Akční plán rozvoje sociálních služeb
a služeb souvisejících v městské části Praha 5
na rok 2014

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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Úvod
Usnesením Rady MČ Praha 5 č. 41/1564/2012 byl dne 30.10.2012 schválen
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na
období 2013 – 2015. Přijatým usnesením MČ Praha 5 vytváří ve své samostatné působnosti
podmínky pro poskytování sociálních služeb na svém území tak, aby odpovídaly potřebám a
možnostem občanů MČ Praha 5.
Tento plán má oporu v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, konkrétně se
jedná o § 94, ve kterém se mimo jiné říká, že obec může zpracovat střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb ve spolupráci s krajem, poskytovateli sociálních služeb a osobami, kterým
jsou sociální služby poskytovány.
Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na
rok 2014 navazuje a vychází ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb
souvisejících v městské části Praha 5 na období 2013 - 2015, tedy ze strategického
dokumentu, ve kterém si v Městská část Praha 5 vytvořila objektivní základ pro rozhodování
o jednotlivých prioritách.
Konkrétní kroky naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb
souvisejících na období 2013 - 2015 budou zajišťovat jednoleté akční plány rozvoje
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sociálních služeb městské části Praha 5, které budou definovat strategii rozvoje sociálních
služeb na daný rok.
Tímto dokumentem chce Městská část Praha 5 ukázat důležitost a potřebnost
komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb a seznámit čtenáře s činnostmi, které
v rámci tohoto procesu plánuje v roce 2014 realizovat.

I.

Základní informace o procesu komunitního plánování

Komunitní plánování je metoda, která umožňuje efektivní plánování sociálních služeb
na území MČ Praha 5 tak, aby nabídka služeb odpovídala potřebám občanů Prahy 5.
Výsledkem komunitního plánování je vytvoření funkčního systému sociálních služeb na
místní úrovni, který odpovídá zjištěným místním potřebám a zajišťuje, že finanční prostředky
vynakládané na sociální služby, jsou efektivně využívány. Charakteristickým znakem
metody komunitního plánování je zapojení všech, kterých se zpracovávaná oblast týká, tj.
uživatelů sociálních služeb, poskytovatelů sociálních služeb, služeb souvisejících a
v neposlední řadě i městské části jako zadavatele.
Co očekáváme od komunitního plánování?
- poskytování služeb, které občané potřebují a které budou využívat
- efektivní a transparentní nakládání s finančními prostředky v oblasti sociálních služeb
a služeb souvisejících
- zvýšení dostupnosti a kvality sociálních služeb poskytovaných na MČ Praha 5
- zapojení a zvýšení zájmu cílových skupin na tvorbě a realizaci plánu
- přímé předávání informací v rámci triády.
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Principy metody komunitního plánování
Principy komunitního plánování je souhrn zásad, které jsou v procesu komunitní
respektovány. Míra naplňování principů se odráží v kvalitě celého procesu.
•

Princip triády - úzká spolupráce tří hlavních aktérů komunitního plánování –
uživatelů, zadavatelů a poskytovatelů. Bez zadavatele nelze uskutečnit žádné
významné změny v komunitě, bez poskytovatelů sociálních služeb by nebylo možné
uskutečnění plánů a bez uživatelů by nebylo zřejmé, jaké jsou jejich potřeby,
docházelo by k neefektivnímu vytváření sociálních služeb, po nichž není poptávka.

•

Princip rovnosti - každý má právo starat se o věci veřejné a společné, čímž dochází
k propojení občanů s úřadem. Všichni účastníci jsou si navzájem rovnocennými
partnery, kteří mají právo diskutovat, vyjednávat a hlasovat.

•

Princip skutečných potřeb - zaručuje, že budou aktivně zjišťovány skutečné, nikoli
domnělé potřeby.

•

Princip dohody - dohody musí být dosaženo všemi účastníky na všech úrovních
procesu. Přednost má souhlasné rozhodnutí, tj. nic není odsouhlaseno, dokud
nesouhlasí všichni. Hlasování je projevem neúspěchu a přiznáním neschopnosti se
dohodnout.

•

Princip „Vše je veřejné“ - veškeré informace o průběhu a výstupech plánování jsou
veřejně dostupné a veškerá jednání jsou otevřená všem.

•

Princip dosažitelnosti řešení - kompromis přání a možností. Jedná se o přiměřenost
místnímu společenství, jeho podmínkám, přání lidí a finančním, materiálním i lidským
zdrojům, které jsou k dispozici.

•

Princip cyklického opakování - V procesu komunitního plánování se fáze, témata a
mnohé problémy znovu opakují a je nutné se znovu jimi zabývat a vyhodnocovat.

•

Princip kompetence účastníků - v komunitním plánování je třeba mít kompetentní
profesionály, kteří jsou schopni budovat týmy, plánovat, projektově řídit .

•

Princip přímé úměry - kvalitně probíhající proces komunitního plánování je pro
občany komunity stejně přínosný jako samotný výstup plánování, tedy vlastní plán.

Dokumenty procesu komunitního plánování
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.
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•
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•

Dne 16.12.2008 Rada MČ Praha 5 usnesením č.42/1426/2008 vzala na vědomí Plán
udržitelného rozvoje sociálních služeb Městské části Praha 5 na rok 2009 – 2012 a dne
19.02.2009 usnesením č.15/3/2009 vzalo tento dokument na vědomí Zastupitelstvo
MČ Praha 5.
Dne 29.05.2012 rada 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.
Dne 29.05.2012 usnesením č.20/770/2012 rada schválila aktualizaci Organizační řádu
a Organizační schéma Komunitního plánování sociálních služeb.
Dne 05.06.2012 usnesením č. 21/845/2012 bylo radou schváleno složení Řídící
skupiny.
Usnesením č. 26/1021/2012 ze dne 10.07.2012 byla radou schválena vize a priority
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících.
Dne 07.08.2012 usnesením č. 29/1139/2012 byla Radou městské části Praha 5
schválena opatření.
Dne 21.8.2012 usnesením č. 30/1238/2012 vzala rada na vědomí zprávu o
připravovaném setkání členů pracovních skupin a řídící skupiny komunitního
plánování sociálních služeb a služeb souvisejících.
Rada vzala na vědomí usnesením č. 32/1349/2012 ze dne 11.9.2012 zprávu ze setkání
řídící skupiny a skupin pracovních, které proběhlo dne 6.9.2013 za účelem seznámení
členů s návrhem Střednědobého plánu.
Na svém 41. zasedání dne 30.10.2012 Rada MČ Praha 5 schválila usnesením
č. 41/1564/2012 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících
v MČ Praha 5 na období 2013 – 2015.
Usnesením č. 13/496/2013 ze dne 2.4.2013 byl radou odvolán člen řídící skupiny
komunitního plánování sociálních služeb Ing. Lenka Jiroudková a byla jmenována
členem řídící skupiny Mgr. Kateřina Dunovská z o.s. Cestou necestou.
Na svém 14. zasedání dne 9.4.2013 usnesením č. 14/530/2013 rada odvolala člena
řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb Ing. Ondřeje Velka a
jmenovala členem řídící skupiny Miroslava Kazdu.
Dne 16.4.2013 usnesením č. 15/551/2013 Rada MČ Praha 5 schválila návrh žádosti
pro poskytnutí účelové dotace z rozpočtu HMP v oblasti plánování sociálních služeb.
Rada MČ Praha 5 vzala dne 9.7.2013 na vědomí usnesením č. 32/1123/2013 zprávu o
plnění Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v MČ
Praha 5 v období leden – červen v roce 2013.
Dne 6.8.2013 byl Radou MČ Praha 5 usnesení č. 36/1266/2013 schválen dodatek ke
smlouvě s firmou Omax Holding s.r.o. na využití účelové dotace z rozpočtu HMP na
rozšíření funkčnosti, zjednodušení ovládání a celkové zpřehlednění webových stránek
KP.
Usnesením č. 42/1505/2013 ze dne 24.9.2013 schválila Rada MČ Praha 5 změny
složení řídící skupiny. Byla odvolána Mgr. Renáta Hejlová a Ivana Plášilová a byla
jmenována Hana Hrabětová, diplomovaná sociální pracovnice a Renáta Žabová, DiS.

Organizační struktura procesu
Schéma organizační struktury znázorňuje jednotlivé aktéry procesu. Vzájemné vztahy,
úlohy, kompetence, zodpovědnost a způsoby komunikace jednotlivých účastníků upravuje
organizační řád.
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Zdroj: MČ Praha 5

Rada MČ Praha 5 - je průběžně informována o procesu KPSS. Schvaluje finální dokumenty
(např. Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na
rok 2014).
Garant KPSS - je věcně příslušný radní. Průběžně informuje orgány městské části o průběhu
KPSS, deleguje výkon činnosti na další členy týmu KPSS, je předsedou Řídící skupiny KPSS.
Řídící skupina - řídí proces komunitního plánování, koordinuje jednotlivé činnosti a aktivity.
Projednává výstupy pracovních skupin a vyjadřuje se k závěrům z jednání pracovních skupin.
Monitoruje a vyhodnocuje naplňování komunitního plánu.
Pracovní skupiny - jsou základním článkem komunitního plánování a jsou zřízeny na základě potřeb cílových skupin. Mapují potřeby občanů konkrétních cílových skupin, spolupracují
při řešení úkolů spojených s plánováním rozvoje sociálních a souvisejících služeb. V rámci
plánování sociálních a souvisejících služeb se setkávají tři pracovní skupiny: Senioři a osoby
se zdravotním postižením, Děti, rodina a mládež, Osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi, etnické skupiny a národnostní menšiny.
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.
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Členové řídící skupiny
Dne 05.06.2012 usnesením č. 21/845/2012 bylo radou schváleno složení Řídící skupiny, která schválila Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na období 2013 – 2015.
V roce 2013 došlo ke změně ve složení Řídící skupiny:
Rada městské části Praha 5 na svém 13. zasedání konaném 2.4.2013, usnesením č.
13/496/2013 odvolala člena Řídící skupiny Ing. Lenkou Jirouškovou a jmenovala člena řídící
skupiny Mgr. Kateřinu Synovskou z o.s. Cestou necestou.
Rada městské části Praha 5 na svém 14. zasedání konaném 9.4.2013, usnesením č.
14/530/2013 odvolala člena Řídící skupiny Ing. Ondřeje Velka a jmenovala člena řídící skupiny Miroslava Kazdu.
Složení řídící skupiny:
JUDr. Petr Lachnit, garant KPSS, 1. zástupce starosty,
Mgr. Diana Bubníková, předsedkyně Komise sociální a zdravotní,
Bc. Roman Sedlák, člen Komise bezpečnostní, prevence kriminality a protidrogové,
PhDr. Marie Ulrichová – Hakenová, předsedkyně Komise etnické,
Ing. Vlasta Váchová, předsedkyně Komise bytové,
Miroslav Kazda, předseda Komise pro transparentní a otevřenou veřejnou správu,
Mgr. Marie Bosáková, ředitelka CSOP,
PhDr. Helena Volechová, vedoucí OSK,
Jitka Straňáková, DiS., OSK, vedoucí I. PS,
Hana Hrabětová, diplomovaná sociální pracovnice, OSK, vedoucí II. PS,
Renáta Žabová, DiS., OSK, vedoucí III. PS,
Ivana Kosová, DiS., OSK, koordinátorka KPSS,
Helena Chaloupková, Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR Praha 5, I. PS,
Mgr. Kateřina Dunovská, Cestou necestou o.s., II. PS,
Bc. Vojtěch Janouškovec, DiS., Progressive o.s., III. PS
Václav Kučera, Člověk v tísni, II. a III. PS

Členové pracovních skupin:
V rámci procesu plánování byly Řídící skupinou zřízeny tři pracovní skupiny:
I. Senioři a osoby se zdravotním postižením,
II. Děti, rodina a mládež,
III. Osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi, etické skupiny a národnostní
menšiny.
Členové těchto pracovních skupin jsou poskytovatelé, zadavatelé a uživatelé sociálních služeb
a služeb souvisejících.

