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Seznam zkratek používaných v dokumentu: 
 

CSOP – Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci 

ČSÚ – Český statistický úřad 

DSS – Dům sociálních služeb s odlehčovacím pobytovým zařízením 

FO – fyzické osoby 

HMP – hlavní město Praha 
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KC – komunitní centrum 

KPSS – komunitní plánování sociálních služeb 

MČ P 5 – městská část Praha 5 

MHMP – Magistrát hlavního města Prahy 

o. p. s. – obecně prospěšná společnost 

OSO – Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 

p. o. – příspěvková organizace 

s. r. o. – společnost s ručením omezeným 

SPRSS – Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb související  

ÚMČ – Úřad městské části  

z. s. – zapsaný spolek 

z. ú. – zapsaný ústav 
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Úvodní slovo 

Vážení přátelé, 

 

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

služeb souvisejících v městské části Praha 5 na období 2022 – 2024 (dále je 

Střednědobý plán).  

 

Vznik tohoto dokumentu byl ovlivněn epidemiologickou situací v souvislosti 

s pandemií koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2. Z důvodu ochrany obyvatelstva 

a prevence nebezpečí šíření onemocnění byla v roce 2021 zrušena plánovaná setkání 

pracovních skupin v rámci komunitního plánování sociálních služeb. Spolupráce se 

zástupci poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, občanů z Prahy 5 a 

představitelů naší městské části probíhala především elektronicky.  

 

Cílem komunitního plánování je posilování sociální soudržnosti komunity, podpora 

sociálního začleňování a v neposlední řadě předcházení sociálnímu vyloučení 

jednotlivců i skupin. V podstatě jde o zajištění dostupnosti a potřebnosti sociálních a 

souvisejících služeb.  

 

Základem předkládaného Střednědobého plánu jsou výstupy z procesu komunitního 

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

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

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

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

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

potenciálně dosažitelné.  

 

Střednědobý plán je vytvořen na tříleté období 2022 – 2024. V rámci tohoto období 

bude každoročně zpracován prováděcí dokument – Akční plán, který detailně 

rozpracuje úkoly stanovené Střednědobým plánem.  

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

a jakýmkoliv způsobem pomáhají potřebným. Velmi si vážíme jejich obětavé práce. 

Naše poděkování patří také těm, kteří se na vytvoření Střednědobého plánu rozvoje 

sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na období 2022 – 2024 

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

připomínkového řízení.  

 

Tvorba materiálu je financována z rozpočtu městské části Praha 5. Tento materiál byl 

schválen Radou městské části Praha 5 dne 25. 8. 2021, usnesením číslo 37/990/2021. 

 

 

JUDr. Petr Lachnit 

radní MČ Praha 5 

 

Mgr. Josef Vacek 

vedoucí Odboru sociální problematiky a prevence kriminality 
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1 Komunitní plánování sociálních služeb a služeb 

souvisejících na území MČ Praha 5    

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

a souvisejících služeb na svém území tak, aby odpovídaly potřebám a možnostem 

obyvatel MČ Praha 5. Od roku 2009 zpracovává střednědobé plány, které se nezaobírají 

pouze sociálními službami dle zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění o sociálních 

službách (dále jen zákon o sociálních službách), ale i službami souvisejícími, bez 

kterých je síť služeb v sociální oblasti nemyslitelná. Jde o služby, které doplňují sociální 

služby a napomáhají v řešení nepříznivé sociální situaci občanů, ale i o služby, které se 

zabývají naplněním volného času a jsou pro životní spokojenost obyvatel velmi 

důležité.   

 

Tento plán navazuje na předchozí střednědobé plány: 

- Plán udržitelného rozvoje sociálních služeb MČ Praha 5 na období 2009 – 2012, 

- Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb související na období 

2013 – 2015, 

- Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb související na období 

2016 – 2018, 

- Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb související na období 

2019 – 2021. 

 

SPRSS na období 2022 – 2024 v mnohém navazuje na předchozí SPRSS. Priority 

stanovené v předcházejících plánech bylo potřeba v rámci přípravy plánu na další 

období ověřit a reagovat na zjištěné změny.  

 

Oblast bezpečnosti, prevence kriminality a protidrogová prevence je řešena 

samostatnými strategickými dokumenty. Tyto jsou zveřejněny na webových stránkách 

komunitního plánování https://kpss.praha5.cz/ v záložce „Dokumenty“. 

 

Cílem plánování sociálních a souvisejících služeb v MČ Praha 5 je posílení sociální 

stability a soudržnosti obyvatelstva, rozvoj vzájemné spolupráce a omezení sociálně 

patologických jevů. Zajistit těm, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, pomoc a 

podporu prostřednictvím nabídky dostupných sociální služeb, která jim umožňuje žít 

v přirozeném prostředí, ale také umožnit prostřednictvím služeb souvisejících věnovat 

se zálibám či koníčkům a podporovat komunitní život.  

 

SPRSS na období 2022 – 2024 je úzce provázán v sociální oblasti s dalším strategickým 

dokumentem – Strategií rozvoje MČ Praha 5 2030+. 

 

1.1 O metodě komunitního plánování 

Střednědobý plán MČ Praha 5 je zpracován metodou komunitního plánovaní. Tato 

metoda umožňuje efektivní plánování sociálních služeb na území MČ Praha 5 tak, aby 

odpovídalo potřebám obyvatel. Výsledkem je vytvoření systému sociálních služeb na 

místní úrovni, který odpovídá zjištěným místním potřebám. Zajišťuje, že finanční 

prostředky vynakládané na sociální služby, jsou efektivně využívány. Jde o otevřený, 

https://kpss.praha5.cz/
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nikdy nekončící proces, hledání potřeb a zdrojů, stanovování priorit, jejich realizace a 

vyhodnocování.   

 

Metoda je založena na spolupráci představitelů městské části Praha 5, úředníků ÚMČ 

Praha 5, poskytovatelů sociální a souvisejících služeb a uživatelů těchto služeb. 

