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I. ÚVOD A METODOLOGIE  
 
Výchozím předpokladem v rámci komunitního plánování sociálních služeb (dále jen KPSS) 
v městské části Praha 17 (nebo též Praha-Řepy), byla analýza potřeb uživatelů sociálních služeb. 
V této fázi se projekt z velké míry odvíjel od aktivní činnosti pracovních skupin. Odborně a 
metodicky zajišťovalo přípravu průzkumu potřeb uživatelů sociálních služeb občanské sdružení 
Agora CE. Obsahová náplň záležela do značné míry na rozhodnutí a shodě jednotlivých 
pracovních skupin.  
 
Na začátku projektu byly ustaveny tři cílové skupiny, které se zaměřují na různé spektrum 
uživatelů.  
 1. pracovní skupina: Senioři  

 2. pracovní skupina: Osoby se zdravotním postižením  

 3. pracovní skupina: Rodiny, děti a mládež 

 

Tento dokument se tedy zabývá analýzou potřeb uživatelů z cílových skupin seniorů, osob 
se zdravotním postižením a rodin s dětmi a mládeže. Na schůzkách jednotlivých pracovních 
skupin byl vytvořen dotazník, jehož úkolem bylo odhalit zkušenosti se službami, potřeby a 
problémy uživatelů různých sociálních služeb v Praze-Řepích. Dále jejich spokojenost se 
službami, poptávku po jiných službách, které v městské části chybí, případně náměty na celkové 
zkvalitnění života jednotlivých skupin uživatelů. Dotazníková akce proběhla v září a říjnu 2007 a 
předkládané výsledky tedy popisují situaci v Praze-Řepích v září a říjnu 2007. 
 
Organizačně zajišťovala průběh průzkumu koordinátorka projektu, která rovněž dohlížela na 
distribuci dotazníků. Distribuce dotazníku probíhala několika způsoby:  
 
A) Přímo prostřednictvím poskytovatelů služeb v Praze-Řepích – Poskytovatelé služeb 

distribuovali dotazník přímo svým klientům. Velmi aktivní byli v této souvislosti např. 
členové klubů důchodců či pracovníci mateřských center.    

 
B) Prostřednictvím škol - resp. prostřednictvím žáků a studentů byl dotazník doručen rodičům 

dětí a také prostřednictvím několika mateřských škol a mateřského centra.  
 
C) Všechny Dotazníky byly také umístěny na webových stránkách MČ Praha 17 a rovněž byly 

k dispozici na vybraných místech.      
 
Finální dotazník byl distribuován mezi uživatele v měsíci září a termín ukončení sběru byl 8. 
října. 
S ohledem na počet vrácených dotazníků lze názorový průzkum hodnotit jako úspěšný. Cílem 
uvedeného průzkumu bylo umožnit každému vyjádřit svůj názor na situaci v sociálních službách 
a vyjádřit své představy a přání o dalším vývoji sociálních služeb v Praze-Řepích. Tento cíl byl 
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naplněn a v rámci jednotlivých cílových skupin uživatelů sociálních služeb, byly získány 
následující počty dotazníků:  
 

- skupina senioři celkem 166 vyplněných dotazníků  
 

- skupina osoby se zdravotním postižením 54 vyplněných dotazníků  
   

- skupina rodina, děti, mládež celkem 480 vyplněných dotazníků 
  

Celkem bylo získáno 700 vyplněných dotazníků, přičemž jich bylo distribuováno kolem 3600.  
To je téměř 20% návratnost což lze skutečně považovat za úspěch.  
Vyplnění dotazníku bylo dobrovolné a záleželo proto na každém osloveném, zda dotazník vyplní 
či nikoliv.  V dalších kapitolách proto interpretujeme názory lidí, kteří měli chuť a čas zapojit se 
do mapování potřeb a podělit se o své zkušenosti a názory, a tím i pomoci nastavit systém služeb 
tak, aby (v rámci možností) uspokojil co nejvíce klientů. Právě ochota a chuť společně 
poukazovat na nedostatky, řešit problémy a podílet se na zlepšení situace v městské části je pro 
další směřování komunitního plánování sociálních služeb v Praze-Řepích důležitá. Jinými slovy 
smyslem názorového průzkumu bylo dát možnost co nejširšímu počtu uživatelů (současných i 
budoucích) zapojit se do komunitního plánování sociálních služeb, říci svůj názor a eventuelně se 
stát aktivním členem i v dalších krocích přípravy Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 
v Praze 17.  
 
Tento materiál by měl být jedním z podkladů pro tvorbu první verze Střednědobého plánu 
rozvoje sociálních služeb v Praze-Řepích. Hlavním smyslem názorového průzkumu bylo 
seznámit pracovní skupiny a další zainteresované osoby s názory relevantních skupin občanů, 
kteří byli ochotni zapojit se do výzkumu, a zprostředkovat tak náměty na další zlepšování kvality 
těchto služeb. Navíc může jednotlivým pracovním skupinám umožnit vhled do cítění a potřeb 
cílových skupin uživatelů sociálních služeb a potvrdit (a opřít se o získaná data) jejich vlastní 
odborný pohled a zkušenosti. Hlavním přínosem této zprávy není proto upozorňovat na případné 
současné nedostatky v této oblasti, ale hledat další směry rozvoje sociálních služeb v Praze-
Řepích. Neměl by být ovšem materiálem jediným. Jak upozorňujeme v závěrečných shrnutích, 
pracovní skupiny by měly při své práci využívat i celou řadu dalších podkladů a svůj odborný 
pohled a znalost místní situace.  
 
Poznámky pro čtenáře:  
i) Na následujících stránkách pracujeme s velkým množstvím grafů a tabulek. U každého grafu či 

tabulky je uvedeno číslo N, které představuje počet respondentů, kteří odpověděli na danou 
otázku. Je naprosto přirozené, že ne každý odpověděl na všechny otázky.  

ii) U grafů a tabulek byly v některých případech zkráceny či zjednodušeny otázky, které 
graf/tabulka popisuje  

iii) U většiny otázek mohli respondenti vybrat více než jednu otázku. Uváděná procenta se ale 
vztahují k počtu respondentů. Součet těchto procent proto bývá vyšší než 100%.  
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2. SENIOŘI  
 
 
Distribuce dotazníků seniorům byla založena na cíleném doručení dotazníkového archu 
prostřednictvím stávajících poskytovatelů sociálních služeb. V průzkumu se podařilo získat 
informace od 166 osob. 

 
2. 1. Úvodní informace o dotázaných  
 
Relativně důležitým faktorem je zjištění z jakého sociálního okruhu respondenti vycházeli 
(z hlediska socio-demografického) a jaký mají vztah k tématu seniorů (viz. graf 2.1.1.). Na 
otázku zjišťující vztah respondentů k problematice seniorů odpovědělo celkem 149 dotázaných 
(tj. 90% ze všech). Z těch, kteří na tuto otázku odpověděli, má 86% (tj. 128 osob) se sociálními 
službami pro seniory osobní zkušenost, ať už jako klient, nebo jako pečující osoba. Z grafu 
2.1.1. vyplývá, že naprostou většinu dotázaných (77%) tvořili přímí uživatelé služeb, a to 
zejména uživatelé ve vyšším věku (starší 70 let). Přibližně každý desátý respondent buď o 
seniora pečuje anebo se nezařadil ani mezi seniory ani mezi osoby pečující. Vzhledem 
k nejvyššímu zastoupení samotných seniorů ve vzorku (viz. tab. č. 2.1.1.), nepřekvapí celkové 
věkové složení respondentů, kde jednoznačně převažují osoby starší sedmdesáti let (64%). 
Mezi nimi pak drtivou většinu tvoří ženy (85%)1. S tímto zjištěním souvisí i to, že 
nadpoloviční většina pečujících osob, kterou náš průzkum zachytil, spadá do prostředních dvou 
věkových intervalů (36 až 60 let). Tento poznatek vede k závěru, že pečovatelé jsou často 
potomky osob, které mají v péči.  

 
 
Vezmeme-li v úvahu vysoký věk respondentů, je mezi dotázanými nadprůměrně vysoký podíl 
vysokoškolsky vzdělaných osob (21%), na úkor osob se základním vzděláním (pouze 11%). 
Vzdělanostní strukturu respondentů znázorňuje tabulka č. 2.1.2. I při tomto rozložení však 

                                                 
1 Tento výsledek by nás neměl překvapit, pokud si uvědomíme že: (A) mezi seniory nad 70 let ženy obecně převažují 
a (B) zajímavé je také to, že ženy obecně jsou mnohem ochotnější k odpovídání v dotazníkových šetřeních. To se 
ostatně potvrzuje i v případě skupiny Rodiny, děti a mládež. 

