péči zajišťuje pečující fyzická 
osoba (např. rodina).  Denní program zahrnuje např. tyto aktivity: 

� kondiční cvičení, 
� cvičení paměti, 
� čtení denního tisku, 
� společenské hry, 
� rukodělné práce, výroba dárků, 
� procházky po okolí, posezení v atriu domu, 
� felinoterapie. 

  

Domácí ošetřovatelskou péči zajišťuje CSOP pro své klienty prostřednictvím 
zdravotnického personálu (kvalifikované zdravotní sestry) a to v celém obvodu Prahy 5. 
Péči plně hradí příslušná zdravotní pojišťovna a je poskytována na základě doporučení 
ošetřujícího lékaře. Domácí ošetřovatelská péče je určena pro všechny  věkové 
kategorie a mezi prováděné zdravotnické  úkony patří zejména: 

� příprava a podání léků, 
� ošetřovatelská rehabilitace, 
� odběr biologického materiálu, 
� nácvik a zaučování aplikace inzulínu, 
� inzulínové injekce a injekce proti bolesti, 
� převazy a prevence dekubitů, bandážování dolních končetin, 
� nácvik chůze s pomůckami, 
� klyzma, cévkování, ošetření a zavedení katétru, ošetření atonií, 
� měření krevního tlaku a pulzu. 

 
 
 

6.2. Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 

Odbor zabezpečuje činnosti v oblasti sociálních věcí ve smyslu zákona č. 131/2000 
Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a v rámci Statutu hlavního 
města Prahy. 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. Zajišťuje poradenskou a výchovnou činnost spojenou 
s terénní prací, sociální prevenci, protidrogovou prevenci a prevenci kriminality. 
Ustanovuje zvláštního příjemce dávek důchodového zabezpečení. Poskytuje pomoc a 
podporu fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních 
služeb. Dále zabezpečuje výkon samostatné působnosti v oblasti sociální práce v péči o 
staré a zdravotně postižené občany, v oblasti pohřebnictví, zajišťuje specializované 
sociální služby pro společensky nepřizpůsobivé občany. 
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7. Zdroje pro zajištění sociálních služeb 

 

     Městská část Praha 5 prostřednictvím grantového řízení poskytuje účelové 
neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu MČ Praha 5 v návaznosti na zdrojové 
možnosti rozpočtu na příslušný kalendářní rok. Obecná pravidla pro udělování 
neinvestičních příspěvků MČ Praha 5 jsou závazná pro žadatele z řad právnických a 
fyzických osob působících v oblasti sociálních služeb a služeb návazných, na základě 
nichž mohou o neinvestiční příspěvek – grant MČ Praha 5 požádat.   
 
Tabulka č. 14: Způsob financování    

Způsob financování  celková výše 
v roce 2011 

celková výše 
na  rok 2012 

celková výše 
plán na  rok 

2013 

V rámci grantového řízení MČ 
Praha 5 vypsala granty na sociální 
oblast – registrované a návazné 
sociální služby a volnočasové 
aktivity.  

1 309 450 1 192 200 

Částka bude 
známa po přijetí 

rozpočtu  
MČ P 5 

Grantové řízení vyhlášené MHMP 
V. dotační program – pro rok 2011  
Program J5 – pro rok 2012 

366 700 359 000 
Částka bude 

známa po přijetí 
rozpočtu MHMP 

                                                                                                                                            Zdroj: MČ Praha 5 
 
 

Tabulka č. 14 ukazuje možné způsoby financování sociálních služeb na MČ Praha 5 
prostřednictvím grantového řízení. Financování se týká registrovaných sociálních 
služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, služeb 
návazných a volnočasových aktivit.  Důležitým zdrojem pro zajištění fungování 
sociálních služeb jsou grantová řízení vyhlašovaná MHMP. Jedná se o tzv. „V. dotační 
program“ – pro rok 2011 a tzv. „Program J5“ – pro rok 2012.   

 

8. Analýza potřeb obyvatel MČ Praha 5   

V rámci aktualizace KPSS byla oslovena veřejnost dotazníky. Šetření probíhalo 
v dubnu a květnu 2012 za účelem zjistit, jaká je všeobecná informovanost o sociálních 
službách, o jejich poskytovatelích, zmapovat potřeby občanů a u uživatelů zjistit, jak 
jsou spokojeni s poskytovanými službami. Dotazníkové šetření také mělo veřejnost 
informovat o probíhajícím procesu komunitního plánování sociálních služeb, 
s možností se zapojit do tohoto procesu v jedné ze tří pracovních skupin. Jednalo se o 
první šetření, na které naváží v roce 2013 podrobnější průzkumy.  

Otázky dotazníku formulovaly pracovnice Oddělení sociální péče, rozvoje sociálních 
služeb a prevence kriminality. Jednalo se o 5 uzavřených otázek s možností vyjádření 
respondentova názoru.  
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Vzor dotazníku:  
1) Víte o tom, že na Praze 5 působí organizace, které poskytují sociální služby   
     občanům v různých životních situacích?(odpověď zakroužkovat): 
                                                       Ano          Ne  
Pokud jste uvedl/a Ne, napište, prosím, jaký způsob poskytování informací o sociálních službách a 
možnostech pomoci by Vám nejvíce vyhovoval? (možno vybrat a zakroužkovat více odpovědí):  

A. více informací v měsíčníku PĚTKA PRO VÁS 
B. více informací na webových stránkách ÚMČ Praha 5         
C. informační letáčky s nabídkou sociálních služeb v Informačním středisku Prahy 5 
D. informace podané na Odboru sociální problematiky a prevence kriminality 
E. informování prostřednictvím sociálních pracovníků – poradí a doporučí přímo v domácnosti 

klienta 
 
2) Vy sám/sama využíváte služeb organizací poskytujících sociální služby?   
     (odpověď zakroužkovat) 
                                                       Ano          Ne  
Pokud jste uvedl/a Ano, napište, prosím, kterou organizaci/e a kterou službu/y využíváte 
 (např.CSOP,donáška obědů, 
apod.):........................................................................................................................................ 
Pokud jste uvedl/a Ne,napište, prosím, proč (možno vybrat a zakroužkovat více odpovědí):  

A. jsem dosud soběstačný a žádnou službu nepotřebuji 
B. potřebuji službu, kterou na území Prahy 5 nikdo neposkytuje 
C. službu bych potřeboval/a, ale nevím, na koho se mám obrátit 
D. služba/y nejsou kvalitní a proto je nechci využívat 
E. pomoc mi zajišťuje rodina, přátelé 
F. uveďte jiný důvod: 
 

3) Existuje sociální služba, kterou byste měla/a zájem využívat, ale na Praze 5  neexistuje, nepůsobí? 
(odpověď zakroužkovat): 
                                                       Ano          Ne  
  
Pokud jste uvedl/a Ano, napište, prosím, který typ služby/služeb byste potřeboval/a (např. osobní 
asistence, apod.): 
 
4) Pokud již sociální službu/služby využíváte, jste s ní/s nimi spokojen/spokojena?    

(odpověď zakroužkovat): 
                                                       Ano          Ne  
Pokud jste uvedl/a Ne, navrhněte, prosím, jak by se služba dala zlepšit, co by zkvalitnění služby 
napomohlo (např. více personálu, lepší prostory, apod.): 
 
5) Využíval/a jste sociální službu a ukončil/a jste ji? (odpověď zakroužkovat): 
                                                       Ano          Ne  
Pokud jste uvedl/a Ano, napište, prosím, jaké důvody Vás k tomu vedly:   

 
 
 
Celkem bylo distribuováno 250 dotazníků prostřednictvím pracovnic  OSK a NNO. 

Distribuce dotazníků směřovala do čekáren praktických lékařů, do knihoven na MČ 
Praha 5 a uživatelům sociálních služeb. Návratnost dotazníků byla 54 % (135 
dotazníků). S ohledem na celkový počet obyvatel MČ Praha 5 je jasné, že získané 
informace nejsou reprezentativním obrazem o situaci.  

 
Z dotazníkového šetření například vyplynulo, že 37 % respondentů postrádá 

v nabídce určitou sociální službu. Nejčastěji uváděli domov pro seniory, kulturní akce 
zdarma, nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší, ošetřovatelské centrum 
pro nesoběstačné osoby a další. Dále také vyplynulo, že 57 % respondentů využívajících 
nějakou sociální službu, je s touto spokojeno, pouze 10 %  vyjádřilo nespokojenost.  
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Graf č. 9: Informovanost respondentů o sociálních službách 

 
                                                                                                                        Zdroj: MČ Praha 5 

 
Graf č. 9 vypovídá o informovanosti respondentů o poskytování sociálních služeb 

na MČ Praha 5. 75 % z nich má základní informace o poskytování sociálních služeb, 23 
% se cítí být nedostatečně informováno. Jako zdroj získávání informací o sociálních 
službách nejčastěji uvádí měsíčník Pětka pro vás a informace získané v rámci 
poradenství od sociální pracovnice. 2 % respondentů na tuto otázku neodpovědělo.  
 
Graf č. 10: Využívání nabídky sociálních služeb  

 
                                                                                                                            Zdroj: MČ Praha 5 

 

Z grafu č. 10 vyplývá, že 59 % dotázaných je uživatelem nějaké sociální služby. 
Nejčastěji využívanou službou je dovoz nebo donáška jídla poskytovaná Centrem 
sociální a ošetřovatelské pomoci. 40 % dotázaných žádnou službu nevyužívá, a to 
nejčastěji z důvodů soběstačnosti, z důvodu zajištění pomoci rodinou a přáteli. Jedním 
z důvodů nevyužívání služby je i nespokojenost s kvalitou (2 respondenti). 1 % 
respondentů na tuto otázku neodpovědělo.  

n=135 

n=135 
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STRATEGICKÁ ČÁST 

9. Priority městské části Praha 5 

Rozpracování strategické části vychází ze standardní struktury strategií tohoto typu. 
Je stupňovitě členěna do základních úrovní: 

vize – priority – opatření – aktivity. 
 
Vize je dlouhodobý konkretizovaný cíl, stanovení stavu „kam chceme dlouhodobě 

směřovat“ a jaký je náš „cílový stav“. 
 
Priority korespondují s celkovou vizí koncepce a jejich definování je odvislé od 

definice vize. Vize je tedy naplňována prostřednictvím jednotlivých prioritních oblastí. 
Jde o hlavní dílčí oblasti zájmu, které je potřeba řešit. To znamená, že jednotlivé části 
popisují konkrétní prioritní oblasti, kterými je nezbytné se zabývat pro úspěšné 
naplnění vize koncepce. Každá prioritní oblast má definované obecné základní principy, 
kterými se má řídit interpretace nižších rovin dokumentu. 

 
Opatření rozpracovávají prioritní oblasti. Opatření upřesňují a vymezují soubor 

aktivit, které je nutné vykonat k naplňování prioritních oblastí. Každé opatření má 
stanovenou vlastní strukturu: Stručný popis situace – stručně informuje o problému, 
který bude řešen navrženým opatřením a zdůvodňuje konkrétní opatření. 

 
Aktivity jsou návrhem možných činností realizovatelných v rámci opatření. Pokud 

se realizují navržené aktivity, dochází ke splnění cíle opatření. Pod úrovní aktivit si 
můžeme představit typy konkrétních projektů naplňujících cíle opatření. U aktivit nejde 
o definitivní výčet všech možností, ale spíše o soupis návrhů a aktuálních potřeb. 
 

9.1. SWOT analýza 

Jedná se o analýzu silných, slabých stránek, příležitostí a ohrožení.  
 
Silné a slabé stránky jsou z pohledu SWOT analýzy ty skutečnosti, které lze přímo 

ovlivnit (např. typy služeb, způsob a formy jejich poskytování). 
Příležitosti a ohrožení jsou ty skutečnosti, které vstupují zvnějšku, jsou jen stěží 

ovlivnitelné (např. legislativa). 
 
SWOT analýza byla vytvořena na základě výstupů pracovních skupin (Senioři a 

osoby se zdravotním postižením; Děti, rodina a mládež; Osoby ohrožené sociálním 
vyloučením, osoby v krizi, etnické skupiny a národnostní menšiny), dostupných 
demografických údajů a reflektuje připomínky občanů. 

Výsledky SWOT analýzy byly použity jako základ pro směřování plánování sociálních 
služeb, pro formulaci priorit, opatření a plánovaných aktivit. 
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9.1.1. Senioři a osoby se zdravotním postižením 
 

Tabulka č. 15: Senioři a osoby se zdravotním postižením 
Silné stránky Slabé stránky 

S 
- Kvalita poskytovatelů 
- Přístup MČ P5 
- Týden NO 
- Spolupráce s Pražskou „5“ 
- Stabilita soc. služeb 
- Podpora ze strany soc. odboru 
- Zájem zastupitelů 

 

W 
- Špatná dostupnost „Poštovky“ 
- Vysoké náklady na „Poštovce“ 
- Technické zázemí „Poštovky“ 
- Finanční náklady 
- Krátkodobé financování 
- Barierovost DPS 
- Nedostatečné prostory na sídlišti 
- Nedostatek levných bytů 
- Odlehčovací služby (pro ležící klienty) 
- Nesoulad nabídky a poptávky v soc. 

službách dle jednotlivých potřeb 
- Nevyužívání PnP na služby 
- Realizace návrhů zastupitelstva 
- Absence DD 
- Návaznost zdravotní a sociální péče 
- Pozdní uveřejnění Pražské „5“ na web 
- Nedostupnost peněz z EU fondů 
- Účelové zakládání nových NO 

Příležitosti  Hrozby  

O 
- Zavedení víceletého financování  
- Zabezpečit prostory pro činnosti  
- Komunikace s podnikateli z Prahy  
- Informovanost 
- Spolupráce s MHP 
- Podpora sociálního podnikání 
- Definice úrovně kvality poskytovaných 

služeb MČ 
- Porovnání nákladů v rámci 

poskytování stejné služby 
 

T 
- Pro vysoké fin. náklady neschopnost 

zabezpečit kvalitní služby 
- Nedostatečné financování 
- Nemožnost přijímat další klienty 
- Nedostatečné prostory na sídlišti 
- Deregulace nájemného 
- Absence DD  
- Nekonkurence NO vůči příspěvkovým     

organizacím 
- Zánik poskytovatelů 

                                                                                                                                            Zdroj: MČ Praha 5 
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9.1.2. Děti, rodina a mládež 