II.

Demografický vývoj obyvatelstva MČ Praha 5

V této kapitole je uveden demografický vývoj počtu obyvatel v MČ Praha 5. Data
uváděná ve Střednědobém plánu jsou doplněna o vývoj v roce 2012.
Dle Českého statistického úřadu žilo k 31.12.2012 na území MČ Praha 5 celkem
81 443 obyvatel. Z toho bylo 41 625 žen a 39 818 mužů.
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Vývoj počtu obyvatel je ovlivňován mnoha aspekty, které jsou je znázorněny v tabulce č. 1.
Tabulka č. 1: Pohyb obyvatelstva MČ Praha 5 od roku 2000 do roku 2012
Rok
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Živě
narození
698
725
711
756
789
837
938
927
962
961
983
921
967

Přirozený
přírůstek
-159
-95
-112
-78
-26
5
139
212
260
221
270
187
187

Zemřelí
857
820
823
834
815
832
799
715
702
740
713
734
780

Přistěhovalí

Vystěhovalí

2 850
2 985
4 531
4 403
4 663
5 061
5 572
6 646
6 347
5 603
5 154
4 209
4 869

2 855
3 329
3 802
3 519
3 758
4 083
5 247
5 300
5 096
5 094
5 624
4 541
4774

Saldo
stěhování
-5
-344
729
884
905
978
325
1 346
1 251
509
-470
-322
95

Celkový
přírůstek
-164
-439
617
806
879
983
464
1 558
1 511
730
-200
-145
282

Počet
obyvatel
77 995
76 755
77 372
78 178
79 057
80 040
80 504
82 062
83 573
84 303
84 103
81 161
81 443

Zdroj:Český statistický úřad

Vývoj populace MČ Praha 5 má od roku 2002 vzrůstající tendenci. Ke snížení došlo
pouze v roce 2010 o 200 obyvatel a v roce 2011, kdy po zpracování definitivních výsledků
Sčítání lidu, domů a bytů 2011, došlo dle údajů ČSÚ ke snížení počtu obyvatel o 2 942
obyvatel na základě upřesnění údajů a opravě nepřesností vzniklých při každoročním
bilancování událostí. Celkem se od roku 2000 do roku 2012 zvýšil počet obyvatel o 3 448.
Vliv na změnu počtu obyvatel v roce 2012 v porovnání s rokem 2011 měla především
migrace.

Tabulka č. 2: Věková struktura obyvatelstva MČ Praha 5 od roku 2002 do roku 2011
věková
skupina

0 - 14

15 - 59

15 - 64

60 +

65 +

rok

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

5 738
5 691
5 618
5 509
5 472
5 445

5 400
5 260
5 185
5 138
5 141
5 112

25 061
25 520
25 912
26 525
26 524
27 340

26 535
26 811
27 002
27 202
27 106
27 352

/
27 443
28 109
28 900
29 115
30 059

/
28 906
29 387
29 799
29 992
30 386

5 795
5 971
6 243
6 438
6 776
7 043

8 843
8 925
9 097
9 228
9 485
9 770

/
4 048
4 046
4 063
4 185
4 324

/
6 830
6 712
6 631
6 599
6 736

5 465
5 580
5 694
5 731

5 159
5 244
5 331
5 397

28 203
28 405
28 046
26 365

27 617
27 656
27 448
26 005

30 876
31 032
30 622
28 778

30 716
30 743
30 510
28 938

7 187
7 373
7 488
7 570

9 942
10 045
10 096
10 093

4 514
4 746
4 912
5 157

6 843
6 958
7 034
7 160

Zdroj:Český statistický úřad

Tabulka č. 2 nám představuje údaje o věkové struktuře obyvatelstva Prahy 5 podle
pohlaví od roku 2002 do roku 2011.
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Tabulka č. 3: Věkové složení obyvatelstva MČ Praha 5 (stav k 31.12.2012)
Věková skupina

Muži

Ženy

Celkem

0

482

488

970

1

466

465

931

2

481

461

942

3

506

443

949

4

466

452

918

0 - 4

2 309

2 401

4 710

5 - 9

1 960

1 886

3 846

10 - 14

1 517

1 382

2 899

15 - 19

1 776

1 603

3 379

20 - 24

2 530

2 429

4 959

25 - 29

3102

3 095

6 197

30 - 34

3 655

3 526

7 181

35 - 39

4 016

3 905

7 921

40 - 44

3 268

3 089

6 357

45 - 49

2 951

2 999

5 950

50 - 54

2 495

2 521

5 016

55 - 59

2 479

2 696

5 175

60 - 64

2 344

2 797

5 141

65 - 69

2 343

2 725

5 068

70 - 74

1 244

1 504

2 748

75 - 79

732

1 080

1 812

80 - 84

605

1 087

1 692

85 +
Celkem

400
39 818

992
41 625

1 392
81 443

0 - 14

5 878

5 577

11 455

15 - 64

28 616

28 660

57 276

60 +

7 668

10 185

17 853

65 +

5 324

7 388

12 712

Průměrný věk

39,46

42,18

40,85

Zdroj:Český statistický úřad

Z tabulky č. 2 a 3 vyplývá, že v roce 2012 žilo na území MČ Praha 5 celkem 17 853
seniorů starších 60 let. V porovnání s rokem 2011, kdy v této věková kategorii žilo 17 663
osob, se počet zvýšil o 190 osob. To potvrzuje všeobecně známou demografickou prognózu
celé České republiky, že díky rostoucí kvalitě zdravotnické péče a zlepšením životního stylu
dochází k prodlužování délky života a tudíž k plynulému zvyšování osob v seniorském věku.

III.

Poskytovatelé sociálních služeb v MČ Praha 5

V této kapitole jsou uvedeni stávající poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle
zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, kteří poskytují sociální služby občanům MČ
Praha 5. Z uvedeného přehledu vyplývá, že 44 registrovaných poskytovatelů sociálních služeb
poskytuje celkem 23 druhů sociálních služeb dle vymezení Zákona o sociálních službách
č. 108/2006 Sb.
Organizace jsou zaměřeny na cílové skupiny senioři, rodiny s dětmi, oběti trestných
činů, oběti domácího násilí, osoby ohrožené závislostí nebo osoby závislé na návykových
látkách, osoby se zdravotním postižením (tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo
10

Akční plán rozvoje sociální služeb a služeb souvisejících v MČ Praha 5 na rok 2014

kombinované postižení). Služby jsou poskytovány ve formě terénní, ambulantní a pobytové.
V seznamu jsou uvedeny organizace se sídlem na území MČ Praha 5 a ty, které
poskytují občanům této lokality sociální službu.
Seznam je průběžně aktualizován a zveřejňován na webových stránkách komunitního
plánování Prahy 5 v Katalogu sociálních služeb.
 Sociální poradenství
0dborné sociální poradenství (§37): Český helsinský výbor; Klub nemocných cystickou
fibrózou, o.s.; Anabell, o.s.; proFem o.p.s.; Člověk hledá člověka, o.s.; Bílý kruh bezpečí, o.s.;
o.s. Lorm - Společnost pro hluchoslepé; Společnost „E“ / Czech Epilepsy Association, o.s.;
Společnou cestou, o.s.; ADRA, o.s.; Cesta domů, hospicové o.s.; Sdružení pro rehabilitaci
osob po cévních mozkových příhodách, o.s.
Zejména se jedná o aktivity směřující k pomoci řešit obtížné životní situace se
zaměřením na příslušnou skupinu, navázání kontaktů s přirozeným sociálním prostředím,
sociálně terapeutickou činnost, pomoci lépe se orientovat v právech a povinnostech.
 Služby sociální péče
Osobní asistence (§39): Hewer - o.s.; Prosaz, o.s.; Asistence, o.s.
Služba umožňuje zdravotně, tělesně, mentálně nebo sociálně znevýhodněnému
člověku žít doma ve vlastní domácnosti, a maximálně možnou měrou se začlenit do
společnosti.
Pečovatelská služba (§40): Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5; Diakonie ČCE.
Služba pomáhá především seniorům a občanům se zdravotním postižením, poskytuje
pomoc v nepříznivých sociálních a zdravotních situacích, s cílem setrvat ve svém přirozeném
prostředí a zachovat tak vazby na své přátele a blízké.