 

Tým, který se na zpracování plánu podílel, se při své práci držel zejména zpracovaných 

metodik pro plánování sociálních služeb a respektoval hlavní principy komunitního 

plánování: 

- partnerství a spolupráce,   

- zapojování místního společenství,  

- potřeby, priority a směry rozvoje jsou stanoveny lidmi, kteří v obci žijí, 

- průběh zpracování komunitního plánu je stejně důležitý jako jeho výstupy, 

- kompromis přání a možností. 1   

1.2 Legislativní ukotvení 

Obce mohou dle § 94 písm. d) zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění o sociálních 

službách zpracovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s krajem, 

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

poskytovány sociální služby.   

1.3 Historie komunitního plánování na území MČ Praha 5 

Dne 30. 1. 2007 Rada MČ Praha 5 usnesením č. 4/86/2007 vzala na vědomí projekt 

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

 

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. 2. 2009 usnesením č.15/3/2009 vzalo tento dokument na vědomí Zastupitelstvo MČ 

Praha 5.  

 

Dne 30. 10. 2012 Rada MČ Praha 5 usnesením č. 41/1564/2012 schválila Střednědobý 

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

2013 – 2015.  

 

Dne 29. 11. 2013 usnesením č. 56/1946/2013 byl schválen Akční plán rozvoje 

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

 

Dne 18. 8. 2014 usnesením č. 38/1356/2014 byl schválen Akční plán rozvoje sociálních 

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

 

Dne 24. 3. 2015 usnesením č. 13/370/2015 byla schválena aktualizace Akčního plánu 

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

 

Dne 14. 12. 2015 usnesením č. 46/1763/2015 byl schválen Střednědobý plán rozvoje 

sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na období 2016 – 2018. 

                                                 
1 Zdroj: https://www.mpsv.cz/hlavni-zasady-a-principy-komunitniho-planovani-socialnich-sluzeb  

https://www.mpsv.cz/hlavni-zasady-a-principy-komunitniho-planovani-socialnich-sluzeb


                       Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících, MČ Praha 5           2022 – 2024 

7 

Dne 5. 1. 2016 usnesením č. 1/32/2016 byl schválen Akční plán rozvoje sociálních 

služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016. 

Dne 16. 11. 2016 usnesením č. 43/1626/2016 byl schválen Akční plán rozvoje 

sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2017. 

 

Dne 6. 12. 2017 usnesením č. 49/1629/2017 byl schválen Akční plán rozvoje sociálních 

služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2018. 

 

Dne 25. 7. 2018 usnesením č. 30/1007/2018 byl schválen Střednědobý plán rozvoje 

sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na období 2019 – 2021. 

 

Dne 19. 9. 2018 usnesením č. 39/1268/2018 byl schválen Akční plán rozvoje sociálních 

služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2019. 

 

Dne 23. 10. 2019 usnesením č. 41/1247/2019 byl schválen Akční plán rozvoje 

sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2020. 

 

Dne 14. 10. 2020 usnesením č. 39/1172/2020 byl schválen Akční plán rozvoje 

sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2021. 

 

Dne 5. 5. 2021 usnesením č. 21/475/2021 byly schváleny priority a opatření na období 

2022 – 2024.  

 

1.4 Organizační struktura procesu komunitního plánování 

Proces a účastníci komunitního plánování sociálních služeb městské části Praha 5 jsou 

popsáni v Organizačním řádu, který upravuje vzájemné vztahy, kompetence, úkoly, 

rozsah pravomocí a odpovědnost jednotlivých účastníků. Jeho znění zpracovávají 

členové Řídící skupiny, včetně následných změn a doplňků a schvaluje Rada MČ 

Praha 5. Dokument je dostupný na https://kpss.praha5.cz/ v záložce „Dokumenty“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kpss.praha5.cz/
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1.4.1 Schéma organizační struktury 

 
                                           Zdroj: MČ Praha 5 

 

Výše uvedené schéma organizační struktury znázorňuje přehledně jednotlivé subjekty 

zapojené do procesu komunitního plánování a jejich provázanost. Tabulka níže 

obsahuje náplň jejich činnosti.  

 

 
Tabulka č. 1 Subjekty KPSS a jejich náplň činnosti 

SUBJEKT ČINNOST 

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

Schvaluje strategické materiály, jako jsou střednědobé i akční 

plány.   

Garant KPSS   Informuje orgány městské části o průběhu KPSS, deleguje 

výkon činnosti na další členy týmu KPSS, je předsedou Řídící 

skupiny KPSS a předkládá materiály Radě MČ Praha 5.   

Řídící skupina  Řídí proces komunitního plánování, koordinuje jednotlivé 

činnosti a aktivity. Projednává výstupy a vyjadřuje se k 

závěrům z jednání pracovních skupin, navrženým prioritám a  

opatřením na dané období. Koordinuje jejich realizaci. 

Vyhodnocuje naplňování komunitního plánu. 
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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.  

Vedoucí pracovní 

skupiny 

 

Koordinuje činnost v příslušné pracovní skupině a zpracovává 

výstupy pro koordinátora a  Řídící skupinu. 

Pracovní skupiny 

 

Jde o základní článek komunitního plánování, jsou zřízeny na 

základě potřeb cílových skupin. Spolupracují  při formulaci 

priorit a opatření komunitního plánu pro svou cílovou skupinu. 
                                                                                                                                            Zdroj: MČ Praha 5 

1.4.2 Členové Řídící skupiny 

Řídící skupinu tvoří garant KPSS, členové zastupitelstva, vedoucí OSO, koordinátorka 

KPSS, vedoucí pracovních skupin a delegáti pracovních skupin z řad poskytovatelů a 

uživatelů sociálních služeb.  

 

Jmenný seznam členů Řídící skupiny je průběžně aktualizován a je schvalován Radou 

MČ Praha 5. Platná verze seznamu je dostupná na https://kpss.praha5.cz/ v záložce 

„Dokumenty“. 

 

1.4.3 Členové pracovních skupin 

V rámci procesu komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb v MČ Praha 5 

působí tři pracovní skupiny: 

I. Senioři a osoby se zdravotním postižením 

II. Děti, rodina a mládež 

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

národnostní menšiny  

 

Členy skupin jsou zástupci organizací poskytujících sociální a související služby, 

pracovníci sociálního odboru, zastupitelé městské části Praha 5, uživatelé služeb a 

zájemci z řad veřejnosti, kteří mají zájem ovlivňovat fungování a rozvoj služeb.  