Tabulka č. 16: Děti, rodina a mládež 
Silné stránky Slabé stránky 

S 
- Prostory – vnitřní        
- Prostředí – zahrada  
- Vybavení + akce zdarma 
- Široké spektrum služeb  
- Terénní dostupnost – dobrá 
- Dlouhodobá spolupráce 
- Dlouhodobé zkušenosti  
- Profesionalita personálu  
- Aktivní podpora KPSS 
- Stabilita a dlouhodobost  
- Zázemí velké organizace 
- Dostatečná kapac.sl.+možnost rozšíř.sl. 
- Dostupnost informací  
- Provázanost jednotlivých služeb 
- Dobrá spolupráce s OSPOD 
- Důvěra klientů 
- Velká  poptávka po službách 

W 
- Nedostatek zaměstnanců (nedostatek 
     fin.prostř. na mzdy) 
- Nedostatek prostoru  
- Nemožnost uspokojit poptávku  
- Nevhodné prostory  
- Absence dobrovolníků  
- Podpora soc.bydlení – není návaznost  
     na AD 
- Špatná spolupráce se školami  
- Zajištění dětí v MŠ – návaznost na AD 
- Problém uspět v grantovém řízení – 25% 
- Rozděl. grantů v rámci 5.dotač.s. – střet 
   zájmů a časový skluz   
 

Příležitosti Hrozby 

O 
- Dobrovolníci  
- Podpora ÚMČ – doporučení org.  
   v dotacích z MHPM+MPSV  
- Transformace péče o ohrožené děti  
- Participace, podpora rodiny NRP a všech 
   forem náhr.péče 
- Provázanost soc.služeb  
- Příležitost v práci 
- Prezentace na WEB stránkách ÚMČ 
- Propojení jednotl.organ.prostředn. WEB 
   MČ + email MČ 
- Aktivní spolupráce a podpora   
    (dlouhodobá) + finanční podpora   
- Získání soc. bytu – trenink.bydlení 
- Zřízení trénink. zařízení pro matky, které  
    opouští FN Motol 
- Zajištění prostor pro práci s nezl. 
    matkami 
- Aktivizační program pro matky  
   (dobrovolníci)  
- Komunikace s MPSV – zajištění 
   semináře, legislativa, praxe 
- Zřízení institutu – krizová zařízení –  
   prevence před ústav.vých. 
- Zajištění servisu oddlužení klientů 
- Spolupráce s ÚMČ (romský poradce)  
- Zprůhlednit informační servis 
- Setkání na OSK–propojení s odd.  
  soc.péče 
- Zajištění odborného semináře na  
  požadované téma 

T 
-  Nedostatek  financí 
- Ztráta prostoru 
- Nepřijetí sídliště(občané nepřijmou  klienty  
   v AD)–kritika zařízení ze strany obč.  
- Netolerance obč.vůči klientům  
- Zrušení KÚ v rámci nové legislativy 
- Legislativa náhr.rod.péče 
- Zrušení doplatku na bydlení 
- Absence krizových zařízení–vých. úst.  
 

                                                                                                                                            Zdroj: MČ Praha 5 
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9.1.3. Osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi,  
etnické skupiny a národnostní menšiny  

 

Tabulka č. 17: Osoby ohrožené soc.vyloučením, osoby v krizi, etnické skupiny a   
                          národnostní menšiny  

Silné stránky Slabé stránky 

S 
- Komplexnost služeb organizací 
- Široký záběr služeb 
- Dlouhodobá zkušenost s cílovou 

skupinou 
- Flexibilita v poskytování služeb  
- Mnohaletá zkušenost 
- Nastavení služeb pro klienta 
- Vzájemná spolupráce poskytovatelů 
- Znalost terénu 
- Ochota OSK k spolupráci 

 
 

W 
- Převis poptávek 
- Pozdní vyhlášení grantů 
- Nemožnost hradit mzdy z rozpočtu a 

fin. podpory MČ 
- Chybějící koncepce Prahy, MČ a 

ministerstev 
- Absence sociálních služeb (lidé bez 

domova) 
- Chybějící pobytová služba 
- Nedostatečné morální vymezení 

politiků MČ P-5 vůči cílovým skupinám 
(potlačení extremismu) 

- Neznalost dané problematiky u 
poskytovatelů dotace 

- Chybějící dlouhodobá vize 
- Špatné pojetí týdne neziskového 

sektoru 
- Nadbytečná administrativa 

v grantovém řízení 
- Nejasnost kompetencí a rolí (MHMP a  

MČ Praha 5) 
- Přetíženost úředníků OSK 
- Neřešení zdravotní oblasti (lidé bez 

domova) 
- Neznalost MČ o poměru vložených a 

získaných prostředků(efektivita)  
Příležitosti Hrozby 

O 
- Víceleté granty  (aspoň 2 roky) 
- Vratná půjčka (překlenovací úvěr) 
- Spolupráce poskytovatelů a MČ 
- Vznik komunit. plánu 
- Dlouhodobost KP (více než 1. volební 

období) 
- Poskytnutí prostor, zázemí, podpory 

MČ ke vzniku nové služby 
- Nové pojetí prezentace neziskového 

sektoru 
- Závaznost KP 
- Využití výstupů poskytovatelů a MČ 
- Dobrá medializace v případě ohrožení 

cílové skupiny 
- Rozšíření možnosti sociálního bydlení 

na MČ 

T 
- Omezení služeb z důvodu pozdního 

vyhlášení grantů 
- Nevyčlenění grantů na mzdy 
- Nedostatečná podpora politiků soc. 

služeb pro cílovou skupinu 
- Negativní vnímaní cílové skupiny 

veřejnosti (stigmatizace) 
- Změna politické garnitury (změna 

vize) 
- Nedostatečná prevence v oblasti 

ztráty bydlení (neplatiči) 
- Nedůvěra občanů ke státní správě a 

samosprávě 
- Braní spravedlnosti do vlastních rukou 
- Sklon médií k hledání senzací 
- Chybějící prevence = zvýšení nákladů 

na řešení  v budoucnu 
- V budoucnu chybějící zdravotní a 

sociální síť 
- Vznik soc. vyloučených lokalit  

                                                                                                                                            Zdroj: MČ Praha 5 
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9.2. Přehled priorit  

Na základě průběhu procesu plánování sociálních služeb došlo ke stanovení priorit 
MČ Praha 5. Priority jsou z praktických důvodů očíslovány. Jejich číslo neurčuje 
důležitost, ale slouží jen k zpřehlednění. 
 
OBLAST PRO VŠECHNY CÍLOVÉ SKUPINY 
 
Priorita č. 1 
Pokračování procesu Komunitního plánování sociálních a návazných služeb na území 
MČ Praha 5. 
 
Priorita č. 2 
Zefektivnění rozdělování finanční podpory z rozpočtu MČ P5 v oblasti sociálních a 
návazných služeb, na základě pravidelně zjišťovaného stavu potřeb.  
 
Priorita č. 3 
Zvyšování informovanosti veřejnosti o problematice uživatelů sociálních služeb a o 
nabídce sociálních služeb. 
 
Priorita č. 4 
Pomoc při zprostředkování zaměstnávání osob se sociálním a zdravotním 
znevýhodněním 
 
Priorita č. 5 
Zprostředkování pomoci osobám ohroženým ztrátou bydlení a osobám bez přístřeší.  
 

OBLAST PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 
 
Priorita č. 6 
Podpora dostupnosti pobytových služeb pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením.  
 
Priorita č. 7 
Podpora setrvání seniorů a osob se zdravotním postižením v domácím prostředí za 
pomoci komplexní pečovatelské služby a domácí ošetřovatelské péče. 
 
 

OBLAST PRO DĚTI, RODINU A MLÁDEŽ 
 
Priorita č. 8 
Dostupnost volnočasových aktivit a nízkoprahových zařízení pro děti a mládež jako 
nástroj prevence rizikových jevů. 
Priorita č. 9 
Rozvoj krizové pomoci (terénní, ambulantní a pobytové služby) pro děti, mládež a 
rodiny. 
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OBLAST OSOB OHROŽENÝCH SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOB 
V KRIZI, ETNICKÝCH SKUPIN A NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN 
 
Priorita č. 10 
Vznik nízkoprahových center/klubů. 
 

Priorita č. 11 
Podpora sociálního odborného poradenství pro osoby v krizi. 
 
Priorita č. 12 
Řešení drogové problematiky na území MČ Praha 5. 
 
Priorita č. 13 
Pomoc v integraci minoritních skupin na území MČ Praha 5.  
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9.3. Rozpracované priority 

OBLAST PRO VŠECHNY CÍLOVÉ SKUPINY 
Priorita č.1 
Pokračování procesu Komunitního plánování sociálních a návazných služeb na území 
MČ Praha 5. 
Opatření 1.1 Pravidelné vyhodnocování a aktualizace Střednědobého plánu soc. služeb. 
Opatření 1.2 Pravidelné setkávání pracovních skupin a předávání výstupů řídící skupině. 
Opatření 1.3 Spolupráce při plánování soc. služeb na MČ Praha 5 s Magistrátem hl.města  
                     Prahy.                                    
Opatření 1.4 MČ Praha 5 bude podporovat komunitní činnost napříč cílovými skupinami. 
Opatření 1.5 Zajištění průběžného mapování potřeb občanů. 

 
Opatření 1.1 Pravidelné vyhodnocování a aktualizace Střednědobého plánu soc. služeb. 

Popis sou časného stavu, 
důvod pot řebnosti 
realizace:  

Pro efektivní naplňování strategie rozvoje v sociální oblasti je 
nutné průběžné monitorování naplňování plánu a pravidelné 
vyhodnocování dopadů jednotlivých aktivit na cílové skupiny. 
Aktualizace plánu reaguje na měnící se potřeby obyvatel.  

Klíčové plánované 
aktivity, z nichž se 
opat ření skládá:  

- realizace pravidelných analýz potřeb občanů (z pohledu 
  poskytovatelů, občanů/uživatelů služeb) viz. opatření 1.5. 
- pravidelné vyhodnocování výstupů z jednání PS ve vztahu 
   k potřebám občanů 
- vyhodnocování plnění priorit 
- realizace analýz potřeb konkrétních cílových skupin 
- každoroční aktualizace plánu – zpracování akčního plánu 
- konzultace s metodičkou 

Cílová skupina: Všichni občané MČ Praha 5 

Výstup opat ření:  
- 1x ročně zpracovaná souhrnná zpráva o stavu naplňování plánu  
- akční plán – součást Strategického plánu rozvoje soc. služeb  
  na rok 2014 

Dopad na cílovou 
skupinu: 

 
Zajištění efektivního udržení rozvoje sociálních a návazných 
služeb ve vztahu k reálným potřebám území. 
 

 
Finanční a organiza ční zajišt ění opat ření:  

Realizáto ři: Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 

Partne ři: NNO 

Harmonogram: 2013 - 2015 

Předpokládané zdroje a 
náklady opat ření:  

- rozpočet Městské části Praha 5 
- příspěvek na KPSS od MHMP 
- mzdové náklady na pracovní činnost koordinátora KPSS 
- mzdové náklady na zajištění metodického vedení  

Připravenost opat ření: Opatření navazuje na již realizované kroky, je připraveno 
k realizaci 

Důležitost opat ření: Vyhodnocování a aktualizace střednědobého plánu je důležitým 
prvkem pro zajištění efektivního rozvoje sociálních služeb.  
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Opatření 1.2 Pravidelné setkávání pracovních skupin a předávání výstupů řídící skupině. 

Popis sou časného stavu, 
důvod pot řebnosti 
realizace:  

V rámci metody komunitního plánování spolu plánují a spolupracují 
minimálně tři strany: uživatelé, zadavatelé a poskytovatelé.  
V průběhu realizace plánu, tedy v době plnění priorit a opatření je 
nezbytná pokračující spolupráce těchto složek pro vzájemnou 
výměnu informací. V současné době se aktivně schází 40 aktivních 
občanů. V tomto setkávání je důležité efektivně pokračovat a 
zajistit kontinuitu procesu. Role pracovních skupin je stejně klíčová 
při plánování jako při naplňování a vyhodnocování navržené 
strategie.  

Klíčové plánované 
aktivity, z nichž se 
opat ření skládá:  

- setkávání pracovních skupin a řídící skupiny (4x do roka 
  každá skupina nebo dle potřeby)  
- informování o činnosti jednotlivých pracovních skupin na jednání 
   řídící skupiny 
- sdílení informací o činnosti pracovních skupin prostřednictvím 
  webu www.kpss5.info  
- zpopularizování webových stránek KPSS z cílem získat 
  spolupracovníky do pracovních skupin z řad poskytovatelů, 
  uživatelů a veřejnosti  

Cílová skupina: Všichni občané MČ Praha 5 

Výstup opat ření:  

- jednání PS a ŘS – minimálně 12 zápisů z jednání PS a ŘS  
  zveřejněných na webu KPSS 
- info materiály pro ŘS z každého setkání PS 
- o 10 % navýšení členů PS  

Dopad na cílovou 
skupinu: 

Zajištění efektivního udržení rozvoje sociálních a návazných 
služeb ve vztahu k reálným potřebám území. 

 
Finanční a organiza ční zajišt ění opat ření:  

Realizáto ři: Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 

Partne ři: NNO, uživatelé soc. služeb, veřejnost, jednotlivé odbory ÚMČ 
Praha 5 

Harmonogram: 2013 - 2015 

Předpokládané zdroje a 
náklady opat ření:  

- rozpočet Městské části Praha 5 
- příspěvek na KPSS od MHMP 
- mzdové náklady na pracovní činnost koordinátora KPSS 
- mzdové náklady na zajištění metodického vedení 

Připravenost opat ření: Opatření je realizováno v současné době, je připraveno 
k pokračování 

Důležitost opat ření: 
Pravidelné setkávání pracovníků skupin a předávání výstupů je 
důležitou aktivitou směřující k zajištění efektivního rozvoje 
sociálních služeb.  
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Opatření 1.3 Spolupráce při plánování soc. služeb na MČ Praha 5 s Magistrátem hl.města  
                      Prahy.                                    

Popis sou časného stavu, 
důvod pot řebnosti 
realizace:  

Koordinátor KP MČ Praha 5 se pravidelně účastní setkání 
koordinátorů MČ. Spolupráce MČ Praha 5 s MHMP je nezbytná 
pro účelné financování funkční sítě sociálních služeb.  