Tísňová péče (§41): ŽIVOT 90, o.s.
Cílem služby je zprostředkovat okamžitou pomoc prostřednictvím elektronického
asistenta starším nebo zdravotně postiženým osobám v každodenních, mimořádných či
krizových situacích v jejich vlastním, přirozeném prostředí.
Odlehčovací služby (§44): Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5; Diakonie ČCE
Stodůlky.
Tuto pobytovou službu lze charakterizovat jako praktickou pomoc lidem se sníženou
soběstačností, o které je pečováno v přirozeném prostředí. Cílem služby je umožnit pečující
osobě odpočinek.
Denní stacionáře (§46): Arcidiecézní charita Praha; Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci
Praha 5.
Ambulantní služba je poskytována osobám, které se pro svůj věk, zdravotní nebo
11
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duševní onemocnění neobejdou bez pomoci druhé osoby. Osoby, které službu využívají
většinou žijí v rodinách a služba jim umožňuje určitou část dne aktivně trávit mimo domov .
Týdenní stacionář (§47): Diakonie ČCE Stodůlky.
Tato pobytová služba nabízí osobám, které se pro svůj věk, zdravotní nebo duševní
onemocnění neobejdou bez pomoci druhé osoby, propojení mezi pobytem v kolektivu během
pracovních dnů a víkendovým časem stráveným s rodinou.
Domovy pro osoby se zdravotním postižením (§48): Palata-domov pro zrakově postižené;
Domov SPMP Dana.
Dlouhodobá pobytová služba je poskytována osobám, které pro sníženou soběstačnost
z důvodů zdravotního postižení potřebují pomoc jiné fyzické osoby.
Domov se zvláštním režimem (§50): Arcidiecézní charita Praha.
Pobytová služba je určena osobám s Alzheimerovou chorobou nebo dalšími typy
demencí, které nemohou z důvodu onemocnění zůstat v přirozených podmínkách vlastního
domova a potřebují stálou pomoc druhé osoby.
Chráněné bydlení (§51): BONA o.p.s.; Fokus Praha, o.s.
Pobytová služba určena pro lidi, kterým byla diagnostikována duševní porucha
z okruhu psychóz. Uživatelé služby ve spolupráci s terapeuty se učí zvládat běžný chod
domácnosti, hospodaření s penězi, případně získávat další kompetence pro samostatný život
tak, aby se mohli vrátit do vlastní domácnosti.
 Služby sociální prevence
Raná péče (§54): Diakonie ČCE Stodůlky; APLA Praha, o.s.
Terénní, popř. ambulantní služba poskytovaná rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se
zdravotním postižením, je zaměřená na podporu vývoje dítěte i celé rodiny.
Telefonická krizová pomoc (§55): Bílý kruh bezpečí, o.s.; Dětské krizové centrum, o.s.
Služba je poskytovaná formou odborné telefonické pomoci osobám v krizové životní
situaci, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami.
Tlumočnické služby (§56): SKNEDAM (Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže); o.s.
Lorm - Společnost pro hluchoslepé
Služba zabezpečuje komunikaci s okolím osobám, které bez pomoci jiné osoby nejsou
schopny běžné komunikace.
Azylové domy (§57): Arcidiecézní charita Praha; Diakonie ČCE; Středisko křesťanské
pomoci Horní Počernice.
Jedná se o pobytovou službu na přechodnou dobu. Organizace poskytují ubytování
12
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matkám s dětmi, které ztratily bydlení.
Domy na půl cesty (§58): DOM, o.s.
Pobytová služba je zaměřená na podporu mladých lidí s nevyhovujícím rodinným
zázemím tak, aby byli schopni samostatného života.
Kontaktní centra (§59): PROGRESSIVE, o.s.; SANANIM, o.s.
Nízkoprahové zařízení poskytující ambulantní službu osobám ohroženým závislostí na
návykových látkách a osobám závislým.
Krizová pomoc (§60): Dětské krizové centrum, o.s.
Jedná se o terénní, ambulantní nebo pobytovou službu s cílem zajistit ochranu a
bezpečí ohrožených dětí.
Služby následné péče (§64): DROP IN o.p.s.
Ambulantní služba je zaměřená bývalé uživatele návykových látek a patologické
hráče, která jim pomáhá udržet plnohodnotný život bez závislosti.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§65): Armáda spásy v ČR; Cestou necestou,
o.s.; Člověk hledá člověka, o.s.; Hestia, o.s.; Občanské sdružení LATA.
Terénní a ambulantní služby poskytované rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci
se zaměřením na správný vývoj dítěte a sociální začlenění rodiny.
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (§66): o.s. Lorm Společnost pro hluchoslepé; SKNEDAM; Kontakt bB občanské sdružení; Společnost „E“ /
Czech Epilepsy Association, o.s.; Česká unie neslyšících; Fokus Praha, o.s.
Služba zaměřená na podporu aktivního způsobu života seniorů a dospělých osob se
zdravotním postižením .
Sociálně terapeutické dílny (§67): Diakonie ČCE Stodůlky.
Ambulantní služba je poskytovaná osobám se zdravotním postižením za účelem
udržení, obnovení nebo získání základních pracovních návyků v chráněném prostředí.
Terénní programy (§69): Člověk v tísni o.p.s.; Progressive o.s.; o.s Romodrom; NADĚJE.
Služba určená osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem
života ohroženy a nemohou nebo nechtějí vyhledat pomoc sami nebo o možnosti o pomoc
žádat nevědí.
Sociální rehabilitace (§70): o.s. Lorm - Společnost pro hluchoslepé; Helppes - Centrum
výcviku psů pro postižené, o.s.; Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR;
Green Doors, o.s.; Tyfloservis o.p.s.; Fokus Praha, o.s.
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Služba je poskytovaná lidem se zdravotním postižením, kteří se chtějí naučit novým
dovednostem pro získání nezávislosti a samostatnosti v životě.

IV.

Priority městské části Praha 5 v oblasti sociálních služeb a služeb
souvisejících na rok 2014

Tento Akční plán vznikl na základě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a
služeb souvisejících v městské části Praha 5 na období 2013 – 2015, jehož priority a opatření,
které se plánují realizovat v roce 2014, jsou zde rozpracovány.
Priority jsou hlavní oblastí zájmu, které je potřeba na MČ Praha 5 řešit. Z praktických
důvodů jsou očíslovány, ale číslo neurčuje důležitost, ale slouží jen k zpřehlednění textové
části.

Přehled priorit
Priorita č. 1
14
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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.
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.
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.
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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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.
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Popis současného stavu

Plánované aktivity pro rok
2014

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.
a) realizace pravidelného zjišťování potřeb občanů (z pohledu
poskytovatelů, občanů/uživatelů služeb) viz. opatření 1.5.
b) pravidelné vyhodnocování výstupů z jednání PS ve vztahu
k potřebám občanů
c) vyhodnocování plnění priorit
d) zpracování akčního plánu pro rok 2015

Cílová skupina

- všichni občané MČ Praha 5

Výstup opatření

- 2x ročně zpracovaná souhrnná zpráva o stavu naplňování plánu
- akční plán – součást Strategického plánu rozvoje soc. služeb
na rok 2015

Dopad na cílovou skupinu

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

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři

OSK

Partneři

NNO

Časový harmonogram

a) leden – prosinec 2014
b) březen, červen, září, prosinec 2014
c) červen, prosinec 2014
d) prosinec 2014

Finanční zdroje

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

Připravenost opatření

Opatření navazuje na již realizované kroky.

Důležitost opatření

Vyhodnocování a aktualizace střednědobého plánu je důležitým prvkem
pro zajištění efektivního rozvoje sociálních služeb.

Opatření 1.2 Pravidelné setkávání pracovních skupin a předávání výstupů řídící skupině.

Popis současného stavu

Plánované aktivity pro rok
2014

Komunitní plánování je především otevřeným dialogem, vyjednáváním a
dohodou mezi všemi, kterých se zpracovávaná oblast týká. V rámci této
metody spolu plánují, spolupracují a vzájemně si vyměňují informace
minimálně tři strany - uživatelé, poskytovatelé a zadavatelé sociálních
služeb v pracovních skupinách. V rámci pracovních skupin se v roce 2013
uskutečnily 4 setkání, kterých se účastnilo 40-50 zástupců triády.
a) setkávání pracovních skupin
b) setkávání řídící skupiny
c) informování o činnosti jednotlivých pracovních skupin na jednání
řídící skupiny
d) sdílení informací o činnosti pracovních skupin prostřednictvím webu
www.kpss5.info
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Cílová skupina

- všichni občané MČ Praha 5

Výstup opatření

- jednání PS – 12 zápisů z jednání zveřejněných na webu KPSS
- jednání ŘS – 2 zápisy z jednání zveřejněných na webu KPSS

Dopad na cílovou skupinu

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

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři

OSK

Partneři

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

Časový harmonogram

a) březen, červen, září, prosinec 2014
b) červen, listopad 2014
c) červen, listopad 2014
d) březen, červen, září, prosinec 2014

Finanční zdroje

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

Připravenost opatření

Opatření bylo realizováno v roce 2013 a je připraveno k pokračování.

Důležitost opatření

Pravidelné setkávání pracovníků skupin a předávání výstupů je důležitou
aktivitou směřující k zajištění efektivního rozvoje sociálních služeb.

Opatření 1.3 Spolupráce při plánování soc. služeb na MČ Praha 5 s Magistrátem hl. města Prahy.

Popis současného stavu
Plánované aktivity pro rok
2014

Spolupráce MČ Praha 5 s MHMP je nezbytná pro rozvoj a účelné
financování funkční sítě sociálních služeb. Koordinátor KP MČ Praha 5
se účastní pravidelných setkání s ostatními koordinátory MČ
s koordinátorem MHMP.
a) pravidelná účast na setkání koordinátorů MČ
b) předávání výstupů z plánování MČ Praha 5 MHMP
c) spolupráce s MHMP ohledně potřebnosti a financování sociálních
služeb celopražského charakteru
d) předávání výstupů ze setkání koordinátorů MČ pracovníkům OSK,
účastníkům setkání PS a ŘS MČ Praha 5
e) žádost, realizace uvedené aktivity a vyúčtování neinvestiční
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účelové dotace z rozpočtu HMP v oblasti plánování sociálních služeb

Cílová skupina

- všichni občané MČ Praha 5

Výstup opatření

- 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 organizační zajištění opatření:
Realizátoři

OSK

Partneři

MHMP, ostatní MČ Prahy

Časový harmonogram

a) leden – prosinec 2014
b) leden – prosinec 2014
c) leden – prosinec 2014
d) leden – prosinec 2014
e) leden – prosinec 2014

Finanční zdroje

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

Připravenost opatření

Opatření bylo realizováno v roce 2013 a je připraveno k pokračování.

Důležitost opatření

důležité

Opatření 1.4 MČ Praha 5 bude podporovat komunitní činnost napříč cílovými skupinami.

Popis současného stavu

MČ P5 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.
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Plánované aktivity pro rok
2014

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

Cílová skupina

- občané MČ Praha 5

Výstup opatření

- 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 organizační zajištění opatření:
Realizátoři

NNO, CSOP

Partneři

MČ Praha 5

Časový harmonogram

a) leden – prosinec 2014
b) leden – prosinec 2014
c) leden – prosinec 2014
d) leden – prosinec 2014
e) leden – prosinec 2014
f) leden – prosinec 2014

Finanční zdroje

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

Připravenost opatření

Opatření bylo realizováno v roce 2013 a je připraveno k pokračování.

Důležitost opatření

důležité

Opatření 1.5 Zajištění průběžného mapování potřeb občanů.
Popis současného stavu

Probíhá průběžné mapování potřeb občanů a monitorování jejich
spokojenosti s poskytovanými službami v rámci depistážní činnosti,
v rámci práce sociálního poradenství na odboru, v anketách a dotazníku
na webu KP. Dále bylo realizováno mapování terénu MČ Praha 5
v souvislosti s výskytem osob bez přístřeší, byl zpracován dokument
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„Mapování terénu MČ Praha 5 v souvislosti s výskytem osob bez
přístřeší.

Plánované aktivity pro rok
2014

a) mapování nabídky a poptávky sociálních a návazných služeb a jejich
dostupnost
b) monitorování spokojenosti občanů MČ Praha 5 s poskytovanými
službami
c) mapování stávajících zaměstnavatelů, případně zájemců o
zaměstnávání osob se sociálním a zdravotním znevýhodněním
d) vyhledávání nezaměstnaných osob se sociálním a zdravotním
znevýhodněním

Cílová skupina

- občané MČ Praha 5

Výstup opatření

- přehled nabídky a poptávky sociálních a návazných služeb
- seznam zaměstnavatelů zaměstnávající OZP

Dopad na cílovou skupinu

Plánování a podpora sociálních služeb a aktivit vycházející ze zjištěných
potřeb občanů.