 

S cílem prohloubení spolupráce mezi jednotlivými účastníky plánování se pracovní 

skupiny scházejí od roku 2012 každé čtvrtletí. Tato pravidelnost v setkávání byla 

narušena v roce 2020 epidemiologickou situací v souvislosti s pandemií koronaviru.  

 

 

2 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 

Zajišťuje podporu a pomoc rodinám a dětem, seniorům, sociálně potřebným, zdravotně 

postiženým i péči o občany společensky nepřizpůsobivé. Zabývá se problematikou 

národnostních menšin, etnik a multikulturalismu. Prostřednictvím funkce 

protidrogového koordinátora a koordinátora prevence kriminality zajišťuje koncepční, 

https://kpss.praha5.cz/
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metodickou a analytickou činnost v individuální a skupinové práci v souvislosti s 

prevencí společensky nežádoucích jevů na území MČ Praha 5.  

 

Odbor sociální problematiky a prevence kriminality ÚMČ Praha 5 tvoří tři oddělení: 

2.1.1  Oddělení sociálně právní ochrany dětí 

Oddělení je rozděleno na tři části, a to část  péče o rodinu a dítě,   sociální kurately pro 

děti a mládež  a  náhradní rodinné péče. Pracovnice jednotlivých úseků, vykonávají 

specifickou odbornou sociální práci. Provádí sociálně-právní ochranu dětí a mládeže, 

zprostředkovávají osvojení, pěstounskou péči, spolupracují se soudy, notáři, policií, se 

školami, s lékaři, vykonávají funkci kolizního opatrovníka při soudním jednání, kdy se 

jedná o nezletilé děti, navrhují výchovná opatření. 

 

Předním hlediskem sociálně-právní ochrany  je zájem a blaho dítěte, ochrana 

rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči. 

2.1.2 Oddělení sociální péče a rozvoje sociálních služeb 

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

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

omezených na svéprávnosti na základě rozhodnutí soudu, zajišťuje agendu zvláštních 

příjemců dávek důchodového pojištění i vypravení  sociálních pohřbů u zcela 

osamělých obyvatel. Zabezpečuje vydávání a výměnu parkovacích průkazů 

označujících vozidlo přepravující osobu zdravotně postiženou. Zajišťuje agendu 

životních jubileí a koordinuje plánování rozvoje sociálních i souvisejících služeb 

metodou komunitního plánování.  

2.1.3 Oddělení sociálních kurátorů, poradce pro cizince a národnostní menšiny  

Zajišťuje výkon funkce kurátora pro dospělé osoby, kterým hrozí sociální vyloučení, 

pro osoby bez přístřeší, pro osoby ve výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody 

a pro osoby, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností.  

 

Poradce pro cizince a národnostní menšiny poskytuje poradenství a podporu 

národnostním menšinám k jejich integraci a zapojování se do běžného způsobu života a 

do všech oblastí společenského života, podporuje aktivity, preventivní programy cílené 

na národnostní menšiny a integraci cizinců.  

 

 

3 Sociální a související služby na Praze 5  

Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 

kterém jsou rozděleny do tří oblastí – sociální poradenství, služby sociální péče a služby 

sociální prevence. Ve zmíněném zákoně jsou upraveny podmínky poskytování pomoci a 

podpory osobám v nepříznivé sociální situaci.  

 

Související služby nejsou definovány jako služby sociální žádným zákonem, ale jedná 

se o služby, které jsou velmi významné pro spokojený komunitní život. Nabízejí 
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podpůrné činnosti, které síť sociálních služeb vhodně doplňují, jako např. volnočasové 

aktivity, vzdělávání, dobrovolnictví, doprava pro seniory a osoby s handicapem, apod. 

Tyto služby mají zcela zásadní vliv na spokojenost příslušníků komunity.    

 

 Komunitní plánování na MČ Praha 5 se věnuje nejen poskytovatelům sociálních služeb 

dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ale i poskytovatelům služeb 

souvisejících. Organizace poskytující sociální i související služby jsou uvedeny v 

Katalogu sociálních služeb, který je průběžně aktualizován a zveřejněn na webových 

stránkách komunitního plánování Prahy 5 (https://kpss.praha5.cz/katalog-socialnich-

sluzeb/).  

 

3.1 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p.o.2 

MČ Praha 5 je zřizovatelem Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p.o. (dále 

jen CSOP). Hlavním posláním a účelem organizace je podporovat soběstačnost, 

poskytovat podporu a pomoc všem těm, kteří se ocitli vzhledem ke svému věku, 

zdravotnímu stavu či chronickému onemocnění v situaci, kdy  jsou částečně či úplně 

odkázáni na pomoc jiných. Prioritou poskytovaných služeb je individuální přístup  ke 

klientovi,  respektování jeho  práv a  včasnost zajištění služby. Zároveň organizace 

nabízí i služby, které podporují zdravý životní styl, aktivní využívání volného času 

a celoživotní vzdělávání. 

 

CSOP provozuje terénní pečovatelskou službu, Dům s pečovatelskou službou, střediska 

osobní hygieny, byty s pečovatelskou službou a Dům sociálních služeb s odlehčovacím 

pobytovým zařízením. Dále CSOP provozuje Komunitní centra Prádelna a Louka, která 

zajišťují komunitní,  kulturní, společenské, vzdělávací, umělecké a sportovní 

aktivity reflektující aktuální společenské potřeby. Cílová skupina je velmi široká 

a zasahuje do všech věkových kategorií.  Veškeré aktivity komunitních center podporují 

aktivizaci, účast na plnohodnotném společenském životě, navazování vzájemných 

vztahů a přátelství a bojují proti osamocení a předsudkům stáří. Dále CSOP zajišťuje 

provoz jeslí. 