Graf 2.1.1. Vztah k  problematice
                  senior ů  

jiné 3%

pečující 9%

ani 
nevyužívá, 

ani nepečuje 
11%

uživatel 
77%

N=149 
(tj. 90% ze 166)

tab. č. 2.1.1. Věkové 
složení respondentů 
N=163 (tj. 98% ze 166) 
 

relativní 
četnost

nad 70 64%
61-70 14%
51-60 12%
36-50 8%
18-35 2%
Celkem 100%  



Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v MČ Praze 17 – Řepích 
listopad 2007 

 

 6 

kopírují naši respondenti všeobecný trend, že v mladších ročnících dosahují lidé zpravidla 
vyššího vzdělání, než v ročnících starších. 
 
Ve složení domácností respondentů převažují osoby žijící jednotlivě (56%), přičemž lze 
předpokládat, že jde pravděpodobně o ovdovělé či rozvedené osoby. Druhou nejpočetnější 
skupinu tvoří starší manželské páry, jejichž děti se již osamostatnily a opustily domácnost 
rodičů (18%) a jen o něco méně je vícegeneračních domácností (14%). (viz. tab.č. 2.1.3.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Posledním sledovaným orientačním ukazatelem bylo místo bydliště respondentů. To shrnuje  
následující Graf 2.1.2. Více než polovina respondentů (63%) uvedla jako místo bydliště část 
Řep od ulice Slánského ke Zličínu. Z pohledu stáří sídliště, neboť se jedná o panelovou 
výstavbu, jde o nejmladší část k.ú. Řepy. 
 

Graf 2.1.2. Bydlišt ě respondent ů

8%

7%

11%

11%

63%

0% 20% 40% 60% 80%

jiná lokalita

Staré Řepy

Bílá Hora

Řepy - od ul. Slánského k
Motolu

Řepy - od ul. Slánského ke
Zličínu

N=150
(tj. 90% ze 166)

 
 
 
2. 2. Využívané sociální služby 
 
První část dotazníku mapovala současné způsoby využívání sociálních služeb. Na anketní 
otázku odpověděli téměř všichni dotázaní senioři z nichž zhruba dvě třetiny nějakou službu 

tab. č. 2.1.2. Nejvyšší dosažené 
vzdělání respondentů  
N=152 (tj. 92% ze 166) 
 

relativní 
četnost

základní 11%
vyučen 31%
střední a VOŠ 37%
vysokoškolské 21%
Celkem 100%  

tab. č. 2.1.3. Složení domácností 
respondentů N=151 (tj. 91% ze 166) 
 

 
relativní 
četnost

jednotlivě 56%
manželé bez dětí 18%
vícegenerační 14%
dospělí a děti 9%
jiný 2%
prarodiče a vnuci 1%
Celkem 100%  
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využívá či využily (viz. Graf 2.2.1.). Obecně platí, že služby pro seniory využívají především 
osoby nad 70 let.  
- Nejvíce respondentů (40%) navštěvuje kluby důchodců,  
- 29% využívá služeb Centra sociálně zdravotních služeb v Praze-Řepích.  
- Senioři se rovněž v relativně velké míře účastní  akcí Kulturního střediska Průhon.  
- Zhruba každý pátý dotázaný využívá výdeje obědů, a to v jídelně Domova sv. 

K. Boromejského, nebo si nechává dovážet oběd přímo domů.  
- Vedle dodávky obědů patří k nejčastěji využívaným servisům pečovatelské služby, kterou 

využívá přibližně každý šestý dotázaný, úklid a osobní hygiena (zejména pedikúra a 
kadeřník), méně již zajišťování nákupu či doprovodu. 5% dotázaných navštěvuje denní 
stacionář při Centru sociálně zdravotních služeb a jen nepatrně méně respondentů (4%) 
využívá krátkodobého ubytování v Domově sv. K. Boromejského.  

 

V porovnání s využitím ostatních služeb se může zdát, že denní stacionář či krátkodobé 
ubytování je využito jen velmi málo. Taková interpretace však může být zavádějící. Relativně 
malý počet seniorů, kteří tyto služby využívají, je dán kapacitními možnostmi těchto zařízení. 
Je velmi pravděpodobné, že obě služby pracují na hranici svých objemových možností a 
proto nemohou poskytnout své služby většímu počtu klientů.  
 
- Poradenství bylo využito shodně ve 4% případů a to konkrétně v CSZS  a dále v Klubu 

občanů bezbariérového domu (BBD).  
- Objevilo se rovněž i využívání jiných služeb mimo vlastní městskou část (mezi 5% osob), 

přičemž upozornilo například na zajišťování obědů a kulturní a  společenské akce na Praze 
1 a Praze 5.  

Graf 2.2.1. Využívané služby pro seniory 
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jiné služby mimo Řepy

pečovatelská služba

výdej obědů

akce KS Průhon

služby CSZS

nevyužívá služby

kluby důchodců

N=157
(tj. 95% ze 166)
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Ačkoli se v průzkumu podařilo získat informace od poměrně velkého počtu osob, pro 
detailnější obrázek o využívání konkrétních služeb je vhodné využít statistiky jednotlivých 
poskytovatelů.  
 

2.  3. Informovanost 
 
V získávání informací o sociálních službách, převažují v současné době přibližně u dvou pětin 
dotázaných neformální zdroje, např. informace od přátel, spolupracovníků či sousedů. Dalším 
významným zdrojem informací je měsíčník „Řepská 17“ a další organizace, které přímo nějaké 
služby poskytují. Osobou, která seniory směřuje k užívání služeb bývá často také lékař nebo 
člověk, který se v životě setkal s podobným problémem a musel jej řešit. Menší podíl 
informací o sociálních službách čerpají respondenti od pracovníků Úřadu městské části Praha 
17 (9%) a z rodiny (pouze 5%). Ostatní způsoby získávání informací se objevily jen zřídka 
(viz. tab.č. 2.3.1.). 

 

Graf 2.3.1. Požadované zp ůsoby informování

5%

5%

3%

3%

5%

12%

14%

17%

25%

27%

54%

67%

0% 20% 40% 60% 80%

nev ím

nic není třeba měnit

jiné

zasílání inf ormací na email

na úřadě MČ

přímo u posky tov atelů služeb

nástěnky  a tabule v  MČ

telef enní inf ormační linka

v y budov ání místní kabelov é
TV

v íce inf ormací u lékařů

v y tv oření katalogu sociálních
služeb v  Praze Řepích

v íce inf ormací v  měsíčníku
"Řepská 17"

N=154
(tj. 93% ze 166)

 
 
Respondenti dále odpovídali na to, jaké způsoby informování o sociálních službách a 
kulturních společenských akcích určeným pro seniory by v budoucnu preferovali. Získané 
odpovědi znázorňuje Graf 2.3.1. Mezi nabízenými variantami získal největší podíl měsíčník 

tab.č. 2.3.1. Současný způsob získávání  
informací  
N=165 (tj. 99% ze 166) 

relativní 
četnost

od přátel, spolupracovníků, sousedů 39%
z měsíčníku "Řepská 17" 24%
od organizace, která služby poskytuje 22%
od lékaře 15%
od člověka s podobným problémem 13%
z úřadu MČ Praha 17 9%
od rodiny 5%
z nástěnky a letáků 3%
prostřednictvím církve 1%
z internetu 1%
nevím 5%
jinak 3%  
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„Řepská 17“ (67%), který (jak se ukázalo v otázce, která se ptala na současné způsoby 
informování), je mezi seniory již dobře zavedeným a hojně využívaným zdrojem informací. 
Velká poptávka je jednoznačně po vytvoření katalogu sociálních služeb v Praze - Řepích 
(54%), který by podával kompletní soubor informací o nabízených službách. Část respondentů 
by uvítala také vybudování místní kabelové TV (25%). 
 
Jestliže porovnáme hodnocení současného způsobu informování s preferovanými způsoby 
informování v budoucnu, můžeme shrnout, že by respondenti ocenili: 
- zlepšení již využívaných a dobře zavedených způsobů informování, tj. konkrétně: měsíčník 

„Řepská 17“ a  informace od lékařů.  
- doposud málo využívané informace na nástěnkách a informačních tabulích v Praze - 
Řepích. Při porovnání současných a požadovaných způsobů informování vidíme, že o tento 
způsob publikování informací zájem existuje.  

- 5% dotázaných (viz.graf 2.3.1.) si myslí, že na současném stavu není potřeba nic měnit. 
Nicméně potřebu zlepšit informovanost ukazují zjištění v následující podkapitole, kdy 
skoro dvě třetiny dotázaných považují nedostatek informací o poskytovaných sociálních 
službách za problém, který v současnosti v Praze-Řepích mají. 