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři

OSK

Partneři

NNO, CSOP

Časový harmonogram

a) leden – prosinec 2014
b) leden – prosinec 2014
c) leden – prosinec 2014
d) leden – prosinec 2014

Finanční zdroje

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

Připravenost opatření

Opatření bylo realizováno v roce 2013 a je nezbytné jeho pokračování v
rámci každodenní práce zaměstnanců OSK.

Důležitost opatření

velmi důležité

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).
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Opatření 2.4 Individuální podpora cílených sociálních služeb na základě zjištěné potřeby.
Opatření 2.1 Udržení grantové politiky v rozpočtu MČ Praha 5.

Popis současného stavu

Plánované aktivity pro rok
2014

Na MČ Praha 5 bude i v roce 2014 realizováno grantové řízení
v návaznosti na zdrojové možnosti rozpočtu. Při rozdělování finančních
prostředků MČ je přihlíženo k výstupům procesu plánování soc. služeb, k
prioritám a ke zjištěné potřebnosti sociálních a návazných služeb v rámci
opatření 1.5.
a) respektování výstupů mapování potřeb v rámci procesu KPSS
b) kontrola využití poskytnutého grantového příspěvku v souladu se
smlouvou
c) vyhlášení výběrového řízení na udělení grantů v sociální oblasti
d) ve spolupráci s MHMP zjistit přehled o poskytovatelích registrovaných
soc. služeb v Praze 5

Cílová skupina

- poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Výstup opatření

- transparentní a včasné vyhlášení grantového řízení

Dopad na cílovou skupinu

Efektivní rozdělení finančních prostředků, stabilita činností NNO.

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři

OSK

Partneři

MHMP

Časový harmonogram

a) leden – prosinec 2014
b) leden 2015
c) leden – březen 2014
d) říjen 2014

Finanční zdroje

- z rozpočtu Městské části Praha 5
- MHMP
- mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků OSK

Připravenost opatření

Opatření navazuje na již realizované kroky v roce 2013.

Důležitost opatření

velmi důležité

Opatření 2.2 Podpora dlouhodobého financování CSOP Praha 5.
Popis současného stavu

CSOP Praha 5 jako příspěvková organizace ÚMČ Praha 5 poskytuje
terénní pečovatelskou službu, domácí ošetřovatelskou péči, pobyty
v domě sociálních služeb a v denním stacionáři, informace na lince
sociální pomoci, internet pro seniory a služby ve střediscích osobní
hygieny. Z praxe vyplynulo, že linka sociální pomoci není ze strany
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Plánované aktivity pro rok
2014

Cílová skupina

Výstup opatření

Dopad na cílovou skupinu

klientů dostatečně využívána. Od počátku roku 2013 provozuje
multifunkční prostor Komunitního centra Prádelna. Ve 3. čtvrtletí roku
2013 byla ukončena rekonstrukce objektu v ulici Na Královské louce, kde
bude CSOP provozovat dle § 62 z. č.108/2006Sb. nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež a proto byla v listopadu 2013 registrována tato sociální
služba.
a) zajištění provozní neinvestiční dotace pro CSOP
b) zajištění využití kapacity poskytovaných služeb zlepšením propagace a
informovanosti veřejnosti o poskytovaných službách CSOP
c) zvýšení informovanosti příjemců příspěvku na péči o možnosti
využívání služeb CSOP
d) zajištění provozu NZDM (viz. opatření 10.1)
e) propagace telefonní linky, poskytující informace o nabídce služeb
CSOP
- senioři a osoby se zdravotním postižením
- rodiny s dětmi, děti a mládež z méně podnětného prostředí
- osoby ohrožené sociálním vyloučením, etnické skupiny, národnostní
menšiny.
- stabilní služby poskytované CSOP
- provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
- realizace vzdělávacích, společenských, kulturních a osvětových akcí
- 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 organizační zajištění opatření:
Realizátoři

Odbory ÚMČ Praha 5

Partneři

CSOP Praha 5

Časový harmonogram

a) leden – březen 2014
b leden – prosinec 2014
c) leden – prosinec 2014
d) leden – prosinec 2014
e) leden – červen 2014

Finanční zdroje

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

Připravenost opatření

Připravenost opatření po schválení rozpočtu na rok 2013

Důležitost opatření

Velmi důležité

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 současného stavu

V rámci sociální práce na úřadu, terénní sociální práce a depistážní
činnosti zaměřené na osoby 85+ se zjišťuje míra soběstačnosti a potřeba
pomoci v oblasti sociálních služeb občanů MČ Praha 5.
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Plánované aktivity pro rok
2014

a) zjišťování skutečných potřeb občanů v oblasti soc. služeb formou
individuální sociální práce na úřadu a v terénu, depistáží, anket,
dotazníků
b) spolupráce s jednotlivými poskytovateli sociálních služeb
c) spolupráce s komisemi MČ P 5 (Komise sociální a zdravotní, Komise
bezpečnostní, prevence kriminality a protidrogová, Komise etnická)
d) spolupráce se zdravotnickými zařízeními (např. Psychiatrickou
nemocnicí Bohnice, Centrem následné péče FN Motol)

Cílová skupina

- poskytovatelé sociálních služeb

Výstup opatření

- 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 organizační zajištění opatření:
Realizátoři

MČ Praha 5

Partneři

NNO

Časový harmonogram

a) leden – prosinec 2014
b) leden – prosinec 2014
c) leden – prosinec 2014
d) leden – prosinec 2014

Finanční zdroje

- rozpočet MČ Praha 5

Připravenost opatření

Opatření bylo realizováno v roce 2013 a je připraveno k pokračování.

Důležitost opatření

důležité

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.
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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 současného stavu

Plánované aktivity pro rok
2014

Cílová skupina

V květnu 2012 MČ Praha 5 zprovoznila webové stránky komunitního
plánování a občané tak získali větší možnost seznámit se sociální
problematikou a s nabídkou sociálních služeb. Na stránkách byl zveřejněn
Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb, který obsahuje
název organizace, typ poskytované služby, místo poskytování a kontaktní
údaje. Adresář se průběžně aktualizuje. Na webových stránkách jsou dále
zveřejňovány informace o procesu komunitního plánování určené pro
laickou a odbornou veřejnost a je zde odkaz na webové stránky CSOP
Praha 5, které byly v roce 2013 rozšířeny.
a) zajištění provozuschopnosti webového portálu www.kpss5.info
b) pravidelná aktualizace Katalogu sociálních služeb
c) prezentace akcí pořádaných poskytovateli i MČ Praha 5
d) zveřejňování činností a dokumentů v rámci KPSS
e) zveřejňování aktualit v sociální oblasti
- občané MČ Praha 5
- laická a odborná veřejnost

Výstup opatření

- minimálně 3x za měsíc aktualizované webové stránky
- aktualizovaný Katalog sociálních a návazných služeb

Dopad na cílovou skupinu

- rozšíření povědomí o nabídce sociálních a návazných služeb a
možnostech sociální pomoci
- rozšíření povědomí a zvýšení informovanosti laické a odborné
veřejnosti o procesu KPSS
- možnost zapojení se do procesu KPSS laické a odborné veřejnosti
- možnost on-line komunikace laické a odborné veřejnosti s pracovníky
OSK

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři

Městská část Praha 5

Partneři

OMAX Holding, s.r.o., NNO

Časový harmonogram

Finanční zdroje

a) leden – prosinec 2014
b) leden – prosinec 2014
c) leden – prosinec 2014
d) leden – prosinec 2014
e) leden – prosinec 2014
- mzdové náklady na správu webového portálu KPSS
- v rámci pracovní činnosti koordinátora KPSS

Připravenost opatření

Opatření navazuje na již realizované kroky

Důležitost opatření

velmi důležité

Opatření 3.2 Zajištění pravidelného informování veřejnosti a prezentace NNO v měsíčníku Pětka pro vás.
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Popis současného stavu

Měsíčník „Pětka pro vás“ je mezi občany velmi čtený časopis zejména ze
strany seniorů. MČ Praha 5 se prostřednictvím tohoto periodika snaží
veřejnost informovat o sociální oblasti, neboť ze strany ostatních médií
není této oblasti věnovaná dostatečná pozornost. Prostřednictvím tohoto
měsíčníku jsou občané ÚMČ Praha 5 informováni o dění v sociální
oblasti, o poskytovatelích sociálních služeb, o jejich činnosti a dále jsou
informováni o aktivitách, kterých se mohou zúčastnit.

Plánované aktivity pro rok
2014

a) spolupráce s tiskovým oddělením ÚMČ P 5
b) příprava a zajištění podkladů pro zveřejňování příspěvků
c) OSK zprostředkovává zveřejňování činností poskytovatelů služeb
d) distribuce časopisu zdarma do schránek občanů Prahy 5
e) zjistit možnost zveřejnění Katalogu sociálních služeb

Cílová skupina

- čtenáři měsíčníku Pětka pro vás

Výstup opatření

- 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 organizační zajištění opatření:
Realizátoři

MČ Praha 5 (Odbor vnějších vztahů, OSK)

Partneři

NNO, veřejnost

Časový harmonogram

a) leden – prosinec 2014
b) leden – prosinec 2014
c) leden – prosinec 2014
d) 1x měsíčně
e) leden – červen 2014

Finanční zdroje

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

Připravenost opatření

Opatření navazuje na již realizované kroky, v oblasti zveřejnění adresáře
poskytovatelů v měsíčníku jde o fázi mapování možností.

Důležitost opatření

důležité

Opatření 3.3 Podpora a spolupráce MČ Praha 5 při pořádání akcí pro veřejnost.
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Popis současného stavu

V r. 2013 proběhly akce zaměřené především na děti, seniory a osoby se
zdravotním postižením, které měly preventivní vzdělávací charakter a u
široké veřejnosti se těšily velkému zájmu.

Plánované aktivity pro rok
2014

a) spolupráce s pořadateli akcí pro veřejnost
b) mapování zájmu veřejnosti o pořádání konkrétních akcí
c) realizace Dne neziskových organizací
d) realizace akcí pořádaných OSK ve spolupráci s dalšími organizátory
(např. Dětský den, Senior akademie, cvičení pro seniory, Jarní a
Podzimní den seniorů, Den zdraví, šachové turnaje, Sportovní den
v Aquaparku)

Cílová skupina

- občané s trvalým bydlištěm na Praze 5
- veřejnost

Výstup opatření

- realizace minimálně 20 akcí pořádaných MČ Praha 5

Dopad na cílovou skupinu

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

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři

ÚMČ Praha 5

Partneři

NNO, CSOP, PČR, MP Praha 5, HZS Praha 5

Časový harmonogram

a) leden – prosinec 2014
b) leden – prosinec 2014
c) září – říjen 2014
d) leden – prosinec 2014

Finanční zdroje

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

Připravenost opatření

Opatření navazuje na již realizované kroky, je připraveno k realizaci.