Klíčové plánované 
aktivity, z nichž se 
opat ření skládá:  

- pravidelná účast na setkání koordinátorů MČ 
- předávání výstupů z plánování MČ Praha 5 MHMP 
- spolupráce s MHMP ohledně potřebnosti a financování sociálních  
  služeb  celopražského charakteru 
- předávání výstupů z jednání na MHMP ŘS MČ Praha 5 

Cílová skupina: Všichni občané MČ Praha 5 

Výstup opat ření:  
Zpracování podkladů, vypracování stanovisek a připomínek 
nutných pro spolupráci MČ Praha 5 s MHMP v oblasti plánování 
sociálních služeb.  

Dopad na cílovou 
skupinu: 

Efektivní plánování sociálních služeb v MČ Praha 5 v návaznosti 
na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního 
města Prahy.  

 
Finanční a organiza ční zajišt ění opat ření:  

Realizáto ři: Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 

Partne ři: MHMP, ostatní MČ Prahy 

Harmonogram: 2013    

Předpokládané zdroje a 
náklady opat ření:  

- rozpočet Městské části Praha 5 
- příspěvek na KPSS od MHMP 
- mzdové náklady na pracovní činnost koordinátora KPSS 

Připravenost opat ření: Okamžitá  

Důležitost opat ření: Důležité  
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Opatření 1.4 MČ Praha 5 bude podporovat komunitní činnost napříč cílovými skupinami. 

Popis sou časného stavu, 
důvod pot řebnosti 
realizace:  

MČ P 5 podporuje aktivity v rámci komunitní činnosti, tj. setkávání 
občanů s různými zájmy, z různých cílových skupin, vícegenerační 
setkávání s možností vzájemné podpory, vzájemného poznání a 
výměny zkušeností. Toto setkávání je pro občany důležité a 
přínosné, protože zamezuje osamění občanů, zvyšuje 
informovanost a zkvalitňuje život občanům. 

Klíčové plánované 
aktivity, z nichž se 
opat ření skládá:  

- spolupráce s poskytovateli sociálních a návazných služeb  
- podpora pořadatelů besed, přednášek  
- monitorování zájmu občanů o jakou aktivitu mají zájem 
- převedení Komunitního centra Prádelna pod CSOP 
- finanční podpora provozu Komunitního centra Prádelna 
- spolupráce OSK a KC Prádelny při plánování akcí 
- prezentace akcí v rámci komunitní činnosti na webu ÚMČ P5,  
  KPSS a v měsíčníku Pětka pro vás 

Cílová skupina: Občané MČ Praha 5 

Výstup opat ření:  Pravidelná setkávání občanů a realizace různých aktivit v rámci 
komunitní činnosti (denně v rámci pracovního týdne). 

Dopad na cílovou 
skupinu: 

- rozvoj komunitního činnosti 
- rozvoj partnerství mezi poskytovateli a MČ Praha 5 

 
Finanční a organiza ční zajišt ění opat ření:  

Realizáto ři: NNO, CSOP 

Partne ři: MČ Praha 5 

Harmonogram: 2013 - převedení Komunitního centra Prádelna pod CSOP 
2013 – 2015 ostatní aktivity 

Předpokládané zdroje a 
náklady opat ření:  

- NNO, MHMP, Nadace, Akciové společnosti 
- rozpočet MČ Praha 5  

Připravenost opat ření: Okamžitá  

Důležitost opat ření: Důležité  
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Opatření 1.5 Zajištění průběžného mapování potřeb občanů. 

Popis sou časného stavu, 
důvod pot řebnosti 
realizace:  

Průběžné mapování potřeb občanů je nutné pro zajištění 
efektivního rozvoje sociálních a návazných služeb. V rámci priorit 
se jedná o zefektivnění finanční podpory v oblasti grantové politiky, 
dále mapování v oblasti zaměstnávání osob znevýhodněných na 
trhu práce a v oblasti zřízení krizové služby pro děti a mládež. 
Zjišťování potřeb u občanů je realizováno zaměstnanci OSK 
formou depistáží, rozhovorů a komunikací na webovém portálu 
KPSS a také prostřednictvím NNO.  

Klíčové plánované 
aktivity, z nichž se 
opat ření skládá:  

- mapování nabídky a poptávky sociálních a návazných služeb  
  a jejich   dostupnost  
- monitorování spokojenosti občanů MČ Praha 5 s poskytovanými 
   službami 
- mapování stávajících zaměstnavatelů, případně zájemců o 
  zaměstnávání osob se sociálním a zdravotním znevýhodněním 
- vyhledávání nezaměstnaných osob se sociálním a zdravotním 
  znevýhodněním 
- mapování potřeb v oblasti zřízení krizové služby pro děti a  
   mládež ve   spolupráci s pracovnicemi OSPODu 
- zjišťování možností mapování potřeb občanů prostřednictvím  
  odborníků (např. focus groups) 

Cílová skupina: Občané MČ Praha 5 

Výstup opat ření:  
- analýza nabídky a poptávky sociálních a návazných služeb 
- analýza zaměstnavatelů, případně zájemců o zaměstnávání OZP 
- analýza zřízení krizové služby pro děti a mládež 

Dopad na cílovou 
skupinu: 

Komunitní plán sociálních služeb vycházející z reálných potřeb 
občanů. 

 
Finanční a organiza ční zajišt ění opat ření:  

Realizáto ři: Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 

Partne ři: NNO, CSOP 

Harmonogram: 2013    

Předpokládané zdroje a 
náklady opat ření:  

- rozpočet Městské části Praha 5 
- mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků OSK  

Připravenost opat ření: Okamžitá v rámci každodenní práce zaměstnanců OSK 

Důležitost opat ření: Velmi důležité 
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Priorita č.2 
Zefektivnění rozdělování finanční podpory z rozpočtu MČ P5 v oblasti sociálních a 
návazných služeb, na základě pravidelně zjišťovaného stavu potřeb.  
Opatření 2.1 Udržení grantové politiky v rozpočtu MČ Praha 5. 
Opatření 2.2 Podpora dlouhodobého financování CSOP Praha 5. 
Opatření 2.3 Zajištění průběžného mapování potřeb občanů (vazba na 1.5).                                  
Opatření 2.4 Individuální podpora cílených sociálních služeb na základě zjištěné potřeby. 
Opatření 2.1 Udržení grantové politiky v rozpočtu MČ Praha 5. 

Popis sou časného stavu, 
důvod pot řebnosti 
realizace:  

Z rozpočtu MČ Praha 5 jsou každoročně na základě výsledků 
výběrových řízení poskytovány neinvestiční finanční 
příspěvky/granty. Na MČ Praha 5 bude i nadále realizováno 
grantové řízení v návaznosti na zdrojové možnosti rozpočtu. 
Spolufinancování zvyšuje pravděpodobnost NNO k získání 
prostředků z MPSV, MHMP, EU a jiných. Při rozdělování 
finančních prostředků MČ je důležité uplatňovat výstupy procesu 
plánování soc.služeb jako nástroj určující priority a potřebnost typů 
sociálních a návazných služeb pro jednotlivé cílové skupiny. 

Klíčové plánované 
aktivity, z nichž se 
opat ření skládá:  

- aktualizace pravidel grantového systému MČ Praha 5 v sociální  
  oblasti 
- respektování výstupů procesu KP 
- kontrola poskytovatelů, směřující ke kontrole využití poskytnutého  
  příspěvku v souladu se smlouvou 
- vyhlašování grantů na každý rok ideálně v 1. čtvrtletí  

Cílová skupina: Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 

Výstup opat ření:  Transparentní a včasně vyhlášené grantové řízení vycházející ze 
schválené strategie. 

Dopad na cílovou 
skupinu: Efektivní rozdělení finančních prostředků, stabilita činností NNO. 

 
Finanční a organiza ční zajišt ění opat ření:  

Realizáto ři: Odbory ÚMČ Praha 5 

Partne ři: - 

Harmonogram: 2013    

Předpokládané zdroje a 
náklady opat ření:  

- MHMP,  
- z rozpočtu Městské části Praha 5  
- v rámci pracovní činnosti pracovníků ÚMČ Praha 5 

Připravenost opat ření: Opatření navazuje na již realizované kroky 

Důležitost opat ření: Velmi důležité 
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Opatření 2.2 Podpora dlouhodobého financování CSOP Praha 5. 

Popis sou časného stavu, 
důvod pot řebnosti 
realizace:  

CSOP Praha 5 je příspěvková organizace ÚMČ Praha 5, 
poskytující pečovatelskou službu, domácí ošetřovatelskou péči, 
pobyty v domě sociálních služeb, pobyty v denním stacionáři, 
informace na lince sociální pomoci, internet pro seniory a služby ve 
střediscích osobní hygieny. Od roku 2013 bude provozovat 
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a Komunitní centrum 
Prádelna. Cílem opatření je dlouhodobé zajištění finančních 
prostředků pro poskytování sociální a ošetřovatelské pomoci pro 
širokou cílovou skupinu klientů a pro provoz nízkoprahového 
zařízení a komunitního centra a tím zajištění stability organizace. 

Klíčové plánované 
aktivity, z nichž se 
opat ření skládá:  

- zajištění provozní neinvestiční dotace pro CSOP  
- zajištění využití kapacity poskytovaných služeb zlepšením  
  informovanosti veřejnosti o poskytovaných službách CSOP 
- zvýšit motivovanost příjemců příspěvku na péči využívat služeb 
  CSOP 
- začlenění plánovaného NZDM pod CSOP 
- zajištění provozu NZDM (viz. opatření 10.1) 
- začlenění KC Prádelna pod CSOP na základě převodní smlouvy 

Cílová skupina: 
Senioři, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, děti a 
mládež z méně podnětného prostředí, osoby ohrožené sociálním 
vyloučením, etnické skupiny, národnostní menšiny 

Výstup opat ření:  

- stabilní služby poskytované CSOP 
- provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 
- realizace vzdělávacích, společenských, kulturních a osvětových   
   akcí  

Dopad na cílovou 
skupinu: 

- možnost setrvání v přirozeném prostředí udržením či zvyšováním 
  soběstačnosti 
- prevence vzniku sociálně patologických jevů dětí a mládeže 
- podpora komunitního života napříč cílovými skupinami 

 
Finanční a organiza ční zajišt ění opat ření:  

Realizáto ři: Odbory ÚMČ Praha 5 

Partne ři: CSOP Praha 5 

Harmonogram: Leden 2013 - začlenění NZDM a KC Prádelna pod CSOP 
2013 – 2015 – ostatní aktivity 

Předpokládané zdroje a 
náklady opat ření:  

- MPSV 
- MHMP 
- rozpočet ÚMČ Praha 5 
- výnosy z prodeje služeb  
- neinvestiční dotace z rozpočtu ÚMČ Praha 5  
- z grantového řízení MHMP 

Připravenost opat ření: Připravenost opatření po schválení rozpočtu na rok 2013 

Důležitost opat ření: Velmi důležité 
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Opatření 2.3 Zajištění průběžného mapování potřeb občanů  
                     (strategie zpracována u opatření 1.5)  

Opatření 2.4 Individuální podpora cílených sociálních služeb na základě zjištěné potřeby. 

Popis sou časného stavu, 
důvod pot řebnosti 
realizace:  

Pro efektivní rozdělování finančních prostředků v oblasti 
poskytování sociálních a návazných služeb je nutné vycházet z 
potřeb občanů MČ Praha 5. Komise MČ Praha 5 mohou 
rozhodovat o poskytnutí individuální finanční podpory k zajištění 
potřebné sociální služby. 

Klíčové plánované 
aktivity, z nichž se 
opat ření skládá:  

- zjišťování skutečných potřeb občanů v oblasti soc.služeb v rámci  
  terénní sociální práce a depistáží  
- spolupráce s komisemi MČ P 5  (Komise sociální a zdravotní,  
  Komise bezpečnostní, prevence kriminality a protidrogová,    
  Komise   etnická) 

Cílová skupina: Poskytovatelé sociálních služeb 

Výstup opat ření:  Jednání o žádostech podpory individuálních soc. služeb a jejich 
případná podpora na komisích ÚMČ Praha 5. 

Dopad na cílovou 
skupinu: Efektivní rozdělení finančních prostředků. 

 
Finanční a organiza ční zajišt ění opat ření:  

Realizáto ři: MČ Praha 5 

Partne ři: NNO  

Harmonogram: Rok 2013  

Předpokládané zdroje a 
náklady opat ření:  Rozpočet MČ Praha 5 

Připravenost opat ření: Opatření je realizováno v současné době, připraveno 
k pokračování 

Důležitost opat ření: Důležité  
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Priorita č.3 
Zvyšování informovanosti veřejnosti o problematice uživatelů sociálních služeb a o 
nabídce sociálních služeb. 
Opatření 3.1 Zajištění pravidelného informování veřejnosti a prezentace NNO na webových   
                     stránkách KPSS. 
Opatření 3.2 Zajištění pravidelného informování veřejnosti a prezentace NNO v měsíčníku  
                     Pětka pro vás. 
Opatření 3.3 Podpora a spolupráce MČ Praha 5 při pořádání akcí pro veřejnost.                                
Opatření 3.4 Podpora osvětových programů pro veřejnost. 

 
Opatření 3.1 Zajištění pravidelného informování veřejnosti a prezentace NNO na webových   
                     stránkách KPSS. 

Popis sou časného stavu, 
důvod pot řebnosti 
realizace:  

Od května 2012 byly zprovozněny webové stránky komunitního 
plánování a občané tak získali větší možnost seznámit se sociální 
problematikou a s nabídkou sociálních služeb. V adresáři 
poskytovatelů sociálních a návazných služeb je uveden název 
organizace, typ poskytované služby, místo poskytování, cílová 
skupina a kontaktní údaje. Tento adresář se pravidelně aktualizuje 
a doplňuje. Na webových stránkách jsou zveřejňovány informace 
určené pro laickou i odbornou veřejnost o procesu KP.  