 
2. 4. Současná situace a její zlepšování 
 
Smyslem komunitního plánování je naplánovat takové služby, které zlepší situaci daných 
cílových skupin. Je proto nutné se zaměřit na obecné problémy i návrhy na zlepšení života 
seniorů v analyzované městské části. Nejde však pouze o zjištění jaké zlepšení a změny u 
sociálních služeb respondenti požadují, ale především o zmapování co všechno seniorům v 
Řepích vadí, co jim působí největší problémy a co je potřeba napravit.   
Proto byla tato problematika rozdělena do tří okruhů otázek. První sledovala problémy 
v domácím prostředí, druhá problémy mimo něj. V obou tématech mohli respondenti 
zaškrtnout pouze omezený počet nejdůležitějších problémů (tři pro domácí prostředí a čtyři pro 
prostředí mimo domov). K této podkapitole je připojena rovněž i analýza otevřené otázky, ve 
které měli respondenti možnost vypsat konkrétní situace, které jim působí problémy, i způsoby, 
jak jim v dané situaci pomoci.  
 

Situace v domácím prostředí 
 
Základním prvkem jsou problémové situace, se kterými se respondenti potýkají v domácím 
prostředí. Jak je patrné z grafu 2.4.1.,  
- téměř polovina dotázaných (49%) by uvítala pomoc s údržbou a opravou bytu, 
- s uvedenou službou souvisí i omezené možnosti pomoci s chodem domácnosti, které 

zmínilo 35% dotázaných. Na tuto problematiku navazuje i několik konkrétních odpovědí, 
které se objevily v kategorii „jiné“ (5%), avšak tematicky zapadají do kategorie „možnosti 
pomoci s chodem domácnosti“, a proto jsou zde uvedeny. Jedná se například o činnosti, 
jako je: donáška nákupů, drobný úklid, praní prádla a pomoc s generálním úklidem. 
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Graf 2.4.1. Nejv ě tší problémy senior ů v domácím 
prost ředí 
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- Poměrně velké množství respondentů (41%) by ocenilo dostatek dobře dostupných 
a srozumitelných informací o tom, o jakou pomoc mají právo žádat a jaké instituce jim 
mohou tuto pomoc případně poskytnout. Objevil se ojediněle také názor, že v městské části 
Praze-Řepích chybí právní poradna. S informovaností, resp. s její kvalitou souvisí i 
nesrozumitelné informace o možnostech levnějšího volání, které uvedlo 22% dotázaných. 
V rámci informovanosti pak uvedlo 12% dotázaných, že v případě potřeby přivolání 
okamžité pomoci neví, kam zavolat.  

- Část respondentů (29%) považuje současnou možnost využití krátkodobé pomoci 
(například v případě úrazu či nemoci) za omezenou. To se týká jak seniorů žijících 
v jednočlenné domácnosti, tak starších párů, kdy často jeden z partnerů poskytuje péči 
druhému. Z konkrétních a ojedinělých případů, napsaných přímo respondenty, se např.  
objevila i potíž se zajištěním venčení psa, je-li člověk (popřípadě pár) krátkodobě 
neschopen pohybovat se mimo domácnost. 

- Dle vyjádření 16% dotázaných je problémem pro seniory v jejich domácím prostředí také 
nedostatek kontaktů a osamocenost.  

 

Situace mimo domácí prostředí 
 
Mapovány byly rovněž i problémy seniorů mimo domácí prostředí. Jak je patrné z  grafu č. 
2.4.2.,  
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- dvě třetiny seniorů považují za největší problém bezpečnost,  
- část respondentů poukazuje na obtížnou dopravní dostupnost k lékařům (43%) a v určitém 

ohledu (ve smyslu chybějících víkendových spojů k lékaři) je to vlastně jeden z aspektů 
komplikovaného pohybu po městě (30%), který je charakterizován zejména chybějícími 
bezbariérovými přechody, nedostatkem nízkopodlažní MHD atd. Komfort pohybu po městě 
zajisté ovlivňuje i hustá doprava a z toho plynoucí obavy o dopravní bezpečnost (22%) a 
nedostatečné uzpůsobení městského prostoru specifickým potřebám seniorů.  I v odpovědích 
na tuto otázku se ukazuje znovu skutečnost, že respondenti se považují za nedostatečně 
informované. Každý čtvrtý neví, kam se obrátit o radu či pomoc při řešení různých 
záležitostí.   

Graf 2.4.2. Nejv ě tší problémy senior ů mimo domácí 
prost ředí
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(tj. 85% ze 166)

 
 

Část respondentů (9%) aktivně využila možnost zvolit variantu odpovědi „jiné“ a samostatně 
vypsat konkrétní problémy, které s pohybem mimo domov mají. Uvedené odpovědi nejvíce 
souvisejí s pohybem po městě a dopravní situací. Jejich výčet je následující: 
 

• nekoordinovanost semaforů na přechodu na Bílé Hoře 

• zvuková signalizace přechodů pro slabozraké není všude zavedena 

• krátké intervaly přechodů pro chodce zejména u čtyřproudých silnic 

• málo laviček 

• potřeba bezbariérového přechodu vedle stánku s květinami u přechodu k supermarketu 
Billa 
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• v zimě těžko schůdný chodník k supermarketu Billa, který navíc není opatřen 
zábradlím 

• chybějící schody v ulici Slánská 
 

Na závěr této otázky dodejme, že ani ochota spoluobčanů pomoci seniorům v běžných 
životních situacích nepřipadá  14% respondentů dostatečná. 
 
Tyto nedostatky okolí cítí senioři pochopitelně nejpalčivěji v situacích, kdy je pohyb po městě 
nezbytný, tj. zejména v situacích, kdy se potřebují nutně dopravit k lékaři (43%), nebo vyřídit 
osobní záležitosti na úřadech (18%). To, že se respondenti soustředili právě na tyto „nezbytné“ 
oblasti může nepřímo naznačovat, že se jejich kontakt s městem často omezuje právě a jen na 
tyto „nutné“ úkony, ačkoli někteří by jistě měli zájem o nabídku aktivního trávení volného času 
mimo domov (9%). 

 
Pro získání co nejkonkrétnější představy o tom, jaký druh pomoci by seniorům v Praze-Řepích 
nejvíce pomohl, byli požádáni, aby odpověděli na tuto otevřenou otázku vypsáním maximálně 
třech druhů pomoci, které by jim v tuto chvíli nejvíce ulehčily životní situaci. Přestože na 
otázku odpovědělo pouze 27 osob, lze v odpovědích vysledovat několik oblastí, které jsou pro 
tuto skupinu občanů zjevně problematické. Všechny získané názory byly rozděleny do 
několika kategorií (viz tab. č. 2.4.1.), přičemž  u každé z nich je zároveň uvedeno, kolik názorů 
se k ní podařilo přiřadit. Počty případů uvedené v následující v tabulce (2.4.1.) jsou však spíše 
orientační. Smyslem otázky bylo, dozvědět se o co nejširší povaze problémů, se kterými se 
respondenti setkávají, a nikoli zjistit rozložení problémových situací. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jedním z primárních problémů, je dostupnost asistenční či pečovatelské služby. Nelze 
ovšem dělat ukvapené závěry, že tyto služby Praze – Řepích chybí či nejsou poskytovány. 
Jak již bylo upozorněno tyto služby poskytovány jsou, avšak kapacitně přesahují 
možnosti poskytovatelů. Prostorové limity při poskytování stávajících služeb, nebyly 
jediným důvodem nedostupnosti některých služeb. U rezidenčních zařízení (např. dům 
s pečovatelskou službou), respondenti uváděli např. jejich absenci na území Prahy-Řep 
nebo nevyhovující lokalitu, kde se toto zařízení nachází.  

tab. č. 2.4.1. Oblasti pomoci N=27 (tj. 17% ze 166) 
počet 
případů

větší dostupnost asistenční/pečovatelské/lékařské služby 9
pomoc při údržbě bytu 8
přizpůsobení městského prostoru potřebám seniorů 7
finanční pomoc 6
více informací a usnadnění přístupu k nim 5
pomoc s nákupy 4
možnost dietního stravování 2
odpočinout si 1  
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Nevyhovující lokalita a nemožnost umístit potřebnou osobu v blíže položeném zařízení, 
znesnadňuje život především pečujícím osobám. Občas také zaznělo přání využít možnosti 
krátkodobé pečovatelské služby v případě nemoci. Tento problém je zřejmě aktuální jak 
v případě krátkodobé nemoci jinak samostatně žijících seniorů, tak i v případě nemoci 
pečujících osob. Mezi dalšími přáními respondentů se objevila možnost lékařského vyšetření 
doma či vyřízení lékařského předpisu a donášky léků druhou osobou.  
Druhý problém či přání, které se často objevovalo, byla pomoc při údržbě bytu. Objevila se zde 
poptávka jak po pomoci s úpravami a opravami bytu, tak po výpomoci v domácnosti při 
větších úklidech. Konkrétně šlo o pomoc při mytí oken a čištění koberců. V souvislosti 
s podporou v domácnosti by senioři také ocenili pomoc při větších nákupech.  
 