Důležitost opatření

důležité

Opatření 3.4 Podpora osvětových programů pro veřejnost.
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Popis současného stavu

Plánované aktivity pro rok
2014

MČ Praha 5 se v roce 2013 podílela na pořádání několika osvětových
programů pro veřejnost, které byly zaměřeny na zvyšování
informovanosti v sociální a zdravotní oblasti, na prevenci sociálněpatologických jevů, na zvyšování bezpečnosti a prevence kriminality.
Jedná se o programy realizované např. MP hl. m. Prahy, PČR, CSOP,
NNO.
a) navazování spolupráce s organizacemi zabývajícími se pořádáním
osvětových programů
b) zjišťování zájmu veřejnosti o pořádání konkrétních programů
c) podpora preventivních programů zaměřených na snižování kriminality,
distribuci drog a užívání návykových látek pořádaných pro žáky ZŠ
d) podpora a pomoc při organizaci akcí pro děti a žáky MŠ a ZŠ (např.
Den s Městskou policií a Den bezpečnosti)
e) zachovat a rozvíjet osvětové programy zaměřené zejména na oblast
Zdraví, bezpečnosti, finanční problematiky (např. Den zdraví, Senior
akademie)
f) zajištění finančních prostředků z rozpočtu MČ P 5 na pořádání
osvětových akcí

Cílová skupina

- široká veřejnost

Výstup opatření

- realizace minimálně 15 akcí zvyšujících informovanost veřejnosti

Dopad na cílovou skupinu

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

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři

ÚMČ Praha 5

Partneři

MP, PČR, CSOP, NNO

Harmonogram

a) leden – prosinec 2014
b) leden – prosinec 2014
c) leden – prosinec 2014
d) leden – prosinec 2014
e) leden – prosinec 2014
f) leden – prosinec 2014

Finanční zdroje

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

Připravenost opatření

Opatření navazuje na již realizované kroky, je připraveno k realizaci.

Důležitost opatření

důležité

Priorita č.4
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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 současného stavu

Plánované aktivity pro rok
2014

V roce 2013 se uskutečnilo setkání ÚP s vedoucími OSK, OŠKS, OSP
a tajemníkem ÚMČ P 5, kde byl představen projekt Veřejně prospěšné
práce. Rada MČ dne 14.5.2013 schválila tento projekt, který byl na
základě nabídky spolupráce ÚP zrealizován CSOP Praha 5.
a) hledání možností vzájemné spolupráce MČ, ÚP a NNO
b) spolupráce s NNO podporujícími zaměstnávání osob se zdravotním
postižením
c) spolupráce s NNO podporujícími zaměstnávání osob se sociálním
znevýhodněním

Cílová skupina

- osoby se zdravotním postižením
- osoby se sociálním znevýhodněním

Výstup opatření

- jednání se zástupci ÚP, doloženo zápisem z jednání
- jednání se zástupci NNO, doloženo zápisem z jednání

Dopad na cílovou skupinu

- prevence sociálního vyloučení
- zvýšení kvality života

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři

ÚMČ Praha 5, ÚP

Partneři

NNO, zaměstnavatelé

Harmonogram

a) leden – prosinec 2014
b) leden – prosinec 2014
c) leden – prosinec 2014

Finanční zdroje

- v rámci pracovních činností pracovníků MČ Praha 5

Připravenost opatření

Opatření navazuje na již realizované kroky v roce 2013 a je připraveno
k realizaci.

Důležitost opatření

důležité

Opatření 4.2 Mapování potřeb v oblasti zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce (strategie
zpracována u opatření 1.5).

Priorita č.5
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Zprostředkování 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 současného stavu

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 s doporučením dalšího postupu.

Plánované aktivity pro rok
2014

a) předávání informací klientům OSK o možnosti využití bezplatného
poradenství poskytované právním oddělením
b) spolupráce OSK s právním oddělením formou vzájemných konzultací
k jednotlivým případům

Cílová skupina

- obyvatelé trvale žijící v MČ Praha 5

Výstup opatření

- informovanost klientů OSK o možnosti využít bezplatné právní
poradenství
- minimálně 160 konzultací s právníky ve věci bytové problematiky
- právní povědomí občanů v bytové problematice

Dopad na cílovou skupinu

- předcházení ztrátě bydlení
- prevence sociálního vyloučení

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři

Odbor servisních služeb, právní oddělení

Partneři

OSK

Harmonogram

a) leden – prosinec 2014
b) leden – prosinec 2014

Finanční zdroje

- v rámci pracovní činnosti pracovníků ÚMČ P 5

Připravenost opatření

Opatření je v současné době již realizováno.

Důležitost opatření

velmi důležité
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Opatření 5.2 Podpora právního a odborného poradenství v bytové oblasti v NNO.

Popis současného stavu

V roce 2013 byly v rámci Prahy zmapovány poradny poskytující
poradenství v bytové oblasti, seznam byl podle cílových skupin zveřejněn
na webu KPSS v katalogu poskytovatelů sociálních služeb. Dle očekávání
je po ukončení regulovaného nájemného vyšší poptávka právního
poradenství v oblasti prosazování oprávněných požadavků zvláště ze
strany nízkopříjmových nájemců bytů.

Plánované aktivity pro rok
2014

a) zveřejňování kontaktů na webu KPSS na organizace poskytující právní
a odborné poradenství v bytové oblasti
b) předávání kontaktů klientům OSK na organizace poskytující
poradenství v bytové oblasti
c) spolupráce s organizacemi formou konzultací

Cílová skupina

- občané MČ Praha 5
- klienti OSK

Výstup opatření

- aktualizovaný seznam organizací poskytující právní a odborné
poradenství na webu KPSS v Katalogu sociálních služeb
- konzultace s odborníky a právníky v bytové oblasti

Dopad na cílovou skupinu

- předcházení ztrátě bydlení
- prevence sociálního vyloučení

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři

NNO

Partneři

OSK

Harmonogram

a) leden – prosinec 2014
b) leden – prosinec 2014
c) leden – prosinec 2014

Finanční zdroje

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

Připravenost opatření

Opatření navazuje na již realizované kroky.

Důležitost opatření

Velmi důležité
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Opatření 5.3 Podpora tréninkového bydlení pro všechny cílové skupiny.

Popis současného stavu

Smyslem tréninkového bydlení je za odborné pomoci podporovat
samostatnost v přirozeném prostředí. Na MČ Praha 5 v současné době
není žádný projekt podporující tréninkové bydlení. Dle výstupů
z pracovních skupin je zřejmá absence tréninkových bytů pro matky
s dětmi z azylových domů.

Plánované aktivity pro rok
2014

a) ve spolupráci s komisemi ÚMČ Praha 5 hledání možnosti získání
bytové jednotky pro tréninkové bydlení
b) vyvolání jednání s Odborem bytů a privatizace týkající se vyčlenění
bytové jednotky k tréninkovému bydlení (podmíněno úspěšným
jednáním viz bod a)

Cílová skupina

- nízkopříjmové skupiny lidí
- lidi ohrožené sociálním vyloučením a osoby bez přístřeší

Výstup opatření
Dopad na cílovou skupinu

- vyjádření komisí o možnosti získání tréninkového bytu
- zápis z jednání s Odborem bytů a privatizace
- podpora uživatele v rozvíjení samostatnosti a soběstačnosti
- prevence sociálního vyloučení

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři

ÚMČ Praha 5

Partneři

NNO

Harmonogram

a) leden – červen 2014
b) září – prosinec 2014

Finanční zdroje

- v rámci pracovní činnosti pracovníků ÚMČ P 5

Připravenost opatření

-

Důležitost opatření

důležité
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Opatření 5.4 Podpora osvětových a vzdělávacích programů zaměřených na prevenci bezdomovectví.

Popis současného stavu

Vzhledem k vysokým nákladům na bydlení dochází k nárůstu osob
ohrožených ztrátou bydlení (zejména nízkopříjmových nájemců bytů –
např. osamělí senioři, rodiče samoživitelé, invalidní důchodci). Pro tyto
skupiny osob je potřeba opakovaně pořádat osvětové a vzdělávací
programy zaměřené na prevenci vzniku bezdomovectví.

Plánované aktivity pro rok
2014

a) přednáška v klubu seniorů o státní sociální pomoci v případě
nedostatečných příjmů
b) informování pracovnic OSPODu a Oddělení soc. péče a rozvoje
soc.služeb o dávkách státní sociální podpory a dávkách pomoci
v hmotné nouzi

Cílová skupina

- nízkopříjmové skupiny lidí a lidi ohrožené sociálním vyloučením

Výstup opatření

- 2 přednášky v klubu seniorů o státní sociální pomoci
- 1 setkání s pracovníky OSPOD k předání informací o dávkách státní
sociální podpory a dávkách pomoci v hmotné nouzi

Dopad na cílovou skupinu

- prevence vzniku bezdomovectví
- prevence sociálního vyloučení

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři

ÚMČ Praha 5

Partneři

-

Harmonogram

a) březen a říjen 2014
b) listopad 2014

Finanční zdroje

- mzdové náklady na činnost pracovníků OSK

Připravenost opatření

Opatření je připraveno k realizaci.

Důležitost opatření

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 současného stavu

V roce 2013 došlo k rozšíření spolupráce s ústavními a zdravotnickými
zařízeními, kde jsou hospitalizovány osoby ohrožené např. sociálním
vyloučením, bezdomovectvím, které z různých důvodů nejsou schopny
hospodařit s finančními prostředky. Opatření má zejména preventivní
charakter, kdy sociální pracovníci ústavních a zdravotnických zařízení
budou v kontaktu s pracovníky OSK. Po upozornění pracovníky
ústavních či zdravotnických zařízení osobu ohroženou sociálním
vyloučením pracovnice OSK kontaktují a nabízí pomoc.

Plánované aktivity pro rok
2014

a) setkání v rámci dalšího navazování a upřesňování spolupráce
OSK se sociálními pracovníky z jednotlivých oddělení FN Motol a
PN Bohnice
b) setkání s poskytovateli sociálních služeb za účelem rozšíření
poskytovaných služeb pro občany MČ Praha 5

Cílová skupina

Nízkopříjmové skupiny lidí a lidi ohrožené sociálním vyloučením hospitalizované v ústavních a zdravotnických zařízeních

Výstup opatření

- 1 setkání se sociálními pracovníky FN Motol a OSK
k upřesnění spolupráce
- 1 setkání se sociálními pracovníky PN Bohnice a OSK
k upřesnění spolupráce
- pravidla vzájemné spolupráce
- 4 setkání s poskytovateli sociálních služeb za účelem rozšíření
poskytovaných služeb
- rozšíření katalogu poskytovatelů

Dopad na cílovou skupinu

- prevence vzniku bezdomovectví
- prevence sociálního vyloučení

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři

OSK

Partneři

Nemocnice, CNP, Psychiatrické nemocnice, NNO

Harmonogram

a) říjen 2014
b) leden – červen2014 (2 setkání), září - prosinec 2014 (2 setkání)

Finanční zdroje

- mzdové náklady na činnost pracovníků OSK

Připravenost opatření

Opatření je v současné době již realizováno, je připraveno k dalšímu
pokračování.