3.1.1 Pečovatelská služba3 

Pečovatelská služba je registrovanou sociální službou podle zákona č. 108/2006 Sb. 

o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Pečovatelská služba je terénní 

služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 

chronického onemocnění, zdravotního a tělesného postižení a rodinám s dětmi, jejichž 

situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

3.1.2 Dům sociálních služeb s odlehčovacím pobytovým zařízením4 

Odlehčovací služba, dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění 

pozdějších předpisů, je poskytována v lůžkovém zařízení v Domě sociálních služeb 

s odlehčovací pobytovou službou (dále jen DSS) Na Neklaníce 15, Praha 5. 

                                                 
2 Zdroj: https://www.csop5.cz/  
3 Zdroj: https://www.csop5.cz/ 
4 Zdroj: https://www.csop5.cz/  

https://kpss.praha5.cz/katalog-socialnich-sluzeb/
https://kpss.praha5.cz/katalog-socialnich-sluzeb/
https://www.csop5.cz/
https://www.csop5.cz/
https://www.csop5.cz/
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DSS nabízí krátkodobé, ale i dlouhodobé pobyty pro seniory od 60-ti let věku s cílem 

poskytovat sociálně ošetřovatelskou péči seniorům odkázaným na pomoc druhé osoby 

nebo rodiny tak, aby byl zajištěn jejich důstojný život. V rámci pobytu vytvářet klidné 

a bezpečné prostředí, zajistit mu nepřetržitou péči. Péče je poskytována i klientům 

částečně imobilním, inkontinentním a klientům trpícím lehkou formou demence. 

3.1.3 Komunitní centrum Prádelna5  

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

zároveň kulturní, společenské a umělecké centrum reflektující aktuální společenské 

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

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

v důsledku především k propojení a podpoře místní komunity. 

 

Významnou skupinou, která zde nachází širokou nabídku aktivit jsou senioři. Pro ně v 

komunitním centru probíhají počítačové kurzy, iKavárna, herna stolního tenisu, 

výtvarné workshopy, klub stolních her apod. Zázemí pro svoji činnost zde nalezl Klub 

SENzačních SENiorů i dalších skupin seniorů. Dětem a mládeži centrum nabízí různé 

volnočasové aktivity. Pro nejširší veřejnost jsou připraveny pravidelné výstavy v Galerii 

Prádelna a jejich vernisáže, cestovatelské a fotografické večery, koncerty, divadelní 

představení, semináře a přednášky apod. 

3.1.4 Komunitní centrum Louka6 

Také KC Louka nabízí multifunkční komunikační prostor pro veřejnost. Nabízí nejen 

vzdělávací a společenské programy pro seniory, jako jsou kurzy PC, tréninky paměti, 

tvořivé dílny, výtvarné workshopy, besedy a semináře, ale i místo pro setkávání a 

komunitní aktivity.  

 

3.2 Financování sociálních a souvisejících služeb 

Rozvoj a plánování sociálních služeb na Praze 5 je velmi úzce spojeno s jejich 

financováním. Sociální služby jsou financovány z několika zdrojů – od uživatelů služby  

s využitím příspěvku na péči, dotacemi ze státního rozpočtu, dotacemi kraje (MHMP) a 

dotacemi obce  (MČ). Dalším zdroji financování mohou být také platby od zdravotních 

pojišťoven u služeb přesahujících do zdravotnické problematiky, ze strukturálních 

fondů apod.  

 

Městská část Praha 5 poskytuje ze svého rozpočtu účelové finanční prostředky na 

sociální a související služby především prostřednictvím dotačního řízení v návaznosti na 

zdrojové možnosti rozpočtu na příslušný kalendářní rok. Pravidla pro poskytování 

dotací a darů jsou závazná pro žadatele z řad právnických a fyzických osob (FO s 

přiděleným IČO) působících v oblasti sociálních služeb a služeb souvisejících, na 

základě nichž mohou o dotaci MČ Praha 5 požádat.  Část prostředků je poskytována 

                                                 
5 Zdroj: https://www.csop5.cz/ 
6 Zdroj: https://www.csop5.cz/ 

 

https://www.csop5.cz/
https://www.csop5.cz/
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formou darů a některé, především terénní služby, jsou poskytovány na základě 

objednávky jako obchodní vztah.  

 

Tabulka č. 2 znázorňuje výši finančních prostředků, které jsou z rozpočtu MČ Praha 5 

poskytovány na provoz sociálních a souvisejících služeb.  
 

 

Tabulka č. 2: Způsob financování    

Způsob financování  
celková výše 

v roce 2019 

celková výše 

na  rok 2020 

celková výše 

plán na  rok 

2021 

Celkové fin. prostředky z rozpočtu MČ 

P5, kterými je prostřednictvím 

neinvestičního příspěvku financována 

p.o. CSOP Praha 5 

22 702 000 22 343 139 43 634 000  

Z toho fin. prostředky z rozpočtu MČ 

P5, kterými je prostřednictvím 

neinvestičního příspěvku financována 

p.o. CSOP Praha 5 pouze na 

registrované sociální služby  

13 395 639 18 710 660 26 406 000 

Objem fin. prostředků poskytovaných v 

rámci dotačních řízení MČ P5 na 

registrované sociální služby  
1 526 512 1 177 308 1 300 000 

Objem fin. prostředků poskytovaných v 

rámci dotačních řízení MČ P5 na 

volnočasové aktivity 
337 335 354 270 400 000 

Objem fin. prostředků poskytnutých 

ostatním organizacím  

s registrovanou sociální službou přímou 

finanční podporou z rozpočtu MČ P5 

(dar, smlouva, objednávka) 

127 000 27 000  250 000 

Objem fin. prostředků poskytnutých 

ostatním organizacím  

na související služby přímou finanční 

podporou z rozpočtu MČ P5 (dar, 

smlouva, objednávka) 

104 000 97 745 50 000 

                                                                                                                                                    Zdroj: MČ Praha 5 

 

3.3 Sociální služby 

Tato kapitola je ale věnována jen poskytovatelům sociálních služeb registrovaných dle 

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

obyvatelům MČ Praha 5.  