- Nejvýraznější připomínky týkající se stávající vybavenosti městského prostoru Prahy-Řep, 

směřovaly na nedostatečné zajištění bezbariérových přístupů a chodníků vhodných pro 
vozíčkáře.  

- Jedna osoba byla nespokojena s nedostatkem vyznačených přechodů a s malým množstvím 
obchodů a služeb v této městské části. Konkrétní návrhy na zlepšení byly již popsány  
v komentáři ke Grafu 2. 4. 2.  

- Některým respondentům chybí možnost dietního veřejného stravování – zejména 
nekořeněná jídla. 

- Přání finanční pomoci zmiňovali respondenti v souvislosti s nízkým důchodem, zvyšujícím 
se nájmem a nemožností odkoupit byt do osobního vlastnictví. Senioři by zejména uvítali 
slevy na léky. Jedna osoba by si přála slevy u veterináře. 

- Část respondentů by uvítala více informací a snadnější přístup k nim. Vedle konkrétních 
požadavků jako jsou informace o sociálním poradenství či seznam levných a spolehlivých 
řemeslníků, chybí některým také více informací o dění v městské části, činnosti místního 
zastupitelstva nebo i o dění ve světě obecně. Je zřejmé, že v otázce informovanosti této 
skupiny občanů nejde jen o rozměr praktický (vědět kam se obrátit v případě konkrétního 
problému), ale také o rozměr sociální (nebýt v sociální izolaci, vědět co se děje ve 
společnosti počínaje vlastní městkou částí). V souvislosti s informovaností se také objevilo 
přání mít možnost levného vyhledávání informací na internetu. 

 
 

2. 5. Sociální služby 
 
Tato podkapitola se zaměřuje pouze na sociální služby a to konkrétně na služby, které podle 
respondentů v Praze-Řepích zcela chybí anebo zde poskytovány jsou, ale v omezeném rozsahu 
a zasloužily by si proto větší pozornosti či podporu.  
 
Z Grafu 2.5.1. vidíme, že respondenti poukázali zejména na chybějící bydlení s pečovatelskou 
službou ať už ve formě domů, případně bytů s pečovatelskou službou (55%  a 32% případů). 
Důvodů může být několik a z odpovědí respondentů získaných v jiných otázkách (viz. zejména 
tabulky č.2.4.1,  č. 2.4.2. a také č. 2.5.1. ) se nabízí tyto interpretace:  
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(a) absence těchto rezidenčních zařízení jednoduše nemůže uspokojit poptávku,  
(b) senioři jsou špatně informování o nároku na využívání této sociální služby (např. i 

v zařízeních mimo MČ Praha 17) či nemají dostatečné informace o organizacích či 
institucích, které tyto služby poskytují. Použitý termín „špatný“ neznamená apriorně, že by 
neexistovala žádná, nebo minimální informovanost. Při bližší analýze se ukazuje, že se 
jedná spíše o nedostatečnou aktivitu ze strany samotného uživatele nežli ze strany 
poskytovatele sociálních služeb. 

(c) Respondenti neví, resp. neznají i jiné způsoby zajištění péče o seniora v jeho domácím 
prostředí (např. v kombinaci s pobytem v denním stacionáři).  

 
Dále byla zjištěna i velká poptávka po sociálně - ošetřovatelských lůžkách (23%) a po rozšíření 
pečovatelských služeb déle do večera a o víkendech  (15% dotázaných). Na rozdíl od 
rezidenčních služeb, nelze říci, že by tyto služby v Řepích nabízeny nebyly, ale stávající 
nabídka poskytovatelů těchto služeb jednoduše nemůže pokrýt velkou poptávku ze strany 
klientů.  
Konkrétní návrh pomoci seniorům se v 15% případů objevuje ve využití nouzové signalizace 
pro seniory pro okamžité přivolání pomoci (tzv. „tlačítko“). V souvislosti s péčí o seniora ještě 
poznamenejme, že 14% dotázaných pociťuje potřebu zajistit také pomoc osobám či rodinám 
pečujícím o seniory. 
 
Výraznou oblast v požadavcích seniorů tvoří problematika poradenství a informovanosti.  
- 22% dotázaných postrádá v MČ Praze - Řepích právní poradenství,  
- 18% poradenství sociální a  
- 11% by uvítalo větší možnosti vzdělávání (zejména kurzů práce s počítačem). Ačkoli je 

poptávka po vzdělání v oblasti počítačové gramotnosti neveliká, z hlediska potenciálních 
přínosů je významná. Umožňuje nejen vyhledávání informací o sociálních službách, ale i 
další komunikační kanál a médium k udržování přehledu o tom, co se děje ve společnosti. 
Tomu, že s používáním moderních komunikačních technologií mají senioři velké 
problémy, nasvědčuje i odpověď jednoho respondenta („chtěl bych kurzy zacházení 
s mobilním telefonem“), která se nám může zdát vychýlená, ovšem pro člověka žijícího 
izolovaně ve vysokém věku může být otázkou zcela zásadní. 



Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v MČ Praze 17 – Řepích 
listopad 2007 

 

 15 

 
 
 

 
Pozn.ke Grafu 2.5.1.: Odpovědi na danou otázku v sobě spojují jak služby, které v Praze 
Řepích zcela chybí, tak i služby, které v Řepích existují, ale nemohou být využívány všemi, 
kteří o ně mají případný zájem (zřejmě kvůli omezené kapacitě poskytovatelů). Smyslem této 
otázky také nebylo od sebe oddělit poptávku po rozšíření stávajících služeb a poptávku po 
chybějících službách, nýbrž zjištění jaké služby vidí dotázaní jako potřebné, v současní době je 
nemohou využívat (protože zde vůbec nejsou, nebo nemají dostatečnou kapacitu na pokrytí 
poptávky).           
 
Jak je vidět z předcházející tabulky č. 2.4.1. a grafu 2.5.1., dotázaným chybí zejména 
rezidenční služby, které svým klientům poskytují celodenní a dlouhodobou péči.  V budoucnu 
ale možná potřeba rezidenčních služeb nemusí být tak vysoká, jak naznačují výsledky otázky 
„Jak byste si přál/la zajistit stálou péči?“ (viz. graf 2.5.2.).   
 
 
 
 

Graf 2.5.1. Sociální služby, které seniorùm chybí n ebo by mìly být více
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Třetina osob (33%) se ztotožnila s nabídnutou možností, že by volila dlouhodobý pobyt 
v pobytovém zařízení  (pro srovnání v grafu 2.5.1 chybí např. Dům s pečovatelskou službou 
více než polovině dotázaných). Další třetina osob upřednostňuje péči poskytovanou v domácím 
prostředí, kde je možné kombinovat osobní asistenci profesionálních pečovatelů a rodinných 
příslušníků. Osob, které by volily výhradně domácí péči poskytovanou rodinou či přáteli je 
ovšem pouze 13%, podobně jako osob, které by rády využívaly služeb poskytovaných ve 
stacionáři a přitom by i nadále bydlely samostatně. 
 
Odpovědi na tuto otázku jsou pro další směřování sociálních služeb v Praze-Řepích velmi 
důležité. O  umístění v rezidenčním zařízení, po kterém volala většina dotázaných v předešlých 
otázkách, by možná nebyl takový zájem, pokud by senioři byli informováni o odpovídajících 
alternativách. Tato otázka ukazuje, že o tyto alternativy (zůstat doma a využívat služeb doma, 
pomoci blízkých či kombinace s pobytem v denním stacionáři) je veliký zájem - 58% 
respondentů by volilo variantu, při které by zůstali ve svém domácím prostředí a jen třetina 
dotázaných by chtěla odejít do rezidenčního zařízení (a tuto variantu volí častěji nejstarší 
respondenti často žijící osamoceně). Nicméně je nutné podtrhnout, že neinformovanost o 
možnostech využití denního stacionáře nepramení ani tak z malé medializace, jako spíše o   
malém zájmu ze strany potenciálních uživatelů.  