Klíčové plánované 
aktivity, z nichž se 
opat ření skládá:  

- zajištění provozuschopnosti webového portálu www.kpss5.info 
- pravidelná aktualizace adresáře poskytovatelů  
- prezentace akcí pořádaných poskytovateli i MČ  
- zveřejňování činnosti a dokumentů v rámci KP 
- zveřejňování tiskových zpráv v sociální oblasti 

Cílová skupina: Občané MČ Praha 5, laická i odborná veřejnost 

Výstup opat ření:  
- 1x za měsíc aktualizované webové stránky včetně zveřejňování  
   akcí a činností  
- adresář poskytovatelů sociálních a návazných služeb 

Dopad na cílovou 
skupinu: 

- rozšíření povědomí o nabídce sociálních a návazných služeb a 
  možnostech sociální pomoci  
- informovanost o procesu KP s možností zapojení se do tohoto  
  procesu 
- možnost on-line komunikace laické a odborné veřejnosti  
  pracovníky OSK 

 
Finanční a organiza ční zajišt ění opat ření:  

Realizáto ři: Městská část Praha 5 

Partne ři: OMAX Holding, s.r.o., NNO 

Harmonogram: 2013 

Předpokládané zdroje a 
náklady opat ření:  

- mzdové náklady na správu webového portálu KPSS 
- v rámci pracovní činnosti koordinátora KPSS 

Připravenost opat ření: Opatření navazuje na již realizované kroky 

Důležitost opat ření: Velmi důležité 
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Opatření 3.2 Zajištění pravidelného informování veřejnosti a prezentace NNO v měsíčníku  
                     Pětka pro vás. 

Popis sou časného stavu, 
důvod pot řebnosti 
realizace:  

Obecně lze říci, že oblast sociálních služeb je v médiích málo 
zviditelňovaná a občané mají mnohdy nedostatečné informace. 
Měsíčník Pětka pro vás je mezi veřejností oblíbený a čtený 
časopis, zvláště u seniorů. Prostřednictvím tohoto periodika je 
veřejnost, uživatelé služeb i zájemci o služby informováni o  
poskytovatelích, nabídce služeb a aktivitách, kterých se mohou 
zúčastnit. Dále je možné touto formou seznámit občany s prací 
OSK a s náplní práce jednotlivých zaměstnanců. 

Klíčové plánované 
aktivity, z nichž se 
opat ření skládá:  

- spolupráce s tiskovým oddělením ÚMČ P 5 
- příprava a zajištění podkladů pro zveřejňování v měsíčníku  
- OSK zprostředkovává zveřejňování činností poskytovatelů služeb 
   v měsíčníku 
- zjistit možnost zveřejnění adresáře poskytovatelů služeb  

Cílová skupina: Čtenáři měsíčníku Pětka pro vás 

Výstup opat ření:  12 článků  ze sociální oblasti a prevence k získání přehledu a 
informací  

Dopad na cílovou 
skupinu: 

- propagace poskytovatelů sociálních a návazných služeb a jejich 
  aktivit 
- informovanost o práci pracovníků OSK 

 
Finanční a organiza ční zajišt ění opat ření:  

Realizáto ři: MČ Praha 5 (Odbor vnějších vztahů, OSK) 

Partne ři: NNO, veřejnost 

Harmonogram: 2013 

Předpokládané zdroje a 
náklady opat ření:  

- rozpočet MČ Praha 5 
- mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků OSK a Odboru  
  vnějších vztahů 

Připravenost opat ření: Opatření navazuje na již realizované kroky, v oblasti zveřejnění 
adresáře poskytovatelů fáze mapování možností  

Důležitost opat ření: Důležité  
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Opatření 3.3 Podpora a spolupráce MČ Praha 5 při pořádání akcí pro veřejnost. 

Popis sou časného stavu, 
důvod pot řebnosti 
realizace:  

MČ Praha 5 organizuje, spolupořádá a podporuje množství akcí 
pořádaných pro laickou a odbornou veřejnost. Jedná se o akce 
zaměřené především na děti, seniory a osoby se zdravotním 
postižením, ale jsou podporovány i akce pro širokou veřejnost, 
zaměřené na sportovní, kulturní a vzdělávací aktivity. 

Klíčové plánované 
aktivity, z nichž se 
opat ření skládá:  

- spolupráce s pořadateli akcí pro veřejnost 
- mapování zájmu veřejnosti o pořádání konkrétních akcí  
- realizace Dne neziskových organizací 
- realizace akcí pořádaných OSK (např.Senior akademie,   
  Canisterapie na Praze 5, Jarní a podzimní den seniorů) 
- spolupráce při pořádání akcí, např. Dne zdraví, šachových  
  turnajů, Sportovní den v Aquaparku 

Cílová skupina: Občané MČ Praha 5, uživatelé sociálních služeb sídlících  
v Praze 5, odborná veřejnost 

Výstup opat ření:  Realizace minimálně 20 akcí pro laickou a odbornou veřejnost 
pořádaných MČ Praha 5  

Dopad na cílovou 
skupinu: 

- podpora komunitního života 
- zlepšení informovanosti o poskytovatelích služeb a možnost jejich  
   následného využití 
- umožnění veřejné prezentace NNO 
- prevence vzniku sociálně-patologických jevů u dětí a mládeže 
- zvýšení bezpečnosti občanů v rámci pořádání bezpečnostních a 
  preventivních akcí 

 
Finanční a organiza ční zajišt ění opat ření:  

Realizáto ři: ÚMČ Praha 5, NNO, CSOP 

Partne ři: MP Praha 5, HZS Praha 5 

Harmonogram: 2013 

Předpokládané zdroje a 
náklady opat ření:  

- rozpočet Městské části Praha 5 
- v rámci pracovní činnosti pracovníků OSK 

Připravenost opat ření: Opatření navazuje na již realizované kroky, je připraveno 
k realizaci 

Důležitost opat ření: Důležité  
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Opatření 3.4 Podpora osvětových programů pro veřejnost. 

Popis sou časného stavu, 
důvod pot řebnosti 
realizace:  

MČ podporuje osvětovou činnost zaměřenou na zvyšování 
informovanosti veřejnosti v sociální a zdravotní oblasti, na prevenci 
sociálně-patologických jevů, na zvyšování bezpečnosti a prevence 
kriminality.  V současné době MČ Praha 5 podporuje programy 
realizované MP hl. m. Prahy. 

Klíčové plánované 
aktivity, z nichž se 
opat ření skládá:  

- mapování organizací zabývajících se osvětovými programy  
  a jejich tématické zaměření 
- spolupráce s pořádajícími organizacemi 
- mapování zájmu veřejnosti o pořádání konkrétních programů  
- podpora preventivních programů zaměřených na snižování 
  kriminality, distribuci drog a užívání návykových látek pořádaných 
  pro žáky  ZŠ 
- podpora a pomoc při organizaci akcí pro děti a žáky MŠ a ZŠ 
  (např.  Den s Městskou policií a Den bezpečnosti) 
- zachovat a rozvíjet osvětové programy zaměřené zejména na 
  oblast Zdraví, bezpečnosti, finanční problematiky (např. Den  
  zdraví, Senior akademie, Seminář na téma zadluženost,  
  přednášky pro seniory) 
- zajištění finančních prostředků z rozpočtu MČ P 5 

Cílová skupina: Široká veřejnost 

Výstup opat ření:  Realizace minimálně 15 akcí zvyšujících informovanost veřejnosti 

Dopad na cílovou 
skupinu: 

- zvýšení bezpečnosti  
- zvýšení informovanosti 
- omezení sociálně-patologických jevů ve společnosti 

 
Finanční a organiza ční zajišt ění opat ření:  

Realizáto ři: OSK, Městská policie, CSOP, NNO  

Partne ři: ÚMČ Praha 5 

Harmonogram: 2013  

Předpokládané zdroje a 
náklady opat ření:  

- rozpočet MČ Praha 5 
- v rámci pracovní činnosti pracovníků ÚMČ P 5  

Připravenost opat ření: Opatření navazuje na již realizované kroky, je připraveno 
k realizaci 

Důležitost opat ření: Důležité  
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Priorita č.4 
Pomoc při zprostředkování zaměstnávání osob se sociálním a zdravotním 
znevýhodněním. 
Opatření 4.1 Spolupráce s úřadem práce.   
Opatření 4.2 Mapování potřeb v oblasti zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce  
                    (vazba na 1.5). 
Opatření 4.1 Spolupráce s úřadem práce.   

Popis sou časného stavu, 
důvod pot řebnosti 
realizace:  

Spolupráce a pomoc uchazečům o zaměstnání je v kompetenci 
úřadu práce. Nabídka na trhu práce je pro osoby se sociálním 
(např. nízká kvalifikace, matky s malými dětmi, osoby 50+, osoby 
se záznamem v rejstříku trestů) a zdravotním znevýhodněním  
značně omezena. Pomoc při zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením mimo jiné spočívá v podpoře zaměstnavatelů 
zaměstnávajících tyto osoby, spolupráce s poskytovateli sociálních 
a jiných služeb, kteří zajišťují zaměstnávání, asistenci, poradenství 
a další. Důležitou a nezanedbatelnou roli v problematice 
zaměstnávání osob se sociálním znevýhodněním mohou sehrát 
NNO a vzájemná spolupráce všech zúčastněných stran.  

Klíčové plánované 
aktivity, z nichž se 
opat ření skládá:  

- zrealizovat setkání se zástupci ÚP za účelem hledání řešení 
  dané   problematiky  
- zmapování možností vzájemné spolupráce MČ, ÚP a NNO 
- spolupráce s NNO podporujícími zaměstnávání osob se  
  zdravotním postižením 
- spolupráce s NNO podporujícími zaměstnávání osob se  
  sociálním znevýhodněním  

Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením, osoby se sociálním 
znevýhodněním 

Výstup opat ření:  

- jednání se zástupci ÚP, doloženo zápisem z jednání 
- jednání se zástupci NNO, doloženo zápisem z jednání  
- vytvoření seznamu s nabídkami zaměstnání pro potřeby klientů 
  OSK  

Dopad na cílovou 
skupinu: 

- prevence sociálního vyloučení 
- zvýšení kvality života  

 
Finanční a organiza ční zajišt ění opat ření:  
Realizáto ři: Odbor sociální problematiky a prevence kriminality, ÚP  

Partne ři: NNO, zaměstnavatelé 

Harmonogram: 1. pololetí 2013  – setkání se zástupci ÚP 
1. pololetí 2013  – setkání s NNO a  zaměstnavateli 

Předpokládané zdroje a 
náklady opat ření:  V rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 5 

Připravenost opat ření: - 

Důležitost opat ření: důležité 

 
Opatření 4.2 Mapování potřeb v oblasti zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce  
                    (strategie zpracována u opatření 1.5). 
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Priorita č.5 
Zprost ředkování pomoci osobám ohroženým ztrátou bydlení a osobám bez 
přístřeší. 
 
Opatření 5.1 Podpora právního odborného poradenství v bytové oblasti na ÚMČ.  
Opatření 5.2 Podpora právního a odborného poradenství v bytové oblasti v NNO. 
Opatření 5.3 Podpora tréninkového bydlení pro všechny cílové skupiny. 
Opatření 5.4 Podpora osvětových a vzdělávacích programů zaměřených na prevenci 
                     bezdomovectví. 
Opatření 5.5 Podpora programů terénní sociální intervence v domácnostech ve spolupráci   
                     s Odborem sociální problematiky a prevence kriminality a ústavními zařízeními. 

 
Opatření 5.1 Podpora právního odborného poradenství v bytové oblasti na ÚMČ.    

Popis sou časného stavu, 
důvod pot řebnosti 
realizace:  

Občanům s trvalým bydlištěm v Praze 5 je poskytováno 
zaměstnanci právního oddělení MČ Praha 5 bezplatné poradenství 
v oblasti řešení různých životních situací, včetně oblasti bytové. 
Poradenství má podobu krátkých informativních konzultací, ve 
kterých se občan zorientuje v dané problematice a zejména mu je 
doporučen další postup.  

Klíčové plánované 
aktivity, z nichž se 
opat ření skládá:  

- podpora stávajícího poradenství poskytovaného právním  
  oddělením  
- spolupráce OSK s právním oddělením 

Cílová skupina: Obyvatelé trvale žijící v MČ Praha 5 

Výstup opat ření:  - 160 konzultací s právníky k zorientování se v problematice 
- poskytnutí rady k řešení/vyřešení problému 

Dopad na cílovou 
skupinu: 

- předcházení ztrátě bydlení 
- prevence sociálního vyloučení 

 
Finanční a organiza ční zajišt ění opat ření:  

Realizáto ři: Odbor servisních služeb, právní oddělení 

Partne ři: Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 

Harmonogram: 2013 - 2015 

Předpokládané zdroje a 
náklady opat ření:  V rámci pracovní činnosti pracovníků ÚMČ P 5 

Připravenost opat ření: Opatření je v současné době již realizováno 

Důležitost opat ření: Velmi důležité  
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Opatření 5.2 Podpora právního a odborného poradenství v bytové oblasti v NNO. 

Popis sou časného stavu, 
důvod pot řebnosti 
realizace:  

V rámci činnosti NNO je poskytováno klientům poradenství 
v oblasti řešení různých životních situací, ale dosud neexistuje 
přehled  organizací poskytujících poradenství v bytové 
problematice. Vzhledem   k očekávanému ukončení regulovaného 
nájemného je předpoklad vyšší poptávky právního poradenství 
v oblasti prosazování oprávněných požadavků zvláště ze strany 
nízkopříjmových nájemců bytů. 

Klíčové plánované 
aktivity, z nichž se 
opat ření skládá:  

- zmapování organizací poskytujících právní a odborné  
  poradenství v bytové oblasti 
- spolupráce a podpora organizací poskytujících poradenství  
  v bytové oblasti 
- zveřejňování kontaktů na poskytující organizace na webu KPSS 

Cílová skupina: Občané MČ Praha 5 

Výstup opat ření:  
- vytvoření seznamu organizací poskytující právní a odborné  
  poradenství 
- konzultace s odborníky v bytové oblasti a právníky 

Dopad na cílovou 
skupinu: 

- předcházení ztrátě bydlení 
- prevence sociálního vyloučení 

 
Finanční a organiza ční zajišt ění opat ření:  

Realizáto ři: NNO 

Partne ři: Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 

Harmonogram: 2013 

Předpokládané zdroje a 
náklady opat ření:  

- MPSV, grantová řízení (MHMP, ÚMČ Praha 5) 
- mzdové náklady na činnost pracovníků OSK 

Připravenost opat ření: Okamžitá v rámci činnosti pracovníků OSK 

Důležitost opat ření: Velmi důležité 
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Opatření 5.3 Podpora tréninkového bydlení pro všechny cílové skupiny. 

Popis sou časného stavu, 
důvod pot řebnosti 
realizace:  

V MČ Praha 5 v současné době není žádný projekt, podporující 
tréninkové bydlení. Smyslem tréninkového bydlení je za odborné 
pomoci podporovat samostatnost v oblasti uspokojování 
základních životních potřeb, s cílem postupného přechodu do 
nájemního bydlení.  