 

V rámci komunitního plánování rozvoje sociálních služeb MČ Praha 5, jako součást 

hlavního města Prahy, spolupracuje nejen se službami jejichž sídlo je na území této 
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městské části, ale i se službami s celopražskou nebo s nadregionální a celostátní 

působností. Cílem je zajistit dostupnost služeb obyvatelům MČ Praha 5. Zároveň 

zajišťuje svým obyvatelům služby příspěvkovou organizací Centrum sociální a 

ošetřovatelské pomoci, Praha 5, p.o. (viz kapitola 3.1). 

 

Níže uvedená tabulka č. 3 obsahuje přehled poskytovatelů sociálních služeb se sídlem 

na území MČ Praha 5 i těch, kteří poskytují obyvatelům této lokality sociální službu.  

 
Tabulka č. 3: Poskytovatelé sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb.  

Sociální služby: Poskytovatelé: 

PORADENSTVÍ Počet: Název: 

§ 37 – odborné sociální  

 poradenství  

20 

Amelie, z.s., Arcidiecézní charita Praha-Poradna 

Magdala, Bílý kruh bezpečí, z.s., Centrum pro rodinu 

PSS a klinické adiktologie, z.ú., Centrum sociálních 

služeb Praha, Český helsinský výbor, z.s., Člověk v tísni 

o.p.s., InBáze, z. s., Kaleidoskop–centrum terapie a 

vzdělávání, z.ú., Lorm-Společnost pro hluchoslepé z.s., 

NAUTIS, z.ú., Občanská poradna Praha, Organizace pro 

pomoc uprchlíkům, z.s., Sdružení pro integraci a 

migraci, o.p.s., Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních 

mozkových příhodách,z.s., Společnost E – Czech 

Epilepsy Association, z.s., Společnou cestou, z.s., Tichý 

svět, o.p.s., TŘI, z.ú., ŽIVOT 90, z.ú. 

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE 
§ 39 – osobní asistence 

14 

A DOMA z.s., Asistence o.p.s., Diakonie Církve 

bratrské, Fosa, o.p.s., Hewer z.s., Hornomlýnská, o.p.s., 

Komunitní centrum Petrklíč, z. s., Maltézská pomoc, 

o.p.s., NAUTIS, z.ú., Občanské sdružení Melius, z.s., 

Prosaz, z.ú., TopHelpPlus s.r.o., VČELKA sociální 

služby o.p.s., Židovská obec v Praze 

§ 40 – pečovatelská služba  
3 

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

Dívčí katolická střední škola 

§ 41 – tísňová péče        4 Anděl Strážný, z.ú., Chytrá Péče, s.r.o., Institut 

zdravotně-sociálních služeb, z.ú., ŽIVOT 90, z.ú. 

§ 42 – průvodcovské a 

předčitatelské služby 
0 

 

§ 43 – podpora samostatného  

bydlení 
1 

Společnost DUHA, z.ú. 

§ 44 – odlehčovací služby 

7 

CSOP Praha 5, p.o., Cesta domů, z.ú., Diakonie ČCE – 

Středisko Praha, Modrý klíč o.p.s., NAUTIS, z.ú., TŘI, 

z.ú., Zdravotní ústav Most k domovu, z.ú. 

§ 45 – centra denních služeb 4 Diakonie ČCE - středisko Praha, Sdružení na pomoc 

dětem s handicapy, z.ú., TŘI,  z.ú., ŽIVOT 90, z.ú. 

§ 46 – denní stacionáře 4 Arcidiecézní charita Praha, Diakonie ČCE – Středisko 

Praha, ERGO Aktiv, o.p.s., Modrý klíč o.p.s.    

§ 47 – týdenní stacionáře  2 Diakonie ČCE – Středisko Praha, Modrý klíč o.p.s.   

§ 48 – domovy pro osoby se 

zdravotním postižením 4 

Arcidiecézní charita Praha - Domov svaté Rodiny, 

Palata-Domov pro zrakově postižené, Oblastní charita 

Červený Kostelec, Sedmibarevno z.ú. 

§ 49 – domovy pro seniory 2 SeneCura SeniorCentrum Klamovka s.r.o., SeneCura 

SeniorCentrum Slivenec s.r.o. 

§ 50 – domovy se zvláštním 

režimem  3 

Arcidiecézní charita Praha, SeneCura SeniorCentrum 

Klamovka s.r.o., SeneCura SeniorCentrum Slivenec 

s.r.o. 

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1437465451661_21&706f=01d4cd9283475064
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1437465451661_21&706f=01d4cd9283475064
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1447257836774_6&706f=f18f4642d20d6120
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1437464811526_14&706f=853dfb3e2d814e06
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1437467870223_25&706f=b8d3c05cebcdd9b7
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1437467870223_25&706f=b8d3c05cebcdd9b7
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1460026599909_4&706f=b37a27d7d482ee77
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1460026599909_4&706f=b37a27d7d482ee77
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1437466766519_24&706f=a8495564bfcbfcb1
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1561453240916_1&706f=b42c571c3d4a5e11fc26e9f0737bbefd
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1561453240916_1&706f=b42c571c3d4a5e11fc26e9f0737bbefd
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1524638317086_1&706f=48eeff5650690890fc26e9f0737bbefd
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1524638317086_1&706f=48eeff5650690890fc26e9f0737bbefd
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1524638317086_1&706f=48eeff5650690890fc26e9f0737bbefd
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§ 51 – chráněné bydlení  4 BONA, o.p.s., Diakonie ČCE - středisko Praha, 

POHODA - společnost pro normální život lidí s 

postižením, z.ú., Fokus Praha, z.ú. 

§ 52 – soc.sl.poskytované ve 

zdrav. zař.ústavní péče  
1 

„soft palm“ o.s.  

 

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE 
§ 54 – raná péče  3 Diakonie ČCE – středisko celostátních programů a 

služeb, EDA cz, z.ú., NAUTIS, z.ú. 

§ 55 – telef. krizová pomoc 5 Bílý kruh bezpečí, z.s., Centrum sociálních služeb Praha, 

Dětské krizové centrum, z.ú., Elpida, o.p.s., Linka 

bezpečí, z.s. 

§ 56 – tlumočnické služby  4 Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a 

Středočeský kraj, o.p.s., Česká unie neslyšících, z.ú., 

Lorm-Společnost pro hluchoslepé z.s., Tichý svět, o.p.s. 