Důležitost opatření

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 a dalšími poskytovateli pobytových služeb
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 a dalšími poskytovateli pobytových služeb
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.
V průběhu roku 2013 v rámci sociální práce pracovníků OSK s cílovou
skupinou seniorů se ukázala spolupráce s MHMP jako nedostatečná.
Proto bylo opatření rozšířeno i o spolupráci s ostatními poskytovateli
Popis současného stavu
pobytových služeb v Praze a blízkém okolí. Zvyšuje se potřebnost
umísťování seniorů také do domovů se zvláštním režimem a týdenních
stacionářů.
a) vyhledávání pobytových zařízení pro seniory a osoby se ZP
b) rozšíření Katalogu sociálních služeb na webu KPSS o domovy pro
seniory
Plánované aktivity pro rok
c) setkání v rámci dalšího upřesňování vzájemné spolupráce OSK se
2014
sociálními pracovníky CNP - FN Motol
d) setkání s poskytovateli pobytových sociálních služeb za účelem
domluvy vzájemné spolupráce
Cílová skupina

Výstup opatření

Dopad na cílovou skupinu

- senioři a osoby se zdravotním postižením
- rozšířený Katalog sociálních služeb na webu KPSS
- 1 setkání se sociálními pracovníky CNP - FN Motol a OSK za účelem
nastavení pravidel spolupráce
- 1 setkání s poskytovateli sociálních služeb za účelem upřesnění
spolupráce
- rozvoj spolupráce s rodinou a neformálními pečovateli
- poskytování komplexní sociální a zdravotní péče
- zlepšení kvality života
- prevence ztráty sociálních kontaktů zapojením do komunity

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři
Partneři
Časový harmonogram

OSK
MHMP, CNP, CSOP a další poskytovatelé sociálních služeb
a) leden – prosinec 2014
b) listopad 2014
c) říjen 2014
d) květen 2014

Finanční zdroje

- mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků OSK

Připravenost opatření

Opatření je připraveno k realizaci.

Důležitost opatření

velmi důležité
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Opatření 6.2 Podpora pobytové odlehčovací služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (strategie
zpracována v opatření 7.3).

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 současného stavu

Plánované aktivity pro rok
2014

Cílová skupina

Výstup opatření

Dopad na cílovou skupinu

V obvodu MČ Prahy 5 pečovatelskou službu poskytují CSOP a Diakonie
ČCE. CSOP navíc poskytuje domácí ošetřovatelskou péči. Služby
umožňují zejména seniorům a osobám se ZP co možná nejdéle setrvat
v přirozeném domácím prostředí. V roce 2013 došlo k výraznému
rozšíření a propojení spolupráce OSK a CSOP Praha 5.
a) zabezpečení finanční podpory pro poskytování soc. a zdrav. služeb
z rozpočtu MČ Praha 5
b) zabezpečení finanční podpory pro poskytování soc. služeb v rámci
grantového řízení vyhlášeného MHMP
c) pravidelná setkávání pracovníků OSK a CSOP s cílem rozšíření
spolupráce
d) zjišťování konkrétních potřeb zájemců o pečovatelskou službu
- senioři, osoby se zdravotním postižením
- 10 pracovních setkání pracovníků OSK a CSOP za účelem rozšíření
spolupráce
- uspokojení potřeb klientů v oblasti komplexní pečovatelské služby a
domácí ošetřovatelské péče
- navýšení uživatelů pečovatelské služby
- zlepšení kvality života
- zvládání domácnosti a péče o vlastní osobu, podpora soběstačnosti
- prevence předčasného umístění do pobytových zařízení

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři

CSOP, Diakonie ČCE, NNO

Partneři

ÚMČ Praha 5

Časový harmonogram

a) leden – březen 2014
b) leden - březen 2014
c) 1x měsíčně leden – červen a září – prosinec 2014
d) leden – prosinec 2014

Finanční zdroje

- MPSV, MHMP
- rozpočet ÚMČ Praha 5
- výnosy z tržeb z prodeje služeb

Připravenost opatření

Opatření je připraveno k realizaci, navazuje na již realizované kroky

Důležitost opatření

Velmi důležité
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Opatření 7.2 Podpora osvětové činnosti zaměřené na širokou veřejnost, uživatele a pečující osoby v sociální
oblasti.
V roce 2013 byly informace pro jmenované subjekty zveřejňovány na
webových stránkách KPSS a ÚMČ P 5, prostřednictvím měsíčníku Pětka
pro vás, Internetové TV MČ P 5, Infowebu, vývěsek MČ Praha 5
v budovách úřadu nebo na jiných veřejných místech. V informačních
Popis současného stavu
střediscích jsou k dispozici tiskoviny, informační letáčky, brožury o
stávajících službách, akcích i legislativních změnách. Pro veřejnost slouží
základní poradenská činnost poskytovaná
pracovníky OSK a
poskytujícími organizacemi.
a) distribuce bezplatného měsíčníku Pětka pro vás občanům do
domovních schránek a vybraných institucí (např. nemocnice,
zdravotnická zařízení, informační centra MČ Praha 5, PČR, MP)
b) každý měsíc budou zveřejňovány aktuální informace prostřednictvím
vývěsek (na ÚMČ P 5, Poliklinika Barrandov, v prostorách
Plánované aktivity pro rok
spolupracujících organizací), článků (Pětka pro vás, web KPSS a
2014
ÚMČ Praha 5),
c) dotazy od občanů vhodné ke zveřejnění budou uvedeny na webu MČ
Praha 5 včetně odpovědí
d) depistáže u osob 85+
e) jednání se ZZ Smíchov o možnosti vývěsky s aktuálními informacemi
Cílová skupina

- veřejnost, uživatelé soc. služeb a jejich rodiny, pečující osoby

Výstup opatření

- pravidelná distribuce časopisu - 12 čísel Pětka pro vás
- minimálně 12 aktualit nebo článků,
- minimálně 10 zveřejněných dotazů a odpovědí
- 200 depistáží 85+

Dopad na cílovou skupinu

- zvýšení informovanosti cílové skupiny
- zlepšení orientace v sociálních službách

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři

ÚMČ Praha 5 (OSK, OPP, KST)

Partneři

NNO, CSOP, ZZ

Časový harmonogram

a) leden – prosinec 2014
b) leden – prosinec 2014
c) leden – prosinec 2014
d) leden – prosinec 2014
e) únor – červen 2014

Finanční zdroje

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

Připravenost opatření

Opatření je realizováno v současné době a je připraveno k pokračování.

Důležitost opatření

důležité

37

Akční plán rozvoje sociální služeb a služeb souvisejících v MČ Praha 5 na rok 2014

Opatření 7.3 Podpora pobytové odlehčovací služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
Popis současného stavu

Pobytovou odlehčovací službu pro cílovou skupinu v Praze 5 poskytuje
CSOP. Z důvodu nevyhovujícího technického zázemí není možné v tomto
zařízení odlehčovací službu poskytovat imobilním osobám. V těchto
případech jsou zájemci odkázáni na služby v jiných městských částech.

Plánované aktivity pro rok
2014

a) jednání OSK s CSOP o pravidlech poskytování a možnostech rozšíření
poskytované služby
b) distribuce propagačních materiálů a předávání informací v rámci
depistáží OSK s cílem zvýšení počtu uživatelů odlehčovací služby
c) zajištění financování služby

Cílová skupina

- senioři a osoby se zdravotním postižením
- osoby pečující

Výstup opatření

- poskytování pobytové odlehčovací služby
- upřesněná pravidla při poskytování služby

Dopad na cílovou skupinu

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

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři

CSOP

Partneři

ÚMČ Praha 5

Časový harmonogram

a) květen 2014
b) leden – prosinec 2014
c) leden – prosinec 2014

Finanční zdroje

- MPSV, MHMP
- rozpočet ÚMČ Praha 5
- uživatelé

Připravenost opatření

Opatření navazuje na již realizované kroky v roce 2013

Důležitost opatření

důležité
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Opatření 7.4 Podpora osobní asistence.
Popis současného stavu

Služba sociální péče asistenční služba je v MČ Praha 5 poskytována o.s.
Hewer, společností Prosaz a o.s. Asistence.

Plánované aktivity pro rok
2014

a) finanční podpora pro poskytování soc. služby v rámci grantového
řízení na MČ Praha 5
b) předávání informací v rámci depistáží OSK
c) rozšíření katalogu o další poskytovatele

Cílová skupina

Senioři a osoby se zdravotním postižením

Výstup opatření

- fungující a dostupná služba osobní asistence
- informovanost cílové skupiny i široké veřejnosti o službě

Dopad na cílovou skupinu

- zlepšení kvality života uživatelů služby
- prevence ztráty sociálních kontaktů
- možnost odlehčení pečujícím osobám

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři

ÚMČ Praha 5

Partneři

NNO

Časový harmonogram

a) leden – červen 2014
b) leden – prosinec 2014
c) leden – prosinec 2014

Finanční zdroje

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

Připravenost opatření

Opatření navazuje na již realizované kroky

Důležitost opatření

Důležité
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OBLAST PRO DĚTI, RODINU A MLÁDEŽ
Priorita č.8
Dostupnost volnočasových aktivit a nízkoprahových zařízení pro děti a mládež jako nástroj
prevence rizikových jevů.
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 současného stavu

Plánované aktivity pro rok
2014

V roce 2013 MČ Praha 5 organizuje akce určené pro děti a mládež a také
podporuje činnost organizací, které se zaměřují na zájmovou činnost dětí
a mládeže.
a) pravidelná aktualizace a rozšíření nabídky organizací v Katalogu
sociálních služeb na webu KPSS v záložce „Děti, rodina/volnočasové
aktivity“
b) informování dětí i rodičů o nabídce mimoškolních aktivit v rámci
sociální práce na OSK
c) edukace pracovnic OSPODu o dávce hmotné nouze „náklady
související se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného
dítěte“ s cílem předání potřebných informací klientům

Cílová skupina

- děti a mládež

Výstup opatření

- aktualizovaný Katalog sociálních služeb
- nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež
- 2 školení pro pracovníky OSPODu
- zvyšování kvality práce sociálních pracovnic OSPODu

Dopad na cílovou skupinu

- prevence sociálně patologických jevů
- možnost setkávání se s vrstevníky

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři

CSOP, NNO, ZŠ, tělovýchovné jednoty

Partneři

ÚMČ Praha 5

Časový harmonogram

Finanční zdroje

Připravenost opatření

a) leden – prosinec 2014
b) leden – prosinec 2014
c) květen a říjen 2014
- v rámci pracovní činnosti pracovníků ÚMČ P 5
- grantové řízení ÚMČ Praha 5
- MPSV, MŠMT, MHMP, ÚP
- Nadace, akciové společnosti, dary od soukromých osob a
institucí
Opatření navazuje na již realizované kroky, je připraveno k realizaci.
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Důležitost opatření

důležité

Opatření 8.2 Podpora vzdělávacích a osvětových programů.