Klíčové plánované 
aktivity, z nichž se 
opat ření skládá:  

- mapování potřebnosti tréninkového bydlení  
- podpora projektů NNO zaměřených na provozování tréninkového 
  bydlení 
- vyvolání jednání s Odborem bytů a privatizace ohledně vyčlenění  
   bytových jednotek k tréninkovému bydlení 
- spolupráce s komisemi ÚMČ Praha 5 při vytipování vhodných  
  klientů 

Cílová skupina: Nízkopříjmové skupiny lidí, lidi ohrožené sociálním vyloučením  
a osoby bez přístřeší 

Výstup opat ření:  

- analýzy potřeb tréninkového bydlení 
- podpořené projekty NNO 
- zápis z jednání s Odborem bytů a privatizace 
- počet vytipovaných klientů 

Dopad na cílovou 
skupinu: 

- podpora uživatele v rozvíjení samostatnosti a soběstačnosti 
- prevence sociálního vyloučení 
- pomoc a podpora při hledání návazného bydlení 
- pomoc a podpora při komunikaci s institucemi  
- uvědomění si svých práv a povinností 

 
Finanční a organiza ční zajišt ění opat ření:  

Realizáto ři: NNO 

Partne ři: ÚMČ Praha 5 

Harmonogram: 2013 – mapování 
2014 – hledání možností realizace projektu 

Předpokládané zdroje a 
náklady opat ření:  

- mzdové náklady na činnost pracovníků ÚMČ Praha 5 
- MHMP, rozpočet MČ Praha 5, dotační programy 

Připravenost opat ření: - 

Důležitost opat ření: Důležité  
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Opatření 5.4 Podpora osvětových a vzdělávacích programů zaměřených na prevenci 
                     bezdomovectví. 

Popis sou časného stavu, 
důvod pot řebnosti 
realizace:  

Vzhledem k očekávanému ukončení regulovaného nájemného je 
předpoklad nárůstu osob ohrožených ztrátou bydlení (zejména 
nízkopříjmových nájemců bytů – např. osamělí senioři, rodiče 
samoživitelé, invalidní důchodci). Tyto skupiny osob budou 
využívat nejen odborné poradenství, ale je potřeba pro ně připravit 
i osvětové a vzdělávací programy zaměřené na prevenci s cílem 
zabránit vzniku statutu bezdomovectví.  

Klíčové plánované 
aktivity, z nichž se 
opat ření skládá:  

- vyhledávání organizací zaměřených osvětové a vzdělávací 
  programy 
- mapování možností spolupráce při realizaci programů 

Cílová skupina: Nízkopříjmové skupiny lidí a lidi ohrožené sociálním vyloučením 

Výstup opat ření:  - osvětové a vzdělávací programy 

Dopad na cílovou 
skupinu: 

- prevence vzniku bezdomovectví 
- prevence sociálního vyloučení 

 
Finanční a organiza ční zajišt ění opat ření:  

Realizáto ři: NNO 

Partne ři: ÚMČ Praha 5 

Harmonogram: 2013 

Předpokládané zdroje a 
náklady opat ření:  

- mzdové náklady na činnost pracovníků OSK 
- MHMP, rozpočet MČ Praha 5, dotační programy, Nadace,  
  Akciové společnosti, dary od soukromých osob a institucí 

Připravenost opat ření: - 

Důležitost opat ření: Důležité  
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Opatření 5.5 Podpora programů terénní sociální intervence v domácnostech ve spolupráci   
                     s Odborem sociální problematiky a prevence kriminality a ústavními zařízeními. 

Popis sou časného stavu, 
důvod pot řebnosti 
realizace:  

Programy terénní sociální intervence v domácnostech jsou 
postaveny na spolupráci OSK a NNO s ústavními zařízeními, ve 
kterých jsou hospitalizovány osoby ohrožené sociálním 
vyloučením. Cílem spolupráce je zabránit vzniku statutu 
bezdomovectví u osob, které z různých důvodů nejsou schopny 
nebo neumějí hospodařit s finančními prostředky, nebo jich mají 
nedostatek. Opatření má zejména preventivní charakter, kdy 
sociální pracovnice ústavních zařízení budou na ohrožené osoby 
upozorňovat, pracovnice OSK je budou v rámci terénní sociální 
práce a depistáží kontaktovat a nabízet pomoc a spolupráci jak 
s OSK tak s NNO. 

Klíčové plánované 
aktivity, z nichž se 
opat ření skládá:  

- provádění depistážní činnosti v domácnostech 
- provádění terénní sociální intervence  
- podporovat vzdělávání pracovníků OSK v oblasti sociálních  
  dávek 
- spolupráce s ústavními zařízeními  

Cílová skupina: Nízkopříjmové skupiny lidí a lidi ohrožené sociálním vyloučením 
hospitalizované v ústavních zařízeních 

Výstup opat ření:  - vyhledávané ohrožené osoby  
- poskytnutí pomoci  

Dopad na cílovou 
skupinu: 

- prevence vzniku bezdomovectví 
- prevence sociálního vyloučení 

 
Finanční a organiza ční zajišt ění opat ření:  

Realizáto ři: Odbor sociální problematiky a prevence kriminality  

Partne ři: Nemocnice, LDN, Psychiatrické léčebny, NNO 

Harmonogram: 2013   

Předpokládané zdroje a 
náklady opat ření:  Mzdové náklady na činnost pracovníků OSK 

Připravenost opat ření: Opatření je v současné době již realizováno, je připraveno 
k dalšímu pokračování  

Důležitost opat ření: Velmi důležité 
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OBLAST PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM  
 
Priorita č.6 
Podpora dostupnosti pobytových služeb pro seniory a  osoby se 
zdravotním postižením. 
Opatření 6.1. Spolupráce MČ Praha 5 s Magistrátem hl.města Prahy při umísťování seniorů a 
                      osob  se zdravotním postižením v domovech pro seniory a v domovech pro osoby 
                      se zdravotním postižením v Praze a blízkém okolí. 
Opatření 6.2 Podpora pobytové odlehčovací služby pro seniory a osoby se zdravotním 
                     postižením (vazba na 7.3). 
Opatření 6.1. Spolupráce MČ Praha 5 s Magistrátem hl.města Prahy při umísťování seniorů  
                      a osob se zdravotním postižením v domovech pro seniory a v domovech    
                      pro osoby se zdravotním postižením v Praze a blízkém okolí. 

Popis sou časného stavu, 
důvod pot řebnosti 
realizace:  

V obvodu Prahy 5 žije silná populace seniorů, přes 9 tisíc mladších 
seniorů (65-80 let) a přes 3 tisíce starších seniorů (nad 80 let). 
Demografický vývoj ukazuje, že jejich zastoupení mezi obyvateli 
přirozeně stoupá. V MČ Praha 5 kromě Domova Palata pro 
zrakově postižené, který poskytuje pobytovou službu pro ZP z celé 
ČR, není žádný domov pro seniory. Čekací doba na umístění 
zájemců v domovech v Praze a blízkém okolí,  jejichž zřizovatelem 
je  MHMP, je v současné době i několik let.  

Klíčové plánované 
aktivity, z nichž se 
opat ření skládá:  

- mapování potřebnosti pobytových zařízení pro seniory a osoby se  
  ZP pracovníky OSK  v rámci terénní sociální práce 
- spolupráce s LDN FN Motol a dalšími LDN k získání údajů o  
  počtu žadatelů na umístění v domovech pro seniory/osoby se ZP 
- spolupráce s CSOP  
- mapování počtu žadatelů z MČ Praha 5 o domovy pro  
  seniory/osoby se ZP jejichž zřizovatelem je MHMP 
- iniciovat setkání se zástupci Odboru zdravotnictví, soc.péče a 
  prevence MHMP 
- vyhodnocování možností spolupráce s dalšími subjekty na  
  setrvání seniorů/osob se ZP v domácím prostředí, např. přes  
  krátkodobý pobyt v zařízení a podpora zlepšení stavu klienta a  
  návrat do přirozeného prostředí za podpory pečovatelské služby 

Cílová skupina: Senioři a osoby se zdravotním postižením 

Výstup opat ření:  

- zahájení spolupráce s MHMP a jejími příspěvkovými  
  organizacemi 
- zjištění počtu uspokojených/neuspokojených žadatelů  
- zpráva o vyhodnocení dalších možností podpory cílové skupiny 

Dopad na cílovou 
skupinu: 

- poskytování komplexní sociální a zdravotní péče v pobytovém  
  zařízení  
- zlepšení kvality života   
- prevence ztráty sociálních kontaktů zapojením do komunity 

 
Finanční a organiza ční zajišt ění opat ření:  
Realizáto ři: Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 

Partne ři: MHMP, LDN, CSOP 

Harmonogram: 2013 

Předpokládané zdroje a 
náklady opat ření:  Mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků OSK 

Připravenost opat ření: Mapování potřebnosti pobytových služeb v domovech pro seniory 
a osoby se ZP probíhá průběžně v rámci depistáží 

Důležitost opat ření: Velmi důležité 
 
Opatření 6.2 Podpora pobytové odlehčovací služby pro seniory a osoby se zdravotním 
                     postižením  (strategie zpracována v opatření 7.3). 



                           Střednědobý plán rozvoje sociální služeb a služeb souvisejících, MČ Praha 5            2013-2015 

 

54 
 

Priorita č.7 
Podpora setrvání seniorů a osob se zdravotním postižením v domácím prostředí za 
pomoci komplexní pečovatelské služby a domácí ošetřovatelské péče. 
 
Opatření 7.1 Podpora pečovatelské služby a domácí ošetřovatelské péče. 

Opatření 7.2 Podpora osvětové činnosti zaměřené na širokou veřejnost, uživatele a pečující 
                     Osoby v sociální oblasti. 
Opatření 7.3 Podpora pobytové odlehčovací služby pro seniory a osoby se zdravotním 
                     postižením. 
Opatření 7.4 Podpora osobní asistence. 
 

Opatření 7.1 Podpora pečovatelské služby a domácí ošetřovatelské péče. 

Popis sou časného stavu, 
důvod pot řebnosti 
realizace:  

V obvodu MČ Prahy 5 působí zejména CSOP a Diakonie ČCE, 
které poskytují pečovatelskou službu (terénní a ambulantní) a 
domácí ošetřovatelskou péči. Služby jsou zacíleny na různé 
věkové kategorie, zejména však na seniory a osoby se ZP. Tyto 
služby umožňují seniorům a osobám se ZP co možná nejdéle 
setrvat v přirozeném domácím prostředí.  

Klíčové plánované 
aktivity, z nichž se 
opat ření skládá:  

-  zabezpečení finanční podpory pro poskytování soc. služeb  
   z rozpočtu MČ Praha 5  
-  zabezpečení finanční podpory pro poskytování soc. služeb   
   v rámci grantového řízení vyhlášeného MHMP 
- spolupráce MČ Praha 5 a poskytovatelů peč. služby a domácí 
  ošetř. péče 
- průběžně mapovat potřeby cílových  skupin a podporovat je 

Cílová skupina: Senioři, osoby se zdravotním postižením všech věkových kategorií 

Výstup opat ření:  - 19 % navýšení kapacity pečovatelské služby 
- zajištění služby domácí ošetřovatelské péče 

Dopad na cílovou 
skupinu: 

- zlepšení kvality života 
- prevence ztráty sociálních kontaktů zapojením do komunity 

 
Finanční a organiza ční zajišt ění opat ření:  

Realizáto ři: CSOP, Diakonie ČCE 

Partne ři: ÚMČ Praha 5 

Harmonogram: 
 
2013 - 2015 
 

Předpokládané zdroje a 
náklady opat ření:  

- MPSV, MHMP, Nadace, Akciové společnosti, dary od  
  soukromých osob a institucí 
- rozpočet ÚMČ Praha 5, pro rok 2013 
- výnosy z tržeb z prodeje služeb CSOP 
- z grantového řízení MHMP (CSOP, Diakonie ČCE) 

Připravenost opat ření: Opatření je připraveno k realizaci, navazuje na již realizované 
kroky 

Důležitost opat ření: Velmi  důležité 
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Opatření 7.2 Podpora osvětové činnosti zaměřené na širokou veřejnost, uživatele a pečující 
                    osoby v sociální oblasti. 

Popis sou časného stavu, 
důvod pot řebnosti 
realizace:  

Informace pro jmenované subjekty jsou  zveřejňovány na 
webových stránkách ÚMČ P 5, KPSS, Infoweb,  prostřednictvím 
měsíčníku Pětka pro vás, Internetové TV MČ P 5, vývěsky na 
nástěnkách MČ Praha 5 v terénu i v budovách úřadu. 
V informačních střediscích jsou k dispozici tiskoviny, info letáčky, 
brožury o stávajících službách, akcích i legislativních změnách. 
Pro veřejnost a všechny cílové skupiny slouží základní poradenská 
činnost poskytovaná  pracovnicemi OSK a poskytujícími 
organizacemi.  

Klíčové plánované 
aktivity, z nichž se 
opat ření skládá:  

- zachování bezplatné distribuce měsíčníku Pětka pro vás 
  občanům a vybraným institucím (např. nemocnice, zdravotnická 
  zařízení, informační centra MČ Praha 5, PČR, MP) 
- zpřístupnění informací občanům vývěskami, články, dopisy, na  
   webu KPSS a ÚMČ Praha 5, 
- zveřejňování nejčastějších dotazů v daný oblastech na webu 
   KPSS 
- zachovat Infoweb MČ P 5 a Internetová TV P 5 jako informační 
  zdroj o  fungujících službách, plánovaných službách 
- zajištění financování informačních zdrojů  
- zahájit jednání o zřízení schránky podnětů a připomínek  
- osvětová činnost v rámci depistáží  
- rozvíjení spolupráce s organizacemi, které poskytují služby 
  seniorům  a osobám se ZP 

Cílová skupina: Veřejnost, uživatelé soc. služeb a jejich rodina, pečující osoby 

Výstup opat ření:  Články, vývěsky, dopisy, informační letáky 

Dopad na cílovou 
skupinu: 

- zvýšení informovanosti cílové skupiny  
- zlepšení orientace v sociálních službách 

 
Finanční a organiza ční zajišt ění opat ření:  

Realizáto ři: ÚMČ Praha 5 (OSK, Odbor vnějších vztahů) 

Partne ři: NNO, CSOP, ZZ 

Harmonogram: 2013 - 2015 

Předpokládané zdroje a 
náklady opat ření:  

- rozpočet MČ Praha 5 
- v rámci pracovní činnosti pracovníků ÚMČ P 5  
- Nadace, Akciové společnosti, dary od soukromých osob a  
   institucí 

Připravenost opat ření: Opatření je realizováno v současné době a je připraveno 
k pokračování 

Důležitost opat ření: Důležité  
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Opatření 7.3 Podpora pobytové odlehčovací služby pro seniory a osoby se zdravotním  
                      postižením. 