§ 57 – azylové domy  4 Arcidiecézní charita Praha-Dům Gloria, Centrum 

sociálních služeb Praha, Diakonie ČCE – SKP v Praze, 

Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice 

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

§ 59 – kontaktní centra 3 PROGRESSIVE o.p.s., SANANIM z.ú., Středisko 

prevence a léčby drogových závislostí DROP IN o.p.s. 

§ 60 – krizová pomoc 4 Dům tří přání, z.ú., Dětské krizové centrum, z.ú., 

Diakonie ČCE-Středisko celostátních programů a služeb, 

Fokus Praha, z.ú. 

§ 60a – intervenční centra 1 Centrum sociálních služeb Praha 

§ 61 – nízkoprahová denní centra  2 Armáda spásy v ČR, z.s., NADĚJE 

§ 62 – nízkoprahová zařízení pro 

děti a mládež  

0  

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

Praha, NADĚJE 

§ 64 – služby následné péče 

4 

Centrum ALMA, z.ú., Kaleidoskop–centrum terapie a 

vzdělávání, z.ú., SANANIM z.ú., Středisko prevence a 

léčby drogových závislostí DROP IN o.p.s. 

§ 65 – sociálně aktivizační služby 

pro rodiny s dětmi  

8 

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., Cestou 

necestou z.ú., Diakonie ČCE – SKP v Praze, Dům tří 

přání, z.ú., LATA-programy pro mládež a rodinu, z.ú., 

NAUTIS, z.ú., SOS dětské vesničky, z.s., Společnou 

cestou, z.s.  

§ 66 – sociálně aktivizační služby 

pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením  
8 

Amelie, z.s., Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro 

Prahu a Středočeský kraj, o.p.s., Česká unie neslyšících, 

z.ú., Fokus Praha, z.ú., Lorm-Společnost pro 

hluchoslepé z.s., NAUTIS, z.ú., Okamžik, z.ú., 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, 

zapsaný spolek 

§ 67 – sociálně terapeutické dílny  

4 

Centrum sociálních služeb Hvozdy, o.p.s., Diakonie 

ČCE – Středisko Praha, Dílna Eliáš, z.s., Dílna Gawain, 

z.s. 

§ 68 – terapeutické komunity  0  

§ 69 – terénní programy 

7 

Armáda spásy v ČR, z.s., Člověk v tísni, o.p.s., 

Maltézská pomoc, o.p.s., NADĚJE, Progressive o.p.s., 

Romodrom o.p.s., SANANIM, z.ú. 

§ 70 – sociální rehabilitace 

10 

BONA, o.p.s., ERGO Aktiv, o.p.s., Fokus Praha, z.ú., 

Fosa, o.p.s., Helppes-Centrum výcviku psů pro postižené 

o.p.s., Lorm-Společnost pro hluchoslepé z.s., NAUTIS, 

z.ú., Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých 

ČR, z.s., Tichý svět, o.p.s., Tyfloservis, o.p.s.  
                                                                                                                               Zdroj:iregistr.mpsv.cz  

 

 

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1456230714700_2&706f=892b8625a507518a
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1437465451661_21&706f=01d4cd9283475064
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1437464693961_11&706f=db97b3a3a9929ef8
http://iregistr.mpsv.cz/poskytovatel/detailposkytovatele/511
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1460026599909_4&706f=b37a27d7d482ee77
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1437465451661_21&706f=01d4cd9283475064
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1437465451661_21&706f=01d4cd9283475064
http://iregistr.mpsv.cz/poskytovatel/detailposkytovatele/1715
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1437465451661_21&706f=01d4cd9283475064
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1437465451661_21&706f=01d4cd9283475064
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1437465451661_21&706f=01d4cd9283475064
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1461578722309_2&706f=2b3ed20f1e1618dd
http://iregistr.mpsv.cz/poskytovatel/detailposkytovatele/511
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1460026599909_4&706f=b37a27d7d482ee77
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Z uvedeného přehledu vyplývá, že 80 registrovaných poskytovatelů sociálních služeb 

poskytuje celkem 30 druhů sociálních služeb dle vymezení Zákona o sociálních 

službách č. 108/2006 Sb. v platném znění.       

 

 

 

4 Aktualizace Střednědobého plánu 

Při procesu plánování bylo využito tradičních a osvědčených metod používaných pro 

plánování sociálních a souvisejících služeb na místní úrovni.  

 

Komunitní plánování sociálních a souvisejících služeb na MČ Praha 5 se řídí 

Organizačním řádem, jehož poslední změnu schválila dne 24.02.2015 usnesením č. 

8/227/2015 Rada městské části Praha 5, který je dostupný na webových stránkách 

komunitního plánování sociálních služeb (https://kpss.praha5.cz/) v záložce 

Dokumenty/KPSS. 

 

4.1 Plnění Střednědobého plánu rozvoje sociálních a souvisejících 

služeb na území MČ Praha 5 v období 2019 - 2021 

Zprávy o plnění plánu v letech 2019 – 2021 byly každoročně zpracovány v dokumentu 

„Vyhodnocení plnění priorit“, kde byl uveden přehled realizovaných aktivit v daném 

roce v rámci plnění plánu, jejich výstupy i míra naplnění opatření. Zprávy byly 

předkládány na vědomí Radě MČ Praha 5 a následně zveřejněny na webových 

stránkách komunitního plánování sociálních služeb (https://kpss.praha5.cz/) v záložce 

Dokumenty/Plnění plánu.  