Popis současného stavu

Plánované aktivity pro rok
2014

MČ Praha 5 organizuje osvětové a vzdělávací programy a také podporuje
organizace, které pořádají vzdělávací a doučovací aktivity pro děti a
rodiny s dětmi. Tyto programy jsou realizovány v úzké součinnosti se ZŠ
a MŠ. Pro děti a mládež v Praze 5 tyto programy zajišťují NNO a KC
Prádelna (CSOP). V současné době MČ Praha 5 podporuje programy
realizované PČR, MP Praha 5, MP HM Prahy a HZS.
a) organizace setkání OSK se zástupci ZŠ z Prahy 5 a odborníky na
aktuální téma (např. agresivní chování, návykové látky) v KC Prádelna
b) zajištění akcí pro děti z MŠ, ZŠ z Prahy 5 zaměřených na prevenci
a bezpečnost (např. dopravní hřiště, ukázka práce MP s koňmi, ukázka
MP vyhledání pachatele)
c) realizace akcí pro rodiny s dětmi zaměřené na vzdělávání v různých
oblastech

Cílová skupina

- rodiny s dětmi a mládež

Výstup opatření:

- podpora rodinných vazeb a zvyšování vzdělanosti rodičů
a dětí
- 2 setkání OSK se zástupci ZŠ a odborníky na aktuální téma
- 6 akcí pro děti z MŠ, ZŠ zaměřené na prevenci a bezpečnost
- 2 akce pro děti a pro rodiče s dětmi zaměřené na vzdělávání

Dopad na cílovou skupinu

- prevence sociálně patologických jevů
- bezpečné chování

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři

ÚMČ Praha 5, NNO, CSOP, PČR, MP, HZS, PO

Partneři

ZŠ, MŠ

Časový harmonogram

a) leden – prosinec 2014
b) únor – červen a září – prosinec 2014
c) leden – prosinec 2014

Finanční zdroje

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

Připravenost opatření

Opatření navazuje na tradičně pořádané akce, je připraveno k realizaci.

Důležitost opatření

důležité
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Opatření 8.3 Podpora a rozvoj dobrovolnictví pro rodiny s dětmi.

Popis současného stavu

Plánované aktivity pro rok
2014

Na území MČ P 5 působí o.p.s. Hestia, která nabízí dobrovolnický
program Pět P, který je založen na kamarádském vztahu dítěte s dospělým
dobrovolníkem a 3G - Tři generace, podporující mezigenerační soužití.
Další organizací působící na MČ P 5 je o.s. Adra. V rámci dobrovolnictví
sdružení spolupracuje s CSOP, kdy dobrovolníci pravidelně navštěvují seniory nebo osoby se zdravotním postižením.
a) ve spolupráci OSK s NNO získat přehled o organizacích
s dobrovolnickými programy
b) ve spolupráci OSK s NNO získat přehled o počtu dobrovolníků
působících na území MČ Praha 5
c) podpora rozvoje dobrovolnických programů

Cílová skupina

- rodiny s dětmi
- děti a mládež
- senioři a osoby se zdravotním postižením

Výstup opatření

- přehled o počtech dobrovolníků v rámci jednotlivých organizací
- vytvoření zázemí pro rozvoj dobrovolnických programů

Dopad na cílovou skupinu

- prevence sociálně patologických jevů
- růst sociálních dovedností
- posílení sebevědomí
- motivace klientů k navazování přirozených i mezigeneračních vztahů
- prevence sociálního vyloučení
- podpora soběstačnosti

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři

NNO

Partneři

OSK

Časový harmonogram

a) leden – říjen 2014
b) leden – říjen 2014
c) leden – prosinec 2014

Finanční zdroje

- 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 opatření

Opatření navazuje na již realizované kroky, je připraveno k realizaci.

Důležitost opatření

důležité

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

Opatření 8.5 Podpora sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.
Popis současného stavu

Sociálně aktivizační služba je bezplatně poskytována rodinám s dětmi ve
formě ambulantní i terénní. V současnosti službu pro občany MČ Praha 5
poskytují organizace Armáda spásy, Cestou necestou o.s., Člověk hledá
člověka o.s., Hestia, LATA.

Plánované aktivity pro rok
2014

a) spolupráce OSPODu s NNO, s CSOP, které pracují s cílovou skupinou
b) spolupráce OSPODu a NNO/CSOP se školami
c) vyhledávání ohrožených dětí a zprostředkování spolupráce
s NNO/CSOP

Cílová skupina

- rodiny s dětmi

Výstup opatření

- funkční prostředí pro péči o děti a jejich výchovu
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Dopad na cílovou skupinu

- 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 organizační zajištění opatření:
Realizátoři

NNO

Partneři

ÚMČ Praha 5

Časový harmonogram

a) leden – prosinec 2014
b) leden – prosinec 2014
c) leden – prosinec 2014

Finanční zdroje

- 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 opatření

Opatření navazuje na již realizované kroky

Důležitost opatření

velmi důležité
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Priorita č.9
Rozvoj krizové pomoci (terénní, ambulantní a pobytové služby) pro děti, 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 současného stavu

Plánované aktivity pro rok
2014

Cílová skupina

V roce 2013 byla využívána krizová pomoc (lůžko) pro ohrožené děti a
mládež v organizacích pověřených sociálně-právní ochranou dětí.
Pracovníci OSPODu v případě, že dítě nemůže nikdo z rodiny přijmout
např. pro nedosažitelnost a soud doposud nerozhodl o jeho umístění do
příslušného zařízení, dítě umísťují do zařízení na území jiné MČ. Nadále
trvá situace, že zařízení poskytující tuto formu krizových lůžek je
nedostatek. Stejně tak je nedostačující počet lůžek pro děti s výchovnými
problémy v SVP.
a) spolurealizace setkání za účelem umísťování dětí do SVP za účasti
MHMP, MPSV, OSPODu
b) spolupráce s jinými MČ v rámci krizové intervence
c) aktualizace Katalogu poskytovatelů služeb pro pěstounskou
péči vedený na OSK a zveřejněný na webových stránkách MČ Praha 5
d) aktualizace Katalogu poskytovatelů služeb na webu KPSS
- děti a mládež vyžadující okamžitou pomoc
- ohrožené děti a mládež

Výstup opatření

- 1 setkání zainteresovaných subjektů v rámci umísťování dětí do SVP
- aktualizovaný Katalog služeb

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 organizační zajištění opatření:
Realizátoři

SVP, NNO a jiná zařízení mající oprávnění k výkonu sociálně-právní
ochrany dětí

Partneři

OSK, OSPODy jiných MČ, MHMP, MPSV

Časový harmonogram

a) leden – červen 2014
b) leden – prosinec 2014
c) leden – prosinec 2014
d) leden – prosinec 2014

Finanční zdroje

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

Připravenost opatření

Opatření navazuje na již realizované kroky.
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Důležitost opatření

V
velmi důležité

Opatření 9.2 Mapování potřeb v oblasti zřízení krizové služby pro děti a mládež (strategie zpracována u
opatření 1.5).

OBLAST OSOB OHROŽENÝCH SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, 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.
V roce 2013 byla dokončena rekonstrukce objektu určeného pro
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, který bude provozovat CSOP.
Popis současného stavu
Zařízení je určené dětem a mládeži vyrůstající v méně podnětném nebo
problematickém a konfliktním rodinném prostředí. Děti a mládež zde
budou trávit volný čas v rámci pravidelných organizovaných činností a
možnost navázat nové kontakty.
Plánované aktivity pro rok
2014

a) zahájení a zajištění provozu NZDM
b) finanční podpora nízkoprahového zařízení
c) zveřejňování činnosti na webu KPSS
d) spolupráce CSOP s OSPOD ÚMČ Praha 5

Cílová skupina

- děti a mládež z méně podnětného, problematického a konfliktního
rodinného prostředí

Výstup opatření

- zázemí pro děti a mládež, které vyrůstají v sociálně problematických
podmínkách

Dopad na cílovou skupinu

- prevence sociálního vyloučení dětí a mládeže z méně podnětného,
problematického a konfliktního rodinného prostředí
- zlepšení kvality života dětí a mládeže
- prevence sociálně patologických jevů

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři
Partneři
Časový harmonogram

Finanční zdroje

CSOP
ÚMČ Praha 5
a) leden 2014
b) leden – prosinec 2014
c) leden – prosinec 2014
d) leden – prosinec 2014
- v rámci pracovní činnosti pracovníků CSOP
- MHMP, MPSV
- z rozpočtu MČ Praha 5
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Připravenost opatření

Opatření je připraveno k realizaci.

Důležitost opatření

velmi důležité

Opatření 10.2 Podpora sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (strategie zpracována v opatření 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.

Popis současného stavu

Plánované aktivity pro rok
2014

Cílová skupina

Výstup opatření

Dopad na cílovou skupinu

ÚMČ Praha 5 spolupracuje s NNO, které se zaměřují na jednotlivce,
rodiny s dětmi, skupiny nebo komunity ohrožené sociálním vyloučením.
Činnost směřuje ke zkvalitnění nebo udržení životních podmínek a
k prevenci sociálního vyloučení osob z důvodu nezaměstnanosti,
závislostí na sociálních dávkách, ztráty bydlení a také ztráty
společenských kontaktů. Dále podporuje organizace pomáhající lidem
v krizi, kteří se ocitli v těžké životní situaci a tuto situaci nemohou řešit
vlastními silami.
a) poskytnutí prostoru v KC Prádelna pro organizace nabízející
volnočasové aktivity za podmínek stanovených Radou MČ Praha 5
b) spolupráce OSK s NNO, vyhledávání možností podpory jejich činnosti
c) zveřejňování kontaktů a akcí na webu KPSS
d) vyhledávání rizikových osob a předávání informací o možnostech
spolupráce s NNO
- osoby ohrožené sociálním vyloučením
- osoby v krizi
- etnické skupiny a národnostní menšiny
- aktualizovaný Katalog sociálních služeb
- nabídka aktivit na webových stránkách KPSS v Kalendáři akcí
- získání dovedností a zvýšení kompetencí k řešení vlastní životní situace
u osob ohrožené sociálním vyloučením
- vyšší míra motivace pro řešení vlastní životní situace u osob ohrožených
sociálním vyloučením včetně změny životních návyků
- odborná pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením v nepříznivé
sociální situaci
- prevence ztráty společenských kontaktů
- možnost seberealizace a resocializace
- prevence sociálně patologických jevů

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři

NNO, CSOP

Partneři

ÚMČ Praha 5

Časový harmonogram

a) leden – prosinec 2014
b) leden – prosinec 2014
c) leden – prosinec 2014
d) leden – prosinec 2014
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Finanční zdroje

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

Připravenost opatření

Opatření navazuje na již realizované kroky a je připraveno k realizaci.

Důležitost opatření

velmi důležité

Opatření 10.4 Podpora nízkoprahových denních center/klubů zaměřených na osvětu a vzdělávání pro integraci
minoritních skupin.