Popis sou časného stavu, 
důvod pot řebnosti 
realizace:  

Pobytovou odlehčovací službu pro cílovou skupinu v Praze 5 
poskytuje CSOP. Z nevyhovujících technických a bezpečnostních  
důvodů není možné v tomto zařízení odlehčovací službu 
poskytovat osobám s výrazným pohybovým omezením a osobám 
imobilním. V těchto případech jsou zájemci nuceni hledat službu 
v jiných městských částech.    

Klíčové plánované 
aktivity, z nichž se 
opat ření skládá:  

- vytipování jiného, pro imobilní osoby vhodnějšího prostoru a jeho 
  finanční pokrytí z prostředků MČ Praha 5 
- zmapování poptávky po službě – odhad/prognóza 
- zvyšování informovanosti pečujících osob o poskytované službě 
- zajištění financování služby 

Cílová skupina: Senioři a osoby se zdravotním postižením a osoby pečující 

Výstup opat ření:  Poskytování pobytové odlehčovací služby  

Dopad na cílovou 
skupinu: 

- zajištění pomoci osobám, které opouští zdravotnická zařízení, po 
  dobu rekonvalescence  
- naplňování individuálních potřeb klientů  
- udržení a rozvoj dovedností v oblasti sebeobsluhy 
- umožnění potřebného odpočinku pečující osobě 

 
Finanční a organiza ční zajišt ění opat ření:  

Realizáto ři: CSOP 

Partne ři: ÚMČ Praha 5 

Harmonogram: 2013  

Předpokládané zdroje a 
náklady opat ření:  MPSV, MHMP, rozpočet ÚMČ Praha 5, uživatel 

Připravenost opat ření: Opatření navazuje na již realizované kroky 

Důležitost opat ření: Důležité  
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Opatření 7.4 Podpora osobní asistence. 

Popis sou časného stavu, 
důvod pot řebnosti 
realizace:  

Na MČ Praha 5 tuto službu v dostatečné kapacitě poskytují o.s. 
Hewer, společnost Prosaz a Asistence o.s.  Snahou MČ Praha 5 je 
tyto služby i nadále podporovat a umožnit tak cílové skupině 
důstojný a plnohodnotný život  v přirozeném domácím prostředí 
klientů.  

Klíčové plánované 
aktivity, z nichž se 
opat ření skládá:  

-  hledat možnosti finanční podpory pro poskytování soc. služby 
   z rozpočtu MČ Praha 5 
- vyhledávání a informování osob o asistenční službě  
- spolupráce OSK s NNO 
- zveřejňování kontaktů na poskytovatele služby na webu KPSS 

Cílová skupina: Senioři a osoby se zdravotním postižením 

Výstup opat ření:  - fungující a dostupná služba osobní asistence  
- informovanost cílové skupiny i široké veřejnosti o službě 

Dopad na cílovou 
skupinu: 

- zapojení seniorů a osob se zdravotním postižením do běžného  
  života a tím zlepšení kvality jejich života (aktivní, důstojný a  
  spokojený život) 
- prevence ztráty sociálních kontaktů zapojením do komunity 
- možnost odlehčení pečujícím osobám 

 
Finanční a organiza ční zajišt ění opat ření:  

Realizáto ři: NNO  

Partne ři: ÚMČ Praha 5 

Harmonogram: 2013 - 2015 

Předpokládané zdroje a 
náklady opat ření:  

MPSV, MHMP, grantové řízení MČ Praha 5, úhrady od uživatelů, 
Nadace, Akciové společnosti, dary od soukromých osob a institucí 

Připravenost opat ření: Opatření navazuje na již realizované kroky 

Důležitost opat ření: Důležité  
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OBLAST PRO DĚTI, RODINU A MLÁDEŽ 
Priorita č.8 
Dostupnost volno časových aktivit a nízkoprahových za řízení pro d ěti a mládež 
jako nástroj prevence rizikových jev ů. 
 
Opatření 8.1 Podpora zejména dlouhodobého aktivního trávení volného času dětí a mládeže. 
Opatření 8.2 Podpora vzdělávacích a osvětových programů. 
Opatření 8.3 Podpora a rozvoj dobrovolnictví pro rodiny s dětmi. 
Opatření 8.4 Podpora vzniku a činnosti nízkoprahového zařízení pro rizikové děti a mládež   
                     v lokalitě Smíchova a okolí (vazba na 10.1). 
Opatření 8.5 Podpora sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.  
 

Opatření 8.1 Podpora zejména dlouhodobého aktivního trávení volného času dětí a mládeže. 

Popis sou časného stavu, 
důvod pot řebnosti 
realizace:  

MČ Praha 5 podporuje organizace, které se zaměřují na zájmovou 
činnost dětí a mládež zejména dlouhodobého charakteru a 
umožňující i dětem ze sociálně slabých rodin navštěvovat 
mimoškolní aktivity s minimální finanční spoluúčastí. Jde o 
podporu smysluplného trávení volného času dětí a mládeže, které 
se převážně ze sociálních důvodů nemohou zapojit do 
volnočasových aktivit v jiných organizacích. 

Klíčové plánované 
aktivity, z nichž se 
opat ření skládá:  

- spolupráce s poskytovateli mimoškolních aktivit 
- podpora pravidelných a dlouhodobých aktivit pod dohledem 
  specializovaných lektorů 
- zvýšení informovanosti dětí i rodičů o nabídce mimoškolních 
  aktivit  
- zvýšit informovanost rodičů o možnostech získání příspěvku na 
  zájmovou činnost nezaopatřeného dítěte v rámci mimořádné 
  okamžité pomoci vyplývající ze zákona o pomoci v hmotné nouzi 

Cílová skupina: Děti a mládež 

Výstup opat ření:  

- nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež ze sociálně 
  slabých rodin dle individuální potřeby 
- smysluplné trávení volného času dětí a mládeže ze sociálně 
  slabých rodin 
- 20 – 30 dětí ze sociálně slabých rodin začleněných do 
  mimoškolních aktivit 

Dopad na cílovou 
skupinu: 

- prevence sociálně patologických jevů 
- možnost setkávání se s vrstevníky 

 
Finanční a organiza ční zajišt ění opat ření:  
Realizáto ři: NNO, ZŠ, tělovýchovné jednoty 

Partne ři: ÚMČ Praha 5 

Harmonogram: 2013 - 2015 

Předpokládané zdroje a 
náklady opat ření:  

- v rámci pracovní činnosti pracovníků ÚMČ P 5 
- grantové řízení ÚMČ Praha 5 
- MPSV, MŠMT, MHMP 
- Nadace, Akciové společnosti, dary od soukromých osob a  
  institucí 

Připravenost opat ření: Opatření navazuje na již realizované kroky, je připraveno k 
realizaci 

Důležitost opat ření: Důležité  
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Opatření 8.2 Podpora vzdělávacích a osvětových programů. 

Popis sou časného stavu, 
důvod pot řebnosti 
realizace:  

MČ Praha 5 podporuje organizace, které zajišťují nabídku 
kvalitních vzdělávacích a doučovacích aktivit pro rodiny s dětmi, 
jejichž činnost je zaměřena na zvýšení dostupnosti vzdělání. Jedná 
se zejména o možnost alternativního vzdělávání v různých 
prostředích. Zvýšení vzdělanosti je jedním z předpokladů k 
lepšímu soužití ve společnosti, k orientaci v přijímání informací 
nebo pravidel a k získání nebo udržení zaměstnání. Tyto programy 
by měly být realizovány v úzké součinnosti se školami. Pro děti a 
mládež v Praze 5 tyto programy zajišťují NNO a KC Prádelna. V 
současné době MČ Praha 5 podporuje programy realizované 
Městskou policií. 

Klíčové plánované 
aktivity, z nichž se 
opat ření skládá:  

- zajištění pokračování osvětových a vzdělávacích programů v KC  
  Prádelna 
- spolupráce s NNO a Městskou policií, jejichž činnost je zaměřena 
   na vzdělávání a osvětu dětí a mládeže 
- spolupráce s MŠ, ZŠ v oblasti vzdělávacích a osvětových  
  programů 

Cílová skupina: Rodiny s dětmi a mládež 

Výstup opat ření:  
- zvyšování vzdělanosti rodin s dětmi 
- doučování dětí a mládeže 
- motivace pro pokračování ve studiu po ukončení ZŠ 

Dopad na cílovou 
skupinu: - prevence sociálně patologických jevů 

 
Finanční a organiza ční zajišt ění opat ření:  

Realizáto ři: NNO, CSOP, Městská policie 

Partne ři: Odbor sociální problematiky a prevence kriminality, ZŠ, MŠ 

Harmonogram: 2013 - 2015 

Předpokládané zdroje a 
náklady opat ření:  

- MHMP, Nadace, NNO 
- rozpočet Městské části Praha 5 
- v rámci pracovní činnosti pracovníků OSK. 

Připravenost opat ření: Opatření navazuje na již realizované kroky, je připraveno k 
realizaci 

Důležitost opat ření: Důležité  
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Opatření 8.3 Podpora a rozvoj dobrovolnictví pro rodiny s dětmi.                                    

Popis sou časného stavu, 
důvod pot řebnosti 
realizace:  

Ze závěrů pracovní skupiny Děti, rodina a mládež vyplynulo, že je 
nedostatečně pokryta oblast dobrovolnictví směrem k rodinám 
s dětmi, k práci s neorganizovanou mládeží a k realizaci 
konkrétních programů NNO zaměřených na aktivní trávení volného 
času dětí a mládeže (děti v obtížné životní situaci, ze sociálně 
slabého prostředí, děti v pěstounské péči, děti z neúplných nebo 
disfunkčních  rodin, oběti šikany, děti, které se neumí začlenit do 
kolektivu, nejsou schopny běžným způsobem navazovat přátelské 
vztahy, neumí komunikovat, mají problémy s chováním ve skupině, 
děti s poruchami chování a učení, hyperaktivní a hůře zvladatelné). 
Cílem opatření je získání osob všech věkových kategorií pro 
prospěšnou činnost a podpora rozvoje občanské společnosti na 
místní úrovni. MČ Praze 5 podporuje preventivní program Pět P, 
který je založen na kamarádském vztahu dítěte s dospělým 
dobrovolníkem.    

Klíčové plánované 
aktivity, z nichž se 
opat ření skládá:  

- spolupráce OSK s NNO při vyhledávání dobrovolníků  
- zmapování konkrétních potřeb dobrovolnictví 
- spolupráce s poskytovateli dobrovolnických programů 

Cílová skupina: - rodiny s dětmi 
- děti 6 – 15 let  

Výstup opat ření:  Nabídka dobrovolnictví pro rodiny s dětmi, děti a mládež 

Dopad na cílovou 
skupinu: 

- prevence sociálně patologických jevů 
- růst sociálních dovedností 
- posílení sebevědomí dítěte  
- motivace dítěte k navazování přirozených vrstevnických vztahů  

 
Finanční a organiza ční zajišt ění opat ření:  

Realizáto ři: NNO 

Partne ři: Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 

Harmonogram: 2013 - 2015 

Předpokládané zdroje a 
náklady opat ření:  

- MPSV, MV, MŠMT, MHMP, Nadace, Akciové společnosti,  
  dary od soukromých osob a institucí 
- v rámci pracovní činnosti pracovníků ÚMČ P 5 
- grantové řízení MČ Praha 5  

Připravenost opat ření: Opatření navazuje na již realizované kroky, je připraveno k 
realizaci 

Důležitost opat ření: Důležité  
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Opatření 8.4 Podpora vzniku a činnosti nízkoprahového zařízení pro rizikové děti a mládež   
                     v lokalitě Smíchova a okolí (strategie zpracována u opatření 10.1). 

Opatření 8.5 Podpora sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.  

Popis sou časného stavu, 
důvod pot řebnosti 
realizace:  

Sociálně aktivizační služba je bezplatně poskytována rodinám 
s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen např. v důsledku dlouhodobé 
nepříznivé sociální situace v rodině, kde se objevují znaky 
zanedbávání, týrání, snížené schopnosti rodičů v péči o dítě, 
vyrůstající v prostředí disfunkční rodiny nebo s výskytem sociálně 
patologických jevů. Tuto službu ve formě ambulantní i terénní 
v současnosti poskytuje pro občany MČ Praha 5 pět organizací 
(Armáda spásy, Člověk hledá člověka, o.s., Hestia, o.s., Cestou 
necestou, o.s. LATA) a pro zvýšení její dostupnosti bude žádat o 
registraci CSOP pro činnost KC Prádelna.  

Klíčové plánované 
aktivity, z nichž se 
opat ření skládá:  

- CSOP - registrace služby podle § 65 (sociálně aktivizační služby 
  pro rodiny s dětmi) zák. č. 108/2006 Sb. pro činnost KC Prádelna 
- spolupráce OSPODu s NNO, s CSOP, které pracují s cílovou  
   skupinou   
- spolupráce OSPODu a NNO/CSOP se školami 
- vyhledávání ohrožených dětí a zprostředkování spolupráce  
  s NNO/CSOP 

Cílová skupina: Rodiny s dětmi 

Výstup opat ření:  - zajištění poradenství a pomoc při prosazováni práv a zájmů 
- funkční prostředí pro péči o děti a jejich výchovu 

Dopad na cílovou 
skupinu: 

- zvyšování kvality života všech členů rodiny 
- zastaveni nebo zmírnění nepříznivé sociální situace rodin  
- posíleni schopnosti a dovednosti dětí a rodičů při využití vnitřních 
  i vnějších zdrojů rodin 
- snížení rizika sociálního vyloučeni rodiny 
- snížení rizika nařízení ústavní výchovy nezletilých dětí 

 
Finanční a organiza ční zajišt ění opat ření:  

Realizáto ři: NNO, CSOP 

Partne ři: ÚMČ Praha 5 

Harmonogram: 2013 - 2015 

Předpokládané zdroje a 
náklady opat ření:  

- MPSV, MHMP 
- Nadace, Akciové společnosti, dary od soukromých osob a  
  institucí 
- v rámci pracovní činnosti pracovníků ÚMČ P 5 
- grantové řízení ÚMČ Praha 5 

Připravenost opat ření: Opatření navazuje na již realizované kroky 

Důležitost opat ření: Velmi důležité 
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Priorita č.9 
Rozvoj krizové pomoci (terénní, ambulantní a pobyto vé služby) pro d ěti, mládež 
a rodiny. 
 