 

4.2 Demografický vývoj obyvatelstva MČ Praha 5 

Podle dat Českého statistického úřadu byl počet obyvatel MČ Praha 5 k 31. 12. 2020 

přibližně 88 225 obyvatel (44 746 žen a 43 479 mužů). Nicméně na sledovaném území 

lze odhadovat obvyklý pobyt dalších zhruba 2 760 obyvatel , kteří nejsou zachyceni ve 

statistikách ČSÚ, ale je třeba s nimi počítat při plánování kapacit poskytovaných služeb 

na území městské části.7 

 

V populaci MČ Praha 5 převažují ženy nad muži, a to o 2,91 %. Z pohledu věkové 

struktury je populace MČ Praha 5 charakteristická tím, že je v ní snížené zastoupení 

základní věkové skupiny 0-19 let a zvýšené zastoupení věkové skupiny 20-64 let ve 

srovnání s hl. m. Prahou i průměrem za celou Českou republiku.8 

 

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

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

                                                 
7Zdroj: Demografická studie městské části Praha 5 do roku 2030 

https://www.praha5.cz/app/uploads/2020/11/Demografick%C3%A1-studie-m%C4%9Bstsk%C3%A9-

%C4%8D%C3%A1sti-Praha-5-do-roku-2030_final.pdf  

8 Zdroj: Demografická studie městské části Praha 5 do roku 2030 

https://kpss.praha5.cz/
https://kpss.praha5.cz/
https://www.praha5.cz/app/uploads/2020/11/Demografick%C3%A1-studie-m%C4%9Bstsk%C3%A9-%C4%8D%C3%A1sti-Praha-5-do-roku-2030_final.pdf
https://www.praha5.cz/app/uploads/2020/11/Demografick%C3%A1-studie-m%C4%9Bstsk%C3%A9-%C4%8D%C3%A1sti-Praha-5-do-roku-2030_final.pdf
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přírůstkem/saldem stěhování (rozdíl počtu přistěhovalých a vystěhovalých osob), 

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

ukazatele znázorňuje tabulka č. 4. 
 

Tabulka č. 4: Pohyb obyvatelstva MČ Praha 5 od roku 2010 do roku 2020 

Rok Narození Zemřelí 
Přirozený 

přírůstek 
Přistěhovalí Vystěhovalí 

Saldo 

stěhování 

Celkový 

přírůstek 

Počet 

obyvatel 

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

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

2012 967 780 187 4 869 4774 95 282 81 443 

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

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

2015 1 015 712 303 4 681 4513 168 471 82 630 

2016 999 694 305 4 647 4 417 1 230 1 535 84 165 

2017 1 026 650 376 5 267 4 532 735 1 111 85 276 

2018 1 069  741 328 5 427  4 599 828 1 156 86 432 

2019 1 053 710 343 6 014  4 564 1 450 1 793 88 225 

2020 1 055 727 328 5 907 5 055 852 1 180 89 405 

                                                                                                                             Zdroj: Český statistický úřad 

 

Časové srovnání v tabulce č. 5 ukazuje narůstající počet obyvatel ve věkové skupině 0 – 

14 let a osob starších 65 let. 
 

Tabulka č. 5: Základní věkové skupiny obyvatel  MČ Praha 5 k 31.12. 2009 – 2019 

rok  

Počet 

obyvatel  

celkem 

v tom ve věku Průměrný 

věk  0-14 let 15-64 let 65 a více let 

2010 84 103 11 025 61 132 11 946 40,5 

2011 81 161 11 128 57 716 12 317 40,8 

2012 81 443 11 455 57 276 12 712 40,8 

2013 80 931 11 647 56 302 12 982 41,0 

2014 82 159 12 058 56 824 13 277 41,0 

2015 82 630 12 479 56 628 13 523 41,0 

2016 84 165 12 898 57 404 13 863 41,0 

2017 85 276 13 278 57 787 14 211 41,1 

2018 86 432 13 678 58 230 14 528 41,0 

2019 88 225 14 021 59 372 14 832 41,0 

                                                                                                                             Zdroj: Český statistický úřad 
 

Tabulka č. 6 představuje údaje o věkové struktuře obyvatelstva městské části Prahy 5 

podle pohlaví od roku 2010 do roku 2019.  

 
Tabulka č. 6: Věková struktura obyvatelstva MČ Praha 5 od roku 2009 do roku 2019 

věková 

skupina 
0 – 14 15 – 64 65 + průměrný věk 

rok muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

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

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

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

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

2014 6 139 5 919 28 415 28 409 5 571 7 706 39,7 42,2 

2015 6 397 6 082 28 337 28 291 5 663 7 860 39,7 42,3 

http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=51815835&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=51815836&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=51815839&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=51815837&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=51815838&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=51815840&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=51815841&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=51815046&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230#_blank


                       Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících, MČ Praha 5           2022 – 2024 

18 

2016 6 609 6 289 28 734 28 670 5 849 8 014 39,8 42,2 

2017 6 805 6 428 29 004 28 783 6 058 8 153 39,8 42,2 

2018 7 033 6 641 29 332 28 898 6 199 8 329 39,9 42,2 

2019 7 130 6 891 30 013 29 359 6 336 8 456 39,9 42,0 

                                                                                                        Zdroj: Český statistický úřad 

 

Statistické údaje „Věková struktura obyvatelstva MČ Praha 5“ za rok 2020 jsou 

podrobněji zpracovány v samostatné tabulce č. 7 uvedené níže.  
 

Tabulka č. 7: Věkové složení obyvatelstva MČ Praha 5 k 31.12.2020 

Věková skupina Muži Ženy Celkem 

0  -   4 2 578 2 547 5 125 

5  -   9 2 407 2 338 4 745 

10 - 14 2 304 2 134 4 438 

15 - 19 1 800 1 747 3 547 

20 - 24 2 030 1 950 3 980 

25 - 29 3 134 2 908 6 042 

30 - 34 3 913 3 858 7 771 

35 - 39 3 976 3 759 7 735 

40 - 44 4 044 3 926 7 970 

45 - 49 3 817 3 611 7 428 

50 - 54 2 987 2 843 5 830 

55 - 59 2 618 2 692 5 310 

60 - 64 2 115 2 313 4 428 

65 - 69 2 082 2 467 4 549 

70 - 74 1 854 2 513 4 367 

75 - 79 1 358 1 807 3 165 

80 - 84 623 910 1 533 

85 + 486 956 1 442 

Celkem 44 126 45 279 89 405 

0 - 14 7 289 7 019 14 308 

15 - 64 26 521 29 607 60 041 

60 + 8 518 10 966 19 484 

65 + 6 403 8 653 15 056 

Průměrný věk 39,9 42,1 41,0 
                                                  Zdroj: Český statistický úřad 

 

Z tabulky č. 5 a č. 7 vyplývá, že za posledních 10 let (2010 – 2020) došlo na území MČ 

Praha k navýšení počtu obyvatel o 5 302. Seniorů starších 65 let se počet ve stejném 

období zvýšil o 3 110 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.  
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5 Priority a opatření  

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

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

opatřeními a konkrétními aktivitami. 