 
2. 6. Aktivní život seniorů  
 
Cílem sociálních služeb není poskytovat pouze nezbytné služby v oblasti sociální péče, ale také 
pomoci seniorům znovu najít možnosti aktivního života a předcházet tak jejich sociální izolaci. 
Pomineme-li aspekt etický a sociální, minimálním důvodem, proč se zasazovat o aktivní život 
seniorů, může být dobře známá skutečnost, že psychická pohoda má vysoce pozitivní vliv i na 
kondici tělesnou a naopak. V následující otázce měli respondenti možnost zaškrtnout 
maximálně 4 položky, které by jim pomohly  vést aktivnější život. Získané odpovědi zachycuje 
graf 2.6.1.  
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Nejvíce dotázaných pochopitelně shodně označilo kategorii „rehabilitace a masáže“ (58%). 
Názory na konkrétní kulturně společenské aktivity už byly různorodější. Poměrně početnější 
skupinu tvořily aktivity spíše „venkovního“ charakteru, tj. konkrétně 34% dotázaných by 
uvítalo možnosti organizovaných výletů, exkurzí,  28% tematické procházky a 20% rekreace.  
Do této kategorie bychom mohli zařadit zčásti také sportovní vyžití (10%), v rámci něhož se  
v odpovědi „jiné“ s možností vypsání vlastní varianty několikrát objevil názor, že chybí 
v blízkosti plavecký bazén se saunou. I v tomto případě jde částečnou relevantní odpověď. 
Dobře se to projevilo například v požadavku organizovaných výletů či exkurzí. Více jak třetina 
dotázaných uvádí absenci tohoto faktoru. I když je každým rokem pořádáno několik výletů a to 
i s odborným doprovodem, jedná se vždy o organizovanou skupinu seniorů. Ti, kteří 
organizovaní nejsou, pak pochopitelně o podobné akci neví. Z toho pak vyplývá, že nejméně 
jedna třetina seniorů by sice podobné akce přivítala, ale neví jak. I tady se otevírá velké 
spektrum možností pro komunitní plán. 
Druhou skupinu aktivit bychom mohli označit jako společensko-kulturní akce: 28% 
respondentů se vyjádřilo pro možnosti setkávání ať už jakkoli zaměřené (objevil se návrh 
pořádat konkrétně taneční setkávání), o společenské akce projevilo zájem 16% a o vzdělávání 
13%. Co se týče možností kulturních akcí, ne všichni je považují za dostatečné, a to včetně 
nabídky kin. Je zřejmé, že program blízkých kin v obchodních centrech na Andělu není pro 
tuto věkovou skupinu příliš atraktivní.   
Ze dvou výše zmíněných kategorií se poněkud vymyká požadavek přístupu na internet (13%) 
a možnost angažovat se jako dobrovolník (6%). 
 

 
2. 7. Ochota seniorů podílet se na zlepšování situace sociálních služeb 

Graf 2.6.1. Co chybí seniorùm k aktivnímu životu
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Téměř celý dotazník dával možnost dotázaným seniorů říci, co jim v městské části vadí, jaké 
mají problémy a jak si představují zlepšení situace seniorů v Praze-Řepích. Z logiky koncepce 
celého dotazníku posléze vyplývá, že musí existovat i případná odpověď, co sami jsou senioři 
ochotni udělat pro zlepšení situace v Praze-Řepích.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Z grafu 2.7.1. vidíme, že  
- přibližně polovina seniorů (51%) nemá ucelenou představu o tom, jak by mohla sama 

přispět ke zlepšení situace a 
-  čtvrtina (25%) je zvyklá, předávat si doporučení mezi přáteli a známými.  
- část je ochotna přispět i aktivnějším způsobem: 13% zapojením se do plánování služeb a 

11% předáváním vlastních zkušeností v rámci různých kroužků a kurzů. Překvapivě vysoké 
je i procento osob (10%), které jsou ochotny pomáhat jako dobrovolníci potřebným. 
Z těchto 10% je pak dvou třetinám do 70 let.  

 
Nabízíme k zamyšlení návrh, zda by mohlo být proveditelné a oboustranně užitečné dát 
možnost této skupině seniorů zapojit se jako pomocné síly například v mateřských a 
komunitních centrech při hlídání dětí a podobně – poptávka po těchto službách je u 
skupiny rodičů velmi vysoká. Dalším námětem k úvaze by mohlo být pouhé 
zprostředkování kontaktu mezi těmito osobami a skupinou seniorů, kteří naopak 
potřebují občasnou pomoc či doprovod. 

Graf 2.7.1. Osobní zapojení do zlepšení
situace senior ů ve

městě
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Graf 3.1.1. Vztah k užívání služeb
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3. OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM  
 
I u osob se zdravotním postižením (včetně osob s mentálním postižením a duševním 
onemocněním) byla distribuce dotazníků založena na cíleném doručení dotazníkového archu 
prostřednictvím stávajících poskytovatelů sociálních služeb  
Ze skupiny zdravotně postižených bylo vyplněno a vráceno pouze 54 dotazníků. Z tohoto důvodu 
nejsou ve výsledcích uváděna procenta, ale absolutní četnosti z celého souboru. Vzhledem 
k počtu dotazovaných je také omezena vypovídající schopnost dotazníkového šetření a 
prezentované výsledky mají význam spíše jako pohled na specifické problémy této skupiny. Toto 
konstatování samozřejmě není deklasující pro uváděné výsledky, ale spíše detailně specifikuje 
významnost jednotlivých problémů či názorů, tak jak jsou rozloženy v cílové populaci – tj. mezi 
osobami se zdravotním postižením. 
 

3. 1.  Úvodní informace o dotázaných  
 

Dotazník byl připraven pro celou skupinu zdravotně postižených, a to jak pro samotné uživatele 
služeb, tak pro pečující osoby.  

 

Graf 3. 1. 2. Typ postižení
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pohybové postižení
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N=47
(tj. 87% z 54)  

 
Z grafu 3.1.1. vidíme, že ve většině případů odpovídal samotný uživatel služby (26 ze 46), ale  
více nežli třetina byl také počet lidí pečujících o postižené (14 ze 46). Několik málo respondentů 
neuvedlo, že by patřili mezi zdravotně postižené, ani že by v současné době o někoho takového 
pečovali (5 ze 46). Osm respondentů také jasně neuvedlo, do jaké z těchto skupin patří. 
 
Graf 3.1.2. zobrazuje o jaký typ zdravotního postižení se u respondentů, případně u osoby, o 
které respondenti pečují, jedná. V drtivé většině případů jde o pohybové postižení (37 ze 47, tj. 
79%).  
Ve čtyřech případech bylo tento zdravotní handicap kombinován zrakovým postižením a v sedmi 
s jiným specifickým postižením. V tomto případě se jednalo o těžké fáze dlouhodobých chorob 
jako je rakovina, onemocnění oběhové soustavy či diabetes, jednou se objevila epilepsie. 
V analyzovaném souboru je sedm zrakově postižených respondentů (přitom tři osoby mají pouze 
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Graf 3. 1. 3. Věk respondent ů se 
zdravotním postižením
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Graf 3. 1. 5. Místo bydlišt ě 
respondent ů
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toto postižení, zatímco zbývající čtyři jsou postiženy i pohybově). Čtyři osoby jsou sluchově 
postiženy a zachyceny byly pouze dvě osoby s mentálním postižením. Získaná data vypovídají 
tedy o problémech osob s pohybovým postižením. 
 
Socio-demografické údaje respondentů, tedy věk, pohlaví, vzdělání, složení domácnosti a místo 
bydliště,  tvoří základní přehled o celé skupině. Mezi respondenty se zdravotním postižením 
mírně převažují ženy. 

Jak je patrné z grafu 3.1.3., většina 
respondentů se zdravotním postižením je 
ve věku 36 – 50 let (10 z 26) dále pak 
v rozmezí 51. a 60. roku života (8 z 26). 
Vzhledem k poměrně úzkému rozmezí této 
kategorie jde o skupinu s velkým 
zastoupením. Osoby starší padesáti let 
spadají kromě dvou případů do kategorie 
osob s pohybovým postižením. 

Většina osob, které na otázku odpověděly a zároveň jsou zdravotně postiženy, dosáhla středního 
vzdělání (10 z 26) nebo je vyučená (9 z 26). Pouze čtyři respondenti mají vysokoškolské 
vzdělání, ale také pouze tři mají základní vzdělání (viz. graf 3.1.4.). V tomto ohledu se tedy 
respondenti nijak nevymykají obecnému průměru. 
 
Pokud budeme sledovat pouze respondenty, kteří užívají sociálních služeb, jak ukazuje graf 
3.1.5., v naprosté většině případů bydlí na sídlišti Řepy II. od Ulice Slánská ke Zličínu (kromě 
čtyř případů všichni, tedy 22 z 26 a předpokládáme, že se jedná o obyvatele BBD). Zahrneme-li 
do souboru i ostatní respondenty, bude i nadále sídliště Řepy II. (38 z 51) dominovat. Tuto 
převahu nezvrátí ani i devět respondentů bydlících na sídlišti Řepy I. od ulice Slánské k Motolu. 
Čtyři respondenti uvedli, že bydlí v jiné lokalitě. 
 