Opatření 9.1 Podpora krizové intervence v souvislosti s péčí o ohrožené děti a mládež. 
Opatření 9.2 Mapování potřeb v oblasti zřízení krizové služby pro děti a mládež (vazba na 1.5). 
Opatření 9.1 Podpora krizové intervence v souvislosti s péčí o ohrožené děti a mládež. 

Popis sou časného stavu, 
důvod pot řebnosti 
realizace:  

Na Praze 5 není žádné zařízení, které poskytuje krizovou pomoc 
(lůžko) pro ohrožené děti a mládež ani denní stacionář pro děti, u 
kterých není nutná intenzivní pobytová výchovná péče. Pracovnice 
OSPODu v případě, že dítě nemůže nikdo z rodiny přijmout např. 
pro nedosažitelnost a soud doposud nerozhodl o jeho umístění 
v potřebném zařízení, dítě   umísťují do zařízení na území jiné MČ. 
Lze obecně říci, že zařízení poskytující krizová lůžka jsou 
nedostatečná. Cílem opatření je podpora vzniku krizového lůžka. 

Klíčové plánované 
aktivity, z nichž se 
opat ření skládá:  

- mapování možnosti spolupráce se Střediskem výchovné péče a  
  možnost vzniku denního stacionáře a krizového lůžka 
- spolupráce s jinými MČ v rámci krizové intervence 
- vyhledávání vhodných prostor pro poskytování služby  
- vytipování zařízení vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí 
  dle zák. č. 359/1999 Sb. 

Cílová skupina: - děti a mládež vyžadující okamžitou pomoc 
- ohrožené děti a mládež 

Výstup opat ření:  - vznik krizového lůžka 
- vznik denního stacionáře 

Dopad na cílovou 
skupinu: 

- komplexní podpora dětí v ohrožení 
- obnovení funkčnosti rodiny a stabilizace rodiny 
- redukce patologických jevů a posílení pozitivních změn 
- poskytnutí pomoci rodinám s ohledem na zájmy dítěte 
- bezpečné a stabilní výchovné prostředí  pro děti vyžadující  
  okamžitou pomoc 
- včasná a efektivní práce s ohroženou rodinou 

 
Finanční a organiza ční zajišt ění opat ření:  

Realizáto ři: NNO a jiná zařízení mající oprávnění k výkonu sociálně-právní 
ochrany dětí 

Partne ři: Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 

Harmonogram: 2013 - 2015 

Předpokládané zdroje a 
náklady opat ření:  

- v rámci pracovní činnosti pracovníků OSK 
- MPSV, MHMP, MŠMT 
- Nadace, Akciové společnosti, dary od soukromých osob a  
  institucí 
- grantové řízení MČ Praha 5   

Připravenost opat ření: - 

Důležitost opat ření: Velmi důležité 

 
Opatření 9.2 Mapování potřeb v oblasti zřízení krizové služby pro děti a mládež  
                     (strategie zpracována u opatření 1.5). 
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OBLAST OSOB OHROŽENÝCH SOCIÁLNÍM VYLOU ČENÍM, OSOB V KRIZI, 
ETNICKÝCH SKUPIN A NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN 

Priorita č.10 
Vznik nízkoprahových center/klubů. 
 
Opatření 10.1 Podpora vzniku a činnosti nízkoprahového zařízení pro rizikové děti a mládež  
                       v lokalitě Smíchova a okolí.  
Opatření 10.2 Podpora sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (vazba na 8.5). 
Opatření 10.3 Podpora organizací, jejichž činnost je zaměřena na cílovou skupinu osob 
                       Ohrožených sociálním vyloučením, osob v krizi, etnických skupin a   
                      národnostních menšin.                                 
Opatření 10.4 Podpora nízkoprahových denních center/klubů zaměřených na osvětu a 
                       vzdělávání  pro integraci minoritních skupin.   
Opatření 10.1 Podpora vzniku a činnosti nízkoprahového zařízení pro rizikové děti a mládež  
                       v lokalitě Smíchova a okolí.  

Popis sou časného stavu, 
důvod pot řebnosti 
realizace:  

Nízkoprahová zařízení jsou určena rizikovým dětem a mládeži, 
kteří vyrůstají v sociálně problematických podmínkách a jsou 
ohroženy sociálně patologickými jevy. V současné době takové 
zařízení na území MČ Praha 5 chybí, ale ÚMČ Praha 5 podporuje 
vznik a rozvoj činnosti nízkoprahového zařízení, kde budou moci 
děti a mládež, kteří nemohou trávit volný čas v rámci pravidelných, 
organizovaných činností, racionálně a bezpečně trávit volný čas a 
navazovat nové kontakty. 

Klíčové plánované 
aktivity, z nichž se 
opat ření skládá:  

- dokončení rekonstrukce objektu určeného pro NZDM 
- CSOP - registrace služeb podle § 65 (soc.akt.služby pro rodiny 
  s dětmi) 
- zahájení a zajištění provozu NZDM 
- finanční podpora nízkoprahového zařízení 
- realizace preventivních aktivit 
- zveřejnění zahájení činnosti a zveřejňování akcí na webu KPSS 
- spolupráce se školami 
- spolupráce s OSPOD ÚMČ Praha 5 

Cílová skupina: Děti a mládež z méně podnětného prostředí 

Výstup opat ření:  Zázemí  pro děti a mládež, které vyrůstající v sociálně  
problematických podmínkách 

Dopad na cílovou 
skupinu: 

- prevence sociálního vyloučení dětí a mládeže z méně 
  podnětného prostředí 
- zlepšení kvality života dětí a mládeže 

 
Finanční a organiza ční zajišt ění opat ření:  
Realizáto ři: CSOP  

Partne ři: ÚMČ Praha 5 

Harmonogram: 1. čtvrtletí 2013 – zahájení provozu a činnosti NZDM 

Předpokládané zdroje a 
náklady opat ření:  

- v rámci pracovní činnosti pracovníků CSOP  
- MHMP, MPSV 
- z rozpočtu MČ Praha 5  

Připravenost opat ření: V současné době probíhá rekonstrukce objektu 

Důležitost opat ření: Velmi důležité 

Opatření 10.2 Podpora sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi  
            (strategie zpracována v opatření 8.5). 
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Opatření 10.3 Podpora organizací, jejichž činnost je zaměřena na cílovou skupinu osob  
                       ohrožených sociálním vyloučením, osob v krizi, etnických skupin a národnostních  
                       menšin.                                                        

Popis sou časného stavu, 
důvod pot řebnosti 
realizace:  

Cílovou skupinu představují jednotlivci, rodiny s nezletilými dětmi, 
skupiny nebo komunity, které mají znesnadněný přístup 
k příležitostem, které jim umožňují zapojení do společenských i 
ekonomických aktivit. Potřebnost činnosti organizací zaměřených 
na  cílovou skupinu vychází z praxe pracovníků OSK i jednotlivých 
poskytovatelů. Činnost směřuje ke zkvalitnění nebo udržení 
životních podmínek a k prevenci sociálního vyloučení osob z 
důvodu nezaměstnanosti, závislostí na sociálních dávkách, ztráty 
bydlení, apod. Dále se jedná o podporu organizací pomáhající 
osobám v krizi, které tuto situaci nemohou řešit vlastními silami.  

Klíčové plánované 
aktivity, z nichž se 
opat ření skládá:  

- CSOP - registrace služeb podle § 65 (soc.akt.služby pro rodiny 
  s dětmi), § 66 (soc.akt.služby pro seniory a OZP)a § 70  
  (soc.rehabilitace) zák. č. 108/2006 Sb. pro činnost KC Prádelna 
- zajištění pokračování akcí v KC Prádelna  
- zmapování NNO a jejich aktivit pro cílovou skupinu 
- spolupráce OSK s NNO, vyhledávání možností podpory jejich 
  činnosti 
- zveřejňování kontaktů a akcí na webu KPSS 
- vyhledávání rizikových osob a předávání informací o možnostech 
  spolupráce s NNO 

Cílová skupina: Osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi, etnické 
skupiny a národnostní menšiny 

Výstup opat ření:  

- průběžná aktualizace seznamu organizací a jejich aktivit 
- získání dovedností a zvýšení kompetencí k řešení problémů 
- motivace k volbě vhodného stylu života  
- pomoc v překonání nepříznivé sociální situace  

Dopad na cílovou 
skupinu: 

- zamezení sociální izolace 
- prevence sociálně patologických jevů 

 
Finanční a organiza ční zajišt ění opat ření:  

Realizáto ři: NNO, CSOP 

Partne ři: ÚMČ Praha 5 

Harmonogram: 2013  

Předpokládané zdroje a 
náklady opat ření:  

- v rámci pracovní činnosti pracovníků OSK 
- grantové řízení MČ Praha 5   
- Nadace, Akciové společnosti, dary od soukromých osob a  
  institucí 

Připravenost opat ření: Opatření navazuje na již realizované kroky a je připraveno k 
realizaci 

Důležitost opat ření: Velmi důležité 
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Opatření 10.4 Podpora nízkoprahových denních center/klubů zaměřených na osvětu  
                       a vzdělávání  pro integraci minoritních skupin.   

Popis sou časného stavu, 
důvod pot řebnosti 
realizace:  

ÚMČ Praha 5 zřídil v rámci zlepšení poradenské a konzultační 
činnosti s cílovou skupinou pracovní pozici poradce pro menšiny a 
jiná etnika. Nejpočetnější minoritní skupinou v Praha 5 jsou 
Romové.  Společenské začlenění závisí na míře možností 
poskytnutých majoritní společností. V Praze 5 v současnosti není 
žádné nízkoprahové zařízení, ale cílové skupině je  poskytnut 
bezpečný prostor pro vzdělání i zábavu, kde příslušníci nejen 
minoritních skupin naleznou pomoc a podporu pro aktivní řešení 
svých životních situací u NNO a v prostorách KC Prádelna. OSK 
bude podporovat realizaci osvětových a vzdělávacích akcí ve 
spolupráci s NNO. 

Klíčové plánované 
aktivity, z nichž se 
opat ření skládá:  

- monitorování zájmu klientů 
- spolupráce s NNO 
- spolupráce s CSOP  
- návrh konkrétních osvětových a vzdělávacích akcí 

Cílová skupina: Příslušníci minoritních skupin 

Výstup opat ření:  

 
- kurzy a vzdělávací programy 
- smysluplné trávení volného času příslušníků minoritních skupin 
 

Dopad na cílovou 
skupinu: 

- pomoc a podpora při řešeni obtížných životních situací 
- zvyšovaní motivace ke vzdělaní 
- prevence sociálně patologických jevů 

 
Finanční a organiza ční zajišt ění opat ření:  

Realizáto ři: NNO, CSOP 

Partne ři: ÚMČ Praha 5  

Harmonogram: 2013 

Předpokládané zdroje a 
náklady opat ření:  

- v rámci pracovní činnosti pracovníků OSK 
- v rámci pracovní činnosti pracovníků KC Prádelna 
- grantové řízení MČ Praha 5   

Připravenost opat ření: Opatření navazuje na již realizované kroky 

Důležitost opat ření: Velmi důležité 
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Priorita č.11 
Podpora sociálního odborného poradenství pro osoby v krizi. 
 
Opatření 11.1 Podpora odborné pomoci obětem trestných činů.  
Opatření 11.2 Podpora krizové intervence. 

 
Opatření 11.1 Podpora odborné pomoci obětem trestných činů.  

Popis sou časného stavu, 
důvod pot řebnosti 
realizace:  

V MČ Praha 5 působí organizace poskytující odbornou pomoc 
obětem trestných činů. Jedná se o organizace Bílý kruh bezpečí, 
o.s. a ProFem o.p.s., které jsou podporovány MČ Praha 5 
v grantovém řízení. Poradci v poradnách v rámci odborného 
sociálního poradenství poskytují uživatelům praktické rady a 
informace se zaměřením na průběh trestního řízení, náhradu 
škody, zvládnutí psychických a fyzických reakcí na trestný čin. 
Cílem opatření je podpořit organizace, které se snaží svojí činností 
zlepšit postavení obětí trestných činů a poskytnout jim co 
nejúčinnější pomoc.  

Klíčové plánované 
aktivity, z nichž se 
opat ření skládá:  

- spolupráce a podpora s organizací Bílý kruh bezpečí,  o.s.  
  a ProFem o.p.s. 
- zveřejňování kontaktů na organizace poskytující odbornou pomoc 
  obětem trestných činů na webu KPSS 

Cílová skupina: Oběti trestných činů (oběti a svědkové trestných činů a jejich blízcí, 
osoby ohrožené trestnou činností, pozůstalí po obětech) 

Výstup opat ření:  
- fungující bezplatná, nestranná a důvěrná poradna pro cílovou  
  skupinu 
- informovanost o existenci a poskytovatelích služby 

Dopad na cílovou 
skupinu: 

- pomoc při řešení obtížné životní situace způsobené trestným  
  činem  
- rozvoj samostatného rozhodování a motivace k aktivitě 
- znovu začlenění do společnosti a obnova pocitu bezpečí  
  a jistoty 

 
Finanční a organiza ční zajišt ění opat ření:  

Realizáto ři: NNO  

Partne ři: Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 

Harmonogram: 2013 - 2015 

Předpokládané zdroje a 
náklady opat ření:  

- v rámci pracovní činnosti pracovníků OSK 
- MPSV, MHMP 
- Nadace, Akciové společnosti, dary od soukromých osob a  
  institucí 
- grantové řízení MČ Praha 5   

Připravenost opat ření: Opatření navazuje na již realizované kroky 

Důležitost opat ření: Důležité  
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Opatření 11.2 Podpora krizové intervence. 

Popis sou časného stavu, 
důvod pot řebnosti 
realizace:  

Na území Prahy 5 krizovou intervenci poskytuje celá řada NNO, 
včetně pracovníků OSK. Jedná se o odbornou práci s člověkem, 
který se octl v krizové situaci a kterou nemůže řešit vlastními 
silami. Krizová pomoc zahrnuje  služby jako je poskytnutí 
ubytování, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
terapeutická činnost, pomoc při prosazování práv a zájmů. MČ 
Praha 5 podporuje zejména ambulantní a telefonickou krizovou 
pomoc. 