 

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

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

dosažitelné. Jednotlivá opatření budou rozpracována do konkrétních aktivit v rámci 

prováděcích plánů na jednotlivé roky. 

 

Tvorba priorit a opatření na období 2022 – 2024 byla ovlivněna hygienickými 

opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru COVID – 19. Z důvodu ochrany 

obyvatelstva a prevence nebezpečí šíření onemocnění se na jaře roku 2021 upustilo od 

realizace setkání pracovních skupin a poskytovatelé i uživatelé sociálních 

a souvisejících služeb byly vyzvány k připomínkám návrhů priorit a opatření e-mailem. 

Vypořádání připomínek bylo odsouhlaseno Řídící skupinou a priority na období 2022 – 

2024 byly schváleny Radou městské části Praha 5 dne 5. 5. 2021 usnesením č. 

21/475/2021.  

 

 

Hlavní priority Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb 

souvisejících v městské části Praha 5 na období 2022 – 2024 jsou: 

 

Priorita č. 1  
Podpora registrovaných sociálních služeb  

 

Priorita č. 2  
Podpora a rozvoj volnočasových aktivit občanů MČ Praha 5 v sociální oblasti 

 

Priorita č. 3  

Podpora a rozvoj služeb nedefinovaných v zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách 

 

Priorita č. 1  

Podpora registrovaných sociálních služeb  

Opatření: 

1.1. Zajištění a podpora sociálních služeb poskytovaných občanům z MČ P 5 

prostřednictvím dotačních programů a neinvestičních individuálních darů 

z rozpočtu MČ P 5 

1.2. Zajištění sociálních služeb, které podporují setrvání občanů 

v domácím/přirozeném prostředí 

1.3. Spolupráce s MHMP na udržení a v případě zjištěné potřeby rozšíření sítě 

sociálních služeb na území HMP 
 

Priorita č. 2  

Podpora a rozvoj volnočasových aktivit občanů MČ Praha 5 v sociální oblasti  

Opatření: 

2.1. Podpora volnočasových aktivit občanů MČ P 5 prostřednictvím dotačních 

programů a neinvestičních individuálních darů z rozpočtu MČ P 5 
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2.2. Dostupnost volnočasových aktivit pro děti a mládež jako prevence rizikových 

jevů 

2.3. Podporovat pravidelné aktivity i jednorázové akce pro seniory  

2.4. Podpora mezigeneračních aktivit  

2.5. Podpora osvětových programů pro veřejnost 

2.6. Podpora a spolupráce při pořádání akcí pro veřejnost 

 

Priorita č. 3   

Podpora a rozvoj služeb nedefinovaných v zák. č. 108/2006 Sb. o soc. službách 

Opatření: 

3.1. Pokračování procesu plánování sociálních a souvisejících služeb na MČ P 5 

3.2. Podpora poradenství  

3.3. Podpora a rozvoj dobrovolnictví 

3.4. Podpora bydlení osob v nepříznivé sociální situaci 

3.5. Podpora zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce 

3.6. Zajištění monitorování pohybu a výskytu osob bez přístřeší 

3.7. Pokračování projektu „zapojení osob bez přístřeší do úklidu svého okolí“ 

3.8. Podpora začleňování cizinců a menšin  

 

Plnění plánu 

5.1 Realizace plnění plánu 

Realizace priorit a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb 

souvisejících v městské části Praha 5 na období 2022 – 2024 bude zabezpečena na 

každý rok samostatně zpracovanými prováděcími plány, ve kterých budou uvedeny 

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

procesu plánování realizovány v daném roce, včetně toho, kdo, kdy a za co je bude 

dělat. Pro každé opatření bude použit samostatný tabulkový formulář. 

 

Vzor tabulkového formuláře prováděcího plánu pro rozpracování priorit a opatření:  
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Priorita č. X  

……………………………………………………………………………… 

Opatření X.1  

Opatření X.2  

Opatření X.3  

 
Opatření X.1  

Popis opatření  

Plánované aktivity pro rok 

20XX 
 

Cílová skupina  

Výstup opatření  

 
Finanční a organizační zajištění opatření:  

Realizátoři/partneři  

Harmonogram  

Finanční zdroje  

5.2 Vyhodnocení plnění plánu 

Fungování komunitního plánování bude zajištěno pravidelným setkáváním pracovních 

skupin a řídící skupiny. Vyhodnocení plnění priorit a opatření bude monitorováno 

systematickým sběrem informací o realizaci navržených aktivit definovaných 

v jednoletých akčních plánech. V rámci setkávání pracovních skupin bude prováděna 

průběžná kontrola plnění plánu. Na průběžné monitorování navazuje pravidelné 

vyhodnocování, které ověřuje, zda realizovanými aktivitami bylo dosaženo 

plánovaného cíle.  

 

Počátkem každého roku bude Odborem sociální problematiky a prevence kriminality 

zpracován dokument „Vyhodnocení plnění priorit“ za předcházející kalendářní rok, 

který bude schválen Řídící skupinou a poté předložen Radě MČ Praha 5.   

 

Pro vyhodnocení plnění priorit bude použit tabulkový formulář, pro každé opatření 

samostatně.  

 

Vzor tabulkového formuláře pro zpracování plnění priorit:  
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Priorita č. X: …………………………………………………. 

 

 
Naplánované aktivity: 

 

 

Realizované aktivity: 
 

Výstupy  

 

 

Naplnění opatření  

 

 

Poznámka  

 

 

 
Naplánované aktivity: 

 

 

Realizované aktivity: 
 

Výstupy  

 

 

Naplnění opatření  

 

 

Poznámka  

 

 

 
Naplánované aktivity: 

 

 

Realizované aktivity: 
 

Výstupy  

 

 

Naplnění opatření  

 

 

Poznámka  

 

 