Graf 3. 1. 4. Vzd ělání respondent ů se zdravotním 
postižením

střední a VOŠ
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3. 2. Využívané sociální služby 
 
Úvodní část dotazníku se zabývala službami, které osoby se zdravotním postižením v Praze-
Řepích využívají. Z grafu 3.2.1. vyplývá, že většina dotázaných osob využívá některou 
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z poskytovaných služeb. Pouze devět respondentů ze 48 uvedlo, že nevyužívá žádnou službu. 
Polovina respondentů navštěvuje Klub občanů BBD (24 z 48), 17 ze 48 respondentů pak využívá 
aktivity Občanského sdružení „Klub Kolečko“. Dvanáct respondentů uvedlo, že využívá 
pečovatelské služby Centra sociálně zdravotních služeb – dále jen CSZS -  (většinou se jednalo 
o praní, úklid a pedikúru). Osm respondentů využívá rehabilitací ve vlastní domácnosti, kterých 
je  toto centrum poskytovatelem. Po šesti respondentech využívá služeb poradenství (nejčastěji 
v CSZS), služeb občanského sdružení Martin a domácí zdravotní péče CSZS. V kategorii jiné 
se objevovaly nejčastěji služby související s péčí o vlastní osobu, jako je pedikúra, kadeřník a 
donáška obědů, dále s péčí o domácnost (úklid, praní, nákupy) a doprovod k lékaři. Můžeme tedy 
shrnout, že mezi respondenty doposud nejrozšířenějším poskytovatelem služeb je Centrum 
sociálně zdravotních služeb (CSZS) (36 případů).Aktivit klubu občanů BBD je využíváno ve 24 
případech.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3. 3. Informovanost 
 
Při hledání služeb, které dotázaní aktuálně využívají, byly informace o těchto službách nejčastěji 
získávány přímo od organizace, která služby poskytuje. Tuto cestu uvedla necelá polovina 
respondentů (21 ze 49), jak ukazuje graf 3.3.1. Často také zafungovaly přátelské a sousedské 
vazby, případně informace zprostředkované spolupracovníky. Takto se o využívaných službách 
dozvědělo 15 ze 49 respondentů. Informace z Úřadu Městské části Praha 17, získalo 7 ze 49 
respondentů. Ostatní cesty získání informace, jako je rodina, lékař, případně tištěný leták či jiná 
tiskovina, uvedli tři a méně respondentů. Překvapující je, že podíl informací od lékařů je nízký, 
v porovnání se seniory, kde bývají lékaři často důležitým zdrojem informací o sociálních 
službách. 
 

Graf  3. 2.1. Využívané služby a poskytovatelé
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*v CSZS (Centru sociálně zdravotních 
služeb) respondenti využili tyto služby: 
pečovatelská služba (12), rehabilitace 
v domácnostech (8), domácí zdravotní 
péče (6), půjčovna kompenzačních 
pomůcek (5), denní centrum (4), středisko 
osobní hygieny (1). 
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Graf 3. 3. 1. Jak se dozv ěděli o využívaných službách
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Pro komunitní plánování sociálních služeb je podstatná informace o tom, jakou cestu ke zlepšení 
informovanosti o službách vidí samotní respondenti. Jejich názor na možnosti zlepšení 
informovanosti zachycuje graf 3.3.2. Přes tři pětiny respondentů (33 z 52) se přiklonilo k 
variantě, že lepší informovanost by přineslo vytvoření katalogu sociálních služeb na Praze-
Řepích. Více informací v měsíčníku „Řepská 17“ by považovalo za užitečné 25 z 52 
respondentů.  
Dalšími často uváděnými způsoby zlepšení je vytvoření informačního centra či telefonní linky 
(16 z 52) nebo vybudování místní kabelové TV (12 z 52). Zbylé způsoby jsou již uváděny méně 
často. Více informací u lékaře, přímo na Úřadě Městské části či u poskytovatelů služeb by 
uvítalo pouze 8, resp. 7, z 52 respondentů. Elektronické informování za pomocí e-mailu uvedlo 
pouze 6 respondentů a více informací na nástěnkách po celé Praze-Řepích, pouhých 
5 respondentů z celkového počtu 52. Ze srovnání jednotlivých hodnot má zcela jasnou prioritu 
vytvoření katalogu sociálních služeb a větší množství informací v místním měsíčníku „Řepská 
17“. 
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3. 4. Současná situace a její zlepšování 
 
Předmětem této podkapitoly jsou obecné problémy zdravotně postižených v Praze-Řepích a 
možné způsoby zlepšení jejich situace. Koncipování dotazníku se zaměřilo na nejširší spektrum 
problémů, se kterými se zdravotně postižení potýkají, a to jak v kvalitě a nabídce sociálních 
služeb, tak i v jejich každodenním životě.  
 
Jako v případě seniorů bylo nutné od sebe oddělit  problémy vnitřní a vnější. Tím jsou myšleny 
specifické faktory domácího prostředí a problémy mimo něj. V obou případech mohli 
respondenti zaškrtnout pouze omezený počet nejdůležitějších otázek (tři pro domácí prostředí a 
čtyři pro prostředí mimo domov). Jednou z možností byla vždy varianta vypsat konkrétní 
problém, který se nehodil do žádné z nabízených kategorií. 
 

Domácí prostředí 
Jak ukazuje graf 3.4.1., v domácím prostředí se zdravotně postižení potýkají nejčastější s 
omezenou možností pomoci s chodem domácnosti (19 z 54). Podobnou závažnost přisuzují 
problému více osobní charakteru, totiž omezenému kontaktu s okolím a osamoceností (18 z 54). 
Není překvapivé, že tento problém uvádějí častěji respondenti, kteří jsou sami zdravotně 
postiženými, nežli osoby pečující o zdravotně postižené. Přibližně stejně často byly respondenty 

Graf 3. 3. 2. Co by pomohlo k lepší informovanosti o 
službách
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uvedeny problémy spojené s péči o vlastní osobu (hygiena, příprava jídla), omezená možnost 
krátkodobé pomoci a poskytování služeb v domácnosti (kadeřník, masáže) a nevědomost o 
možnosti v případě potřeby okamžitě zavolat pomoc (10 až 14 respondentů z 54). Nejméně 
dotázaných pak uvedlo, že mají problémy s bydlením neodpovídajícím jejich specifickým 
potřebám (5 z 54) a pomoci či podpoře při výchovy dětí s handicapem (4 z 54).  V kategorii jiné 
se pak objevil zcela specifický požadavek po pomocné síle, která by mohla zajistit odebírání krve 
v domácím prostředí.  
 

Vnější prostředí 
Jak ukazuje graf 3.4.2., podobně jako skupina seniorů, tak i zdravotně postižení respondenti 
spatřují největší problém mimo domácí prostředí v pohybu po městě (na rozdíl od seniorů však 
dopravní bezpečnost nevidí jako prioritní, pouze 13 z 54). Pociťován je především nedostatek 
bezbariérových přechodů, obtížné nastupování do MHD a obtížný přístup do kulturních 
středisek. Tento problém uvedla plná polovina respondentů (27 z 54). Tato skutečnost 
koresponduje s vysokým zastoupením respondentů s pohybovým postižením v této skupině. 
Do této souvislosti je rovněž nutné dát i stížnosti na bezbariérový přístup ve veřejných 

institucích, jako jsou úřady apod.Omezený vstup je podle 10 respondentů nevyhovující, a 
vzhledem k tomu, že jsou tyto osoby často závislé na automobilové dopravě, logicky vnímají 
jako problém i omezené možnosti parkování (13 z 54). 
 
Další oblast problémů charakteristická pro tuto skupinu, se objevuje v omezené možnosti 
pracovního uplatnění (23 z 54 respondentů). S tím faktorem se pak logicky pojí mnoho volného 
času, s nímž si 15 z 54 neumí poradit, respektive nevidí v Praze-Řepích dostatek příležitostí, jak 
tento čas smysluplně naplnit. Při hledání možností pracovního uplatnění jim působí komplikace 
neadekvátní chování či přístup úředníků na úřadech. Častou stížností je rovněž i absence 
infomovanosti při řešení různých záležitostí, neboť nevědí na koho se mají obrátit (10 z 54). 
Pozitivní je zpráva, že  s nezájmem či neochotou okolí pomoci v běžných každodenních situacích 
se respondenti setkávají relativně zřídka (6 z 54) stejně jako s problémem vzdělávání zdravotně 

Graf 3. 4. 2.Problémy mimo domácí prost ředí
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postižených dětí (to je však spíše dáno malým zastoupením této skupiny ve sledovaném 
populačním vzorku).  
 
Mezi odpověďmi v kategorii „jiné“ se objevilo několik konkrétních návrhů, které jsou 
následující: 

• zprovoznit autobusovou linku č. 180 také v sobotu a v neděli, 

• navrhnout vedení hypermarketů Tesco a Globus, aby zařadilo do osobní přepravy rovněž 
i nízkopodlažní autobusy, 

• zajistit více prostoru a možností pro rehabilitaci a relaxaci – konkrétně dostupné plavání a 
více parků a zeleně obecně. 