Klíčové plánované 
aktivity, z nichž se 
opat ření skládá:  

- zveřejnění poskytovatelů telefonické krizové intervence na webu  
  KPSS 
- spolupráce s poskytovateli krizové intervence 
- zvyšování kvalifikace pracovníků OSK v rámci akreditovaných 
  vzdělávacích programů v problematice krizové intervence 
- vyhledávání ohrožených osob pracovníky OSK 

Cílová skupina: - osoby v krizi 
- osoby nacházející se v ohrožení zdraví nebo života 

Výstup opat ření:  
- poskytnutí kvalifikované, odborné pomoci 
- informovanost o poskytovatelích 
- posílení schopnosti vyrovnat se se zátěží 

Dopad na cílovou 
skupinu: 

- minimalizovat ohrožení klienta 
- zabránit sociálnímu vyloučení  
- prevence před vznikem krizových situací 

 
Finanční a organiza ční zajišt ění opat ření:  

Realizáto ři: NNO 

Partne ři: Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 

Harmonogram: 2013 - 2015 

Předpokládané zdroje a 
náklady opat ření:  

- v rámci pracovní činnosti pracovníků OSK 
- MPSV, MHMP 
- Nadace, Akciové společnosti, dary od soukromých osob a  
  institucí 
- grantové řízení MČ Praha 5   

Připravenost opat ření: Opatření navazuje na již realizované kroky 

Důležitost opat ření: Důležité 
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Priorita č.12 
Řešení drogové problematiky na území M Č Praha 5. 
 
Opatření 12.1 Podpora kontaktního centra na území MČ Praha 5  
Opatření 12.2 Podpora programů všech typů prevence v této oblasti. (s přihlédnutím k ročnímu  
                       akčnímu plánu „Protidrogová strategie Městské části Praha 5“). 

 

Opatření 12.1 Podpora kontaktního centra na území MČ Praha 5   

Popis sou časného stavu, 
důvod pot řebnosti 
realizace:  

MČ Praha 5 považuje oblast protidrogové politiky za důležitou 
součást svého přístupu k sociálně patologickým jevům. Přístup 
k řešení drogové problematiky musí být komplexní a je zaměřen 
zejména na snižování nabídky drog, snižování poptávky po 
drogách a snižování rizik spojených s užíváním drog. Kontaktní a 
poradenské centrum nabízí své služby cílové skupině drogově 
závislých, kteří většinou nejsou v kontaktu s jinými zdravotnickými 
či sociálními službami. V Praze 5 působí dvě NNO zabývající se 
touto problematikou. Uživatelé mají k dispozici služby kontaktního 
a poradenského centra závislostí: STAGE 5 (provozovatel 
Progressive, o.s.) a Sananim o.s., které nabízí terénní programy, 
projekt Fixpoint – v Praze ojedinělý projekt fixních kontejnerů na 
odkládání použitého injekčního materiálu (celkem 8 boxů), výměna 
injekčního materiálu a další sociální služby.   

Klíčové plánované 
aktivity, z nichž se 
opat ření skládá:  

- zajištění finanční podpory  
- úzká spolupráce protidrogového koordinátora v řešení dané  
  problematiky s NNO 
- spolupráce s MHMP 
- podpora poskytovatelů sociálních služeb rozvíjejících terénní 
  sociální práci 
- prostřednictvím terénních pracovníků navázat s klienty důvěrný  
  vztah a případně jim zajistit následnou terapeutickou pomoc 

Cílová skupina: - děti a mládež  
- drogově závislí  

Výstup opat ření:  Nízkoprahovost poskytovaných sociálních služeb 

Dopad na cílovou 
skupinu: 

- prevence rizikových jevů 
- ochrana společnosti 
- prevence přenosu infekčních chorob prostřednictvím výměnného 
  programu  
- informovanost rodinných příslušníků  

Finanční a organiza ční zajišt ění opat ření:  
Realizáto ři: Progressive o.s., Sananim o.s. 

Partne ři: ÚMČ Praha 5 

Harmonogram: 2013 - 2015 

Předpokládané zdroje a 
náklady opat ření:  

- MPSV, MZ, MHMP, Nadace, Akciové společnosti, dary od  
  soukromých osob a institucí 
- grantové řízení ÚMČ Praha 5 
- v rámci pracovní činnosti pracovníků ÚMČ P 5 
- dobrovolnictví 
- rozpočet ÚMČ Praha 5 na podporu terénních programů a sběr 
   infekčního materiálu 

Připravenost opat ření: Opatření navazuje na již realizované kroky, je připraveno k 
realizaci 

Důležitost opat ření: Velmi důležité  
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Opatření 12.2 Podpora programů všech typů prevence v této oblasti. (s přihlédnutím k ročnímu  
                       akčnímu plánu „Protidrogová strategie Městské části Praha 5“).       

Popis sou časného stavu, 
důvod pot řebnosti 
realizace:  

Akční plán protidrogové politiky MČ Praha 5 vychází z Národní 
strategie protidrogové politiky na období 2010–2014 a z konceptu 
Ochrany veřejného zdraví. MČ Praha 5 se aktivně účastní tvorby 
protidrogové politiky, podporuje programy, které řeší problémy 
spojené s užíváním drog, čímž navazuje na systém protidrogové 
politiky HM Prahy a ČR.  

Klíčové plánované 
aktivity, z nichž se 
opat ření skládá:  

- spolupráce s organizacemi zabývajícími se  programy v této 
  oblasti 
- spolupráce s výchovnými poradci a pedagogy na ZŠ 
- úprava částí parků, které poskytující útočiště mj. i uživatelům  
  drog 
- monitorování rizikových lokalit 
- podpora dlouhodobých cílených primárně preventivních programů 
  ve školách 

Cílová skupina: - děti a mládež  
- drogově závislí a jejich rodiče/blízcí 

Výstup opat ření:  

- 340 aktivit v rámci primární prevence na ZŠ, SŠ 
- 5 programů terciární prevence  
- zdravé a bezpečné prostředí pro život občanů Prahy 5 
- preventivní působení na široké spektrum osob 
- prevence rizikových jevů 

Dopad na cílovou 
skupinu: 

- zdravý způsob života  
- ochrana zdraví dětí a mladistvých před škodlivým užíváním 
  návykových látek 
- minimalizovat projevy rizikového chování 

 
Finanční a organiza ční zajišt ění opat ření:  

Realizáto ři: PROGRESSIVE o.s., SANANIM o.s., DROP IN o.p.s., ZŠ, Policie 
ČR, Městská policie 

Partne ři: ÚMČ Praha 5 

Harmonogram: 2013 - 2015 

Předpokládané zdroje a 
náklady opat ření:  

MŠMT, MPSV, MZ, MHMP, rozpočet ÚMČ Praha 5, Nadace, 
Akciové společnosti, dary od soukromých osob a institucí 

Připravenost opat ření: Opatření navazuje na již realizované kroky, je připraveno 
k realizaci 

Důležitost opat ření: Velmi důležité 

 
 
 
 
 



                           Střednědobý plán rozvoje sociální služeb a služeb souvisejících, MČ Praha 5            2013-2015 

 

70 
 

Priorita č.13 
Pomoc v integraci minoritních skupin na území M Č Praha 5.  
 
Opatření 13.1 Podpora vzdělávacích programů v rámci MŠ, ZŠ, klubů, pro děti a mládež z rodin  
                       minoritních skupin ohrožených chudobou, segregací a sociálním vyloučením. 
Opatření 13.2 Podpora nízkoprahových denních center/klubů zaměřených na osvětu a                         
                       vzdělávání pro integraci minoritních skupin (vazba na 10.4). 
Opatření 13.3 Podpora sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi z minoritních skupin.                              
Opatření jsou zaměřena na pomoc osobám z  minoritních a jinak ohrožených skupin a na 
podporu NNO, které svoji činnost zaměřují k této cílové skupině (např. pořádají kurzy vaření a 
hospodaření s domácím rozpočtem, vzdělávání pro matky s dětmi ohrožených chudobou). 
Vzhledem k tomu, že organizace poskytující tuto službu se nezaměřují pouze na práci 
s osobami z minoritních skupin, je strategie těchto opatření rozpracována v opatření, na která 
mají vazbu.   
 
Opatření 13.1 Podpora vzdělávacích programů v rámci MŠ, ZŠ, klubů, pro děti a mládež z rodin  
                       minoritních skupin ohrožených chudobou, segregací a sociálním vyloučením.  
(strategie zpracována u opatření 8.2 s vazbou na opatření 10.4) 
 
Opatření 13.2 Podpora nízkoprahových denních center/klubů zaměřených na osvětu a 
                       vzdělávání  pro integraci minoritních skupin. 
 (strategie zpracována u opatření 10.4). 
 
Opatření 13.3 Podpora sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi z minoritních skupin.  
(strategie zpracována u opatření 8.5). 
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10. Monitoring plnění plánu    

Podstatou komunitního plánování je realizace samotného plánu. V rámci procesu 
tvorby Střednědobého plánu sociálních služeb a služeb souvisejících byly vymezeny 
potřeby uživatelů, poskytovatelů i zadavatelů služeb, určeny priority a způsob naplnění 
potřeb.  

Fungování komunitního plánování bude zajištěno setkáváním pracovních skupin a 
řídící skupiny. V rámci setkávání jednotlivých skupin bude prováděna průběžná 
kontrola plnění plánu. Jednou ročně proběhne monitoring plnění, bude zpracována 
souhrnná zpráva o stavu naplňování jednotlivých opatření a o aktivitách, jež vedou 
k naplnění priorit plánu. Tato činnost je nezbytnou součástí realizace plánu. Umožňuje 
zhodnotit dosažitelnost stanovených cílů a v případě potřeby provést změny vedoucí 
ke zlepšení účinnosti plánu. 
 

Použité dokumenty a podklady 

- Plán udržitelného rozvoje sociálních služeb MČ Praha 5  2009-2012 a zprávy o 
jeho naplňování 

- Výsledky jednání z kulatého stolu - SWOT analýzy 
- RNDr. Boris Burcin; RNDr. Tomáš Kučera, CSc.; Doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.,   

Perspektivy vývoje obyvatelstva Městské části Praha 5 na období 2007–2035 
- RNDr. Boris Burcin, Ph.D.; RNDr. Tomáš Kučera, CSc., Perspektivy vývoje 

obyvatelstva Městské části Praha 5 na období 2007–2035 (aktualizace prognózy 
z roku 2007) 

- Zápisy z jednání  Řídící skupiny  
-  Zápisy z jednání  pracovních skupin 
- Akční plán protidrogové strategie MČ Praha 5 pro roky 2011 - 2012 
- Plán prevence kriminality MČ Praha 5 
- Zprávy poradce pro menšiny a jiná etnika  
- Zprávy sociálního kurátora 
- Stanovisko k Plánu udržitelného rozvoje sociálních služeb MČ Praha 5 
- MPSV, Registr sociálních služeb, www.iregistr.mpsv.cz 
- Český statistický úřad 
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Seznam zkratek používaných v dokumentu 

CpKP - Centrum pro komunitní práci střední Čechy 
CSOP - Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci 
ČCE - Českobratrská církev evangelická 
ČR – Česká republika 
ESF - Evropský sociální fond 
EU - Evropská unie 
HM Praha - Hlavní město Praha 
HZS - Hasičský záchranný sbor 
JDSP – jednorázová dávka sociální pomoci 
KC - komunitní centrum 
KP - komunitní plánování 
KPSS - komunitní plánování sociálních služeb 
MČ - městská část 
MHMP - Magistrát hlavního města Prahy 
MOPS – mimořádná dávka okamžité pomoci z důvodu ohrožení osoby sociálním  
               vyloučením 
MP - Městská policie 
MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí 
MŠ - mateřská škola 
MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
MV - Ministerstvo vnitra 
MZ - Ministerstvo zdravotnictví 
NNO - nestátní nezisková organizace 
NZDM - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
OSK - Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 
OSPOD - oddělení sociálně právní ochrany dětí  
OZP - osoba se zdravotním postižením 
PS - pracovní skupina 
ŘS - řídící skupina 
SŠ - střední škola 
SWOT – analytická metoda S W O T 
TP - těžce postižený (průkaz mimořádných výhod) 
ÚMČ P 5 – Úřad městské části Praha 5 
ÚP - úřad práce 
VTOS – výkon trestu odnětí svobody 
VV- výkon vazby 
ZP - zdravotní postižení 
ZŠ - základní škola 
ZTP - zvlášť těžké postižení (průkaz mimořádných výhod) 
ZTP/P - zvlášť těžké postižení s potřebou průvodce (průkaz mimořádných výhod) 
ZZ - zdravotnické zařízení 
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Přílohy 

Příloha č. 1 

Komunitní plánování sociálních služeb městské části Praha 5 

 ORGANIZA ČNÍ 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 městské části Praha 5 - volení zástupci obyvatel 
7) Veřejnost 

Článek III 
Garant KPSS   

1) Garantem je věcně příslušný radní. 
2) Garant informuje orgány městské části o průběhu KPSS. 
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 a 

prevence kriminality (OSK). 
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: 
- JUDr. Petr Lachnit, garant KPSS, zástupce starosty, 
- Mgr. Diana Bubníková, předsedkyně Komise sociální a zdravotní, 
- Bc. Roman Sedlák, předseda Komise bezpečnostní, prevence kriminality a 

protidrogové, 
-  PhDr. Marie Ulrichová – Hakenová, předsedkyně Komise etnické,  
- Ing. Vlasta Váchová, předsedkyně Komise bytové,  
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- Ing. Ondřej Velek, předseda Komise transparentní a otevřenou veřejnou správu, 
- koordinátorka KPSS, Ivana Kosová, OSK 
- PhDr. Helena Volechová, vedoucí OSK,  
- Mgr. Marie Bosáková, ředitelka CSOP,  
vedoucí Pracovních skupin:  
- Mgr. Renáta Hejlová, III. pracovní skupina (PS) 
- Ivana Plášilová, II. PS 
- Jitka Straňáková, I. PS 
delegáti Pracovních skupin z řad  poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb:  
- Helena Chaloupková, Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR Praha 5, I. 

PS 
- Bc. Vojtěch Janouškovec, DiS., Progressive o.s., III. PS 
- Ing. Lenka Jiroudková, o.s. Veselý Smíchov, II. PS 
- Václav Kučera, Člověk v tísni, III. PS 
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 

Článek VI 
Pracovní skupiny KPSS 

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 a prevence kriminality. 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 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, 

nejméně dvakrát za kalendářní rok. 
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. 