Popis současného stavu

Nízkoprahovým denním centrem/klubem pro účely tohoto opatření se
rozumí nabídka programů, ve kterých zájemce nemusí splňovat takové
nároky, jako je např. pravidelná docházka. V Praze 5 je cílové skupině
poskytnut bezpečný prostor, kde příslušníci minoritních skupin naleznou
pomoc a podporu pro aktivní řešení svých životních situací u NNO a
v prostorách KC Prádelna. OSK podporuje realizaci osvětových a
vzdělávacích programů ve spolupráci s NNO.

Plánované aktivity pro rok
2014

a) spolupráce OSK s NNO
b) spolupráce OSK s CSOP
c) organizování a spoluúčast při organizaci osvětových a vzdělávacích
akcích

Cílová skupina

- příslušníci minoritních skupin

Výstup opatření

Dopad na cílovou skupinu

- kurzy a vzdělávací programy
- smysluplné trávení volného času cílové skupiny
- podpora komunitního života
- pomoc a podpora při řešeni obtížných životních situací
- zvyšovaní motivace ke vzdělaní
- prevence sociálně patologických jevů

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři

NNO, CSOP

Partneři

ÚMČ Praha 5

Časový harmonogram

a) leden – prosinec 2014
b) leden – prosinec 2014
c) leden – prosinec 2014

Finanční zdroje

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

Připravenost opatření

Opatření navazuje na již realizované kroky.
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Důležitost opatření

velmi důležité

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 současného stavu

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.

Plánované aktivity pro rok
2014

a) spolupráce s organizacemi o.s. Bílý kruh bezpečí a ProFem o.p.s.
b) zveřejňování kontaktů na organizace poskytující odbornou pomoc
obětem trestných činů na webu KPSS

Cílová skupina

- oběti trestných činů a jejich blízcí
- svědkové trestných činů
- osoby ohrožené trestnou činností
- pozůstalí po obětech

Výstup opatření

- fungující bezplatná, nestranná a diskrétní poradna pro cílovou skupinu
- informovanost veřejnosti o odborné pomoci obětem trestných činů

Dopad na cílovou skupinu

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

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři

NNO

Partneři

OSK

Časový harmonogram

a) leden – prosinec 2014
b) leden – prosinec 2014

Finanční zdroje

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

Připravenost opatření

Opatření navazuje na již realizované kroky.
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Důležitost opatření

důležité

Opatření 11.2 Podpora krizové intervence.

Popis současného stavu

Na území Prahy 5 krizovou intervenci poskytují NNO a pracovníci OSK.
Jedná se o odbornou práci s člověkem, který se ocitl v krizové životní
situaci a kterou nedokáže řešit vlastními silami. Krizová pomoc zahrnuje
služby jako je poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění stravy,
terapeutická činnost, pomoc při prosazování práv a zájmů.

Plánované aktivity pro rok
2014

a) pravidelná aktualizace Katalogu sociálních služeb
b) zvýšení kvalifikace pracovníků OSK v rámci akreditovaných
vzdělávacích programů v problematice krizové intervence

Cílová skupina

- osoby v krizi

Výstup opatření
Dopad na cílovou skupinu

- poskytnutí kvalifikované, odborné pomoci
- informovanost o poskytovatelích
- posílení schopnosti klienta vyrovnat se se zátěží
- minimalizovat ohrožení klienta
- zabránit sociálnímu vyloučení
- prevence psychiatrizace a hospitalizace

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři

NNO

Partneři

OSK

Časový harmonogram

a) leden – prosinec 2014
b) leden – prosinec 2014

Finanční zdroje

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

Připravenost opatření

Opatření navazuje na již realizované kroky.

Důležitost opatření

důležité
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Priorita č.12
Řešení drogové problematiky na území MČ 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 současného stavu

V Praze 5 působí dvě kontaktní centra, která provozují NNO zabývající se
protidrogovou problematikou - Progressive, o.s. a Sananim o.s. Uživatelé
služeb mají k dispozici služby kontaktního a poradenského centra pro
závislosti.

Plánované aktivity pro rok
2014

a) zajištění finanční podpory na sběr infekčního materiálu
b) setkávání protidrogového koordinátora s NNO pro řešení aktuálních
problémů
c) pravidelná účast na setkáních protidrogových koordinátorů MČ ve
spolupráci s MHMP

Cílová skupina

- osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Výstup opatření

Dopad na cílovou skupinu

- řešení v oblasti protidrogové politiky
- ochrana společnosti
- 6 setkání s NNO
- 10 setkání protidrogového koordinátor s dalšími MČ ve spolupráci
MHMP
- prevence rizikových jevů
- prevence přenosu infekčních chorob prostřednictvím výměnného
programu
- změna rizikového chování

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři

Progressive o.s., Sananim o.s.

Partneři

ÚMČ Praha 5

Časový harmonogram

Finanční zdroje

a) leden – prosinec 2014
b) leden – prosinec 2014
c) 1x měsíčně leden – červen a září – prosinec 2014
- 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
- rozpo
et ÚMČ Praha 5
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Připravenost opatření

Opatření navazuje na již realizované kroky, je připraveno k realizaci.

Důležitost opatření

velmi důležité

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

Popis současného stavu

Plánované aktivity pro rok
2014

Cílová skupina

Výstup opatření

Dopad na cílovou skupinu

Akční plán protidrogové politiky MČ Praha 5 na rok 2014 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. Koordinátor protidrogové prevence na ÚMČ Praha 5
spolupracuje s MP Praha 5 a s PČR za účelem řešení podnětů, případně
stížností od obyvatel MČ Praha 5.
a) oslovení ZŠ z Prahy 5 s nabídkou realizace programů primární
protidrogové prevence
b) organizace setkání se zástupci ZŠ a odborníků na aktuální téma
c) předávání informací z MHMP a z NNO školním metodikům
prevence a ředitelům ZŠ a MŠ z Prahy 5 a NNO
d) na základě monitoringu bude oslovován OSP za účelem provedení
bezpečnostních prořezů v místech, které jsou vyhledávány uživateli
návykových látek
e) monitorování rizikových lokalit
- děti a mládež
- osoby ohrožené závislostí na návykových látkách a jejich rodiče/blízcí
- veřejnost
- oslovení 3-5 ZŠ z Prahy 5 s nabídkou programů a následné
zprostředkování kontaktu s realizátorem programu
- 1 setkání se zástupci ZŠ z Prahy 5 a odborníků
- včasné a ucelené předávání informací
- bezpečná veřejná prostranství na území MČ Praha 5
- ochrana zdraví dětí a mladistvých před škodlivým užíváním návykových
látek
- ochrana osob ohrožených závislostí před škodlivým užíváním
návykových látek
- informovanost odborné veřejnosti a pedagogických pracovníků
- zvýšení pocitu bezpečí občanů na území MČ Praha 5

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři

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

Partneři

ÚMČ Praha 5
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Časový harmonogram

Finanční zdroje

a) září 2014
b) leden – prosinec 2014
c) leden – prosinec 2014
d) březen – prosinec 2014
e) leden – prosinec 2014
- MŠMT, MPSV, MZ, MHMP
- rozpo
et ÚMČ Praha 5
- Nadace, akciové společnosti, dary od soukromých osob a institucí

Připravenost opatření

Opatření navazuje na již realizované kroky, je připraveno k realizaci.

Důležitost opatření

velmi důležité

Priorita č.13
Pomoc v integraci minoritních skupin na území MČ 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 13.1 Podpora vzdělávacích programů v rámci MŠ, ZŠ, klubů, pro děti a mládež z rodin minoritních
skupin ohrožených chudobou, segregací a sociálním vyloučením.

Popis současného stavu

Plánované aktivity pro rok
2014

Cílová skupina

Výstup opatření

Dopad na cílovou skupinu

V roce 2013 ÚMČ Praha 5 podpořil integrační a vzdělávací programy pro
minoritní skupiny na svém obvodu – „Rozvoj klíčových kompetencí
romských žen v oblasti soc. dovedností“, „Víkendový pobyt pro Matky
s dětmi“, „Podpora zaměstnání Romů v Praze“. OSK se zapojil do
mezinárodního projektu migrace „MiStra“, kterou realizuje Člověk
v Tísni, o.p.s. Cílem projektu je přenést již fungující integrační nástroje
z osmi do projektu zapojených evropských měst do nového prostředí.
Dále se zástupce OSK stal členem platformy HM Prahy, která se zabývá
integrací cizinců na úrovni samosprávy.
a) pokračování účasti na projektu „MiStra“
b) účast na platformě HM Praha pro integraci cizinců
c) organizace akcí zaměřených na integraci cizinců (např. Společenského
večera pro etnické a národnostní menšiny, společenské večery v KC
Prádelna)
d) podpora projektů zaměřených na vzdělávání, začlenění do pracovního
trhu, kulturní mediace, dostupnost bydlení apod.
- příslušníci etnických skupin a národnostních menšin
- 1 workshop v projektu „MiStra“
- podklady pro pražskou koncepci v oblasti integrace cizinců
- společenské a kulturní akce
- 10 rodin zapojených do vzdělávacího programu
- komplexní podpora dětí ze sociálně slabých rodin z minoritních skupin
- prevence sociálního vyloučení
- růst sociálních dovedností
- možnost zapojení se do pracovního procesu

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři

ÚMČ Praha 5
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Partneři

NNO, MHMP, ostatní MČ

Časový harmonogram

a) leden – březen 2014
b) leden – prosinec 2014
c) leden – prosinec 2014
d) leden – prosinec 2014

Finanční zdroje

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

Připravenost opatření

Opatření navazuje na již realizované kroky, je připraveno k realizaci.

Důležitost opatření

důležité

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).
Opatření 13.2, 13.3 jsou zaměřena na pomoc osobám z minoritních a jinak ohrožených skupin. Vzhledem
k tomu, že organizace poskytující tuto službu se nezaměřují pouze na práci s osobami z minoritních skupin, je
strategie těchto opatření rozpracována v opatřeních, na která mají vazbu.
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Seznam zkratek používaných v dokumentu
CNP – Centrum následné péče
CSOP - Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci
ČCE - Českobratrská církev evangelická
ČR – Česká republika
ESF - Evropský sociální fond
EU - Evropská unie
FN Motol – Fakultní nemocnice Motol
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
KST - Odbor Kancelář starosty
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
HZS – Hasičský záchranný sbor
OPP – Odbor propagace a protokolu
OSK - Odbor sociální problematiky a prevence kriminality
OSP - Odbor správy veřejného prostranství
OŠKS – Odbor školství, kultury a sportu
OSP – Odbor správy veřejného prostranství
OSPOD - oddělení sociálně právní ochrany dětí
OZP - osoba se zdravotním postižením
PČR – Policie České republiky
PN Bohnice – Psychiatrická nemocnice Bohnice
PO – právnická osoba
PS - pracovní skupina
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ŘS - řídící skupina
SŠ - střední škola
SVP – Středisko výchovné péče
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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