 
 
 
Po zhodnocení stávající situace měli respondenti možnost posoudit, které věci by bylo 
nejvhodnější změnit, aby se situace osob se zdravotním postižením zlepšila (viz. graf 3.4.3.). 

Kromě upřednostňovaného zacílení podpory sociálních služeb, kterému bude předmětem obsahu 
v následující podkapitole, se respondenti vyjadřovali i k obecnějším otázkám. Jednalo se o tento 
okruh problémů: 
 
Na otázku „co by zlepšilo situaci osob ze zdravotním postižením v Praze Řepích“ mohli 
respondenti vybrat tři varianty, přičemž jednou z nich byla i možnost formulovat názor vlastními 
slovy.  
- Shodně jako skupina seniorů a rodin s dětmi uvedli i zdravotně postižení, jednoznačný 

požadavek na zvýšení bezpečnosti v Praze-Řepích. Uvítali by zejména intenzivnější práci 
Městské policie. Toto zlepšení považuje za nejdůležitější 23 z 53 respondentů.  

 
- Prostor pro zlepšení stávající situace, vidí respondenti v rozšíření možností vzdělávání pro 

zdravotně postižené a lepší dopravní dostupnosti lékařů (obě problematiky uvedlo 18 z 53 
respondentů).  

 

Graf 3. 4. 3. Co je t řeba zlepšit
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- Respondenti by rovněž uvítali vstřícnější přístup pracovníků sociálního odboru (16 z 53).  
 
- Téměř třetina (28%) dotázaných přikládá důležitost k odstraňování bariér při pohybu po 
Řepích (15 z 53).   

 
- Mezi dalšími prioritami byla rovněž i možnost zlepšení využití volného času (10 z 53),  a 

lepší značení na ulicích pro zdravotně postižené (9 z 53) a úpravy bytů pro zdravotně 
postižené (8 z 53). 

 

 
3. 5. Sociální služby 
 
Respondenti měli možnost vyjádřit se k tomu, jaké sociální služby Praze-Řepích chybí nebo jsou 
podle nich nedostatečně podporovány. Z nabízených kategorií mohli respondenti vybrat až tři, 
které považovali za nejdůležitější. Výsledky odpovědí znázorňuje graf 3.5.1.  
 
Primárně uváděnou chybějící či nedostatečnou službou byla (podobně jako v otázce, která se 
ptala po problémech mimo domácí prostředí) nedostatečná podpora zaměstnávání zdravotně 
postižených (například formou chráněných dílen). Možnosti pracovního uplatnění logicky 
podmiňují také možnosti dopravy zdravotně postižených. Přibližně třetina respondentů vidí 
v této oblasti rezervy (16 z 53). Zde se vedle přizpůsobení autobusových linek nabízí také 
částečně hrazená služba dopravy „na zavolání“, nebo automobil se zvedací plošinou pro 
vozíčkáře. S možností najít práci může souviset i dostupnost relevantních, například lepší 
možnosti odborného poradenství, kterou by uvítaly 4 osoby (konkrétně v oblasti sociální, 
pracovní a péči o děti). 
 
Druhou oblastí služeb, ve které by zdravotně postižení nebo osoby o ně pečující uvítali, je  
zlepšení rozšíření pečovatelských služeb (například o víkendech či déle do večera). Tuto 
výpomoc by uvítaly především pečující rodiny, zejména v případě nemoci pečující osoby.  
K zabezpečení včasné pomoci, by respondenti rovněž uvítali, zavedení nouzové signalizace 
přivolání okamžité pomoci (13 z 53) a 10 z 53 osob dokonce nepřetržitou osobní asistenci.  
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Graf 3. 5. 1. Sociální služby, které chybí, nebo ne jsou 
dostate čně podporované
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Na závěr bloku otázek zabývajících se problémy a možnostmi zlepšení života zdravotně 
postižených byla položena i otevřená otázka, která dávala respondentům možnost uvést až tři 
libovolné a zcela konkrétní věci, které by přímo jemu či jí pomohly usnadnit život, resp. život 
osoby o kterou respondent pečuje. Vzhledem k tomu, že i předcházející otázky dávaly jistý, byť 
omezený, prostor pro vlastní vyjádření, nebyla tato možnost využita všemi respondenty. Alespoň 
jednu nápomocnou věc však uvedlo 21 respondentů a tito pak většinou využili prostor ke 
konkretizaci svých již dříve avizovaných přání.  
Vzhledem k nízkému počtu odpovídajících osob se žádný z konkrétních požadavků pro zlepšení 
životní situace v souboru výrazně neopakoval. Z obecněji formulovaných přání se objevovala 
přání uváděná již v předchozích otázkách:  
- podpora zaměstnání nejlépe v blízkosti bydliště,  
- lepší práce policie,  
- bezbariérové přístupy,  
- možnost krátkodobé pomoci či asistence v případě nemoci a  
- větší možnosti relaxace a rehabilitace popřípadě sportovního vyžití, například vysazením 

parku.  
 
Smyslem této otázky bylo především dozvědět se konkrétní (tedy snadněji realizovatelná) osobní 
přání této skupiny občanů, a proto jsou v následujícím výčtu uvedena prakticky všechna.  
 

• podpora chráněných dílen v MČ 

• instalace kamerového systému před klub BBD kvůli větší bezpečnosti invalidů 

• zkrátit čekací dobu na místo v zařízení s pečovatelskou službou (tzn. zvýšit jejich 
kapacitu) 

• delší intervaly na přechodech 

• vyřešit parkování v ulici Na Chobotě 

• bezbariérový přístup do KS Průhon 
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• vstřícnější přístup úředníků zejména na úřadu MČ a na poště 

• vytvoření katalogu spolehlivých opravářů bydlících v Řepích (aby klient nemusel platit 
vysokou taxu za dopravu opraváře) 

• malá pekárna s možností donášky do bytu – ne supermarket 

• prodloužení ordinačních hodin na poliklinice v Praze-Řepích  v určitém dnu i po 16 
hodině (je třeba myslet na časové možnosti zpravidla i jinak zaměstnané osoby, která 
zdravotně postiženého doprovází) 

• více bezbariérových bytů větších rozměrů 

• volně přístupné hřiště pro mládež 

• na volných plochách nepodporovat výstavbu dalších supermarketů, ale  parky 

• výstavba bazénu 

 
3. 6. Možnosti osobního zapojení  
 
Respondentům byla položena rovněž i otázka, co oni osobně mohou nabídnout pro zlepšení 
situace osob se zdravotním postižením v Praze-Řepích (viz. následující graf 3.6.1.) 

 
- velká část respondentů byla nejspíše otázkou zaskočena a nevěděla, jakým způsobem by se 

mohla sama zapojit (15 z 54), 
- jedenáct respondentů odpovědělo, že se žádným způsobem zapojit nemůže,  
- jeden respondent odpověděl, že o podílení na dalším zlepšení či rozšiřování služeb nemá 

zájem,  
- dominuje ovšem náklonnost k pasivní pomoci v podobě doporučení služeb přátelům a 

známým (14 z 54),  
- osm respondentů má zájem zapojit se do plánování sociálních služeb a do diskuse o jejich 

budoucnosti,   
- sedm respondentů je ochotno předávat zkušenosti v rámci různých kurzů či kroužků,  
- čtyři respondenti z 54 jsou ochotni přispět finančně v podobě daru či částečné úhrady za 

služby,  

Graf 3. 6. 1. Co m ůže respondent osobn ě nabídnout
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- dva respondenti by mohli poskytnout materiální pomoc (např. v podobě nepoužívaných 
pomůcek). 
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4. RODINY S DĚTMI 
 
 
Dotazník pro rodiče dětí byl distribuován prostřednictvím základních škol, resp. přímo žáků, 
kteří dotazníkový arch donesli svým rodičům a poté jej vyplněný odevzdali zpět ve škole. 
Dotazník byl také prostřednictvím různých organizací (rodinná centra atd.) distribuován i 
rodinám s dětmi v předškolním věku. Celkem se nám podařilo získat 480 vyplněných dotazníků.  

4. 1. Úvodní informace o dotázaných  

 
Základní zjišťovanou charakteristikou týkající se rodin s dětmi a mládeží bylo složení 
domácnosti – to, zda v domácnosti žije úplná či neúplná rodina - a také počet dětí v rodině. 
V naprosté většině respondenti pocházeli z úplných rodin, tedy z rodin s oběma rodiči v jedné 
domácnosti (81%), menší část (15%) z rodin s jedním rodičem a 4% pocházela z jinak složené 
domácnosti. Jak je patrné z grafu 4.1.1. více než polovina rodin respondentů měla nejčastěji dvě 
děti (57%), jedno dítě mělo 29% dotázaných a tři a více dětí 14%.  
Rozložení vzorku podle věku dětí (viz. tab. č. 4.1.1.), naznačuje, že téměř polovina byla ve věku 
I. stupně ZŠ (43%), přibližně čtvrtina dětí byla v předškolním věku a obdobně čtvrtina dětí 
patřila do kategorie starší školní (26% resp. 22%). 
   
 

Graf 4.1.1 Počet dětí v rodin ě
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Složení respondentů podle věku dětí (od 0 až do 26 let, viz osa y) a jeho tendence zobrazená 
pomocí metody klouzavých průměrů je vidět na následujícím grafu 4.1.2. 
 

tab. č. 4.1.1 Věkové složení dětí v rodinách (N=449 tj. 
93% z 480) 
 

          

relativní 
četnost

předškolní 0-5 26%
mladší školní 6-12 43%
starší školní 13-18 22%
jiné (nad 18 let) 9%
celkem 100%  
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Graf 4.1.2 V ěk dě tí respondent ů
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Věkové složení respondentů, tedy těch, kteří dotazníky vyplňovali, je shrnuto v tabulce č. 4.1.2. 
Převažují rodiče ve věku 36-50 let (56,3%), relativně silně je zastoupena i skupina rodičů mezi 
25-35 lety (36,9%).   
V otázce vzdělání (viz. tab. č. 4.1.3.) dominují respondenti s dokončeným středním vzděláním 
s maturitou (55%), 26% respondentů má dokončené vysokoškolské vzdělání, 16% je vyučena 
bez maturity a 3% mají pouze základné vzdělání. Na tuto charakteristiku je také třeba dbát při 
interpretaci výsledků šetření, protože ve vzorku jsou respondenti se středním vzděláním 
s maturitou zastoupeni znatelně více, než je pražský průměr.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rovněž tak je třeba mít na paměti, že ženy jsou mezi respondenty zastoupeny ve značné převaze 
(82%) vůči mužům (18%). 

tab.č. 4.1.2  Věkové složení respondentů 
(N = 472 tj. 98% z 480) 
  

       

relativní 
četnost

do 18 let 0,4%
18-25 let 2,8%
26-35 let 36,9%
36-50 let 56,3%
nad 51 let 3,6%
Total 100%

 

tab.č. 4.1.3 Vzdělanostní struktura 
respondentů (N=441 tj. 92% z 480) 
 

relativní
četnost

základní 3
%vyučen bez maturity 16

střední s maturitou 55
vysokoškolské 26
Total 100  
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Graf 4.1.3 Bydlišt ě respondent ů
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Graf 4.1.3., zobrazuje místa bydliště respondentů, přičemž dvě třetiny (66%) respondentů bydlí 
v části Řep od ul. Slánská ke Zličínu  (v grafu označeno jako Řepy II) a 22%v části Řep od ul. 
Slánská k Motolu (Řepy I). 
 
  

4. 2. Využívané služby 
 
Dotazník rovněž nabídl 16 možných odpovědí, jaké služby respondenti, jejich děti či blízké 
osoby využívají. Jistým překvapením bylo, že 16% dotazovaných uvedlo, že žádné služby 
nevyužívají. V následujícím grafu 4. 2. 1. jsou zmíněné služby seřazené podle četnosti využívání: 
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Graf 4.2.1 Využívané služby
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- Nabídka kurzů a kroužků pro děti a mládež v Praze-Řepích, je nejčastěji využita na 

základních školách (45%). Nejvíce dětí chodí na ZŠ sportovat, významné zastoupení mají 
také kroužky keramiky, počítačů, anglického jazyka a tanců.  

- Kulturní středisko Průhon navštěvuje třetina dětí či dotázaných, přičemž jsou nejčastěji 
využívány kroužky cvičení rodičů s dětmi,  kurzy angličtiny a „školička“ a kurzy keramiky. 

- Menší počet dotázaných pak uvedl různé hudební kroužky (konkrétně kytara, flétna, klavír). 
- Kurzy na ZUŠ navštěvuje 21% rodin s dětmi.  
- U jiných kurzů a kroužků se nejčastěji objevily různé turistické či sportovní oddíly (Skaut, 

Sokol, turistický oddíl při farnosti Řepy, oddíl Bobři).  
- Mezi rodiči pak byli silně zastoupeni členové sdružení dobrovolných hasičů. 
 
Více než každá pátá rodina (22%) využívá také pedagogicko-psychologickou poradnu a 9% 
dětského psychologa. Mateřské centrum dosahuje také vysokého využití  (21%), přičemž bylo 
v této souvislosti častěji uváděno např. MC Řepík či studio Mami.   
Respondenty takřka nevyužívané se ukázaly AT poradna (pro závislé občany), raná péče 
a funkce metodika prevence na základních školách. Podobně i problém prevence a léčby 
závislostí není rodiči v Praze-Řepích téměř zmiňován, alespoň ne v této lokalitě2.  

                                                 
2 Tento údaj ovšem nelze chápat tak, že o tyto služby není v Řepích zájem. Jedná se často služby, které mají relativně 
velmi osobní až intimní charakter a respondenti se o jejich využívaní nechtějí veřejně zmiňovat (např. u AT poradny). 
Může se rovněž jednat o služby, které jsou zaměřené na klienty, kterých v Řepích sice moc není, ale pro ty, kteří zde 
žijí, mají tyto služby zásadní význam (např. raná péče).     
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Mezi dalšími jinými službami, které rodiče s dětmi využívají v Praze-Řepích, byly nejčastěji 
logopedie a dětská hřiště. V kategorii  „jiné služby mimo Prahu-Řepy" se nejčastěji objevilo 
plavání a služby psychologa.  
 

4. 3. Služby, které chybí nebo by měly být více podporovány 

 
Tato část dotazníku byla zaměřena na konkrétní služby, které této skupině občanů chybí (viz. 
následující graf 4.3.1.). Respondentům byl nabídnut výběr 13 možností a v kolonce „jiné“ pak 
možnost specifikace dalších služeb, o kterých se možná doposud nepřemýšlí, ale které se 
obyvatelům jeví jako důležité. 
 
Respondenti výrazně preferovali zavedení či rozšíření služby pracovního poradenství pro 
rodiče (22%). Následují čtyři, z hlediska preferencí vyrovnané služby jsou:  
- zavedení poradny pro sociálně slabší,  
- poradní a výchovná funkce je požadována i od služeb speciálního pedagoga, jehož širší 

působnost na školách si rodiče přejí,  

- zajištění péče o děti u zaměstnavatele,  
- zajištění dietního stravování ve školních jídelnách.  
 
Mezi odpověďmi v otevřené otázce „jiné“ se objevila  
- potřeba dalších jeslí,  
- více a kvalitnějších oplocených hřišť a především  
- požadavek po delší pracovní době školní družiny,  

Graf 4.3.1. Slu žby, které chybí, nebo by m ìly být více
podporovány
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- hlídání dětí pro pracující rodiče z neúplných rodin,  
- Několik rodičů se také vyjádřilo, že by rádi, aby byla ve školních jídelnách možnost připlatit 

si za kvalitnější jídlo. 
 

4. 4. Informovanost 

 
Otázka informovanosti směřovala k návrhům na zlepšení metod, kterými jsou respondenti 
informováni o dostupných sociálních službách v Praze-Řepích.  
- Více než polovina respondentů by si přála více informací v měsíčníku „Řepská 17“,  
- takřka 40% dotázaných požaduje vytvoření katalogu sociálních služeb v Praze-Řepích, 
- 32% by chtělo být lépe informováno prostřednictvím internetu.  
 
Nabízí se rovněž lepší informování občanů prostřednictvím stávajících a již zavedených médií 
,(„Řepská 17“ a internet) a e-mailové databáze uživatelů, do které by se bylo možno přihlásit na 
webových stránkách úřadu MČ Praha - 17. Naznačený postup by mohl s minimálními náklady 
zlepšit informovanost veřejnosti. Již zmiňovaný katalog sociálních služeb by se případně mohl  
propojit právě s webovými stránkami úřadu MČ  Praha -17. Je však potřeba myslet i na ostatní 
možné způsoby informování, které jsou obsaženy níže v grafu 4. 4. 1. 
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4. 5. Problémy rodin s dětmi v Praze-Řepích a působení negativních a sociálně 
patologických jevů na děti 

Tato část obsahuje souhrn problémů, se kterými se potýkají rodiny s dětmi a mládeží v Praze-
Řepích. První část je zaměřena na problémy týkající se spíše rodin, ostatní jsou opatřeny 
komentáři zabývající se negativními a sociálně-patologickými jevy, působícím na děti a mládež 
v Praze-Řepích. 
Následující tabulka č. 4.5.1. shrnuje nejčastější problémy rodin s dětmi a mládeží: 

 
 
 
Nejpalčivější problém ohrožení dětí 
sociálně-patologickými jevy zdůrazňuje 
velká část rodičů. V dotazníku tuto 
odpověď zaškrtlo 65% respondentů. 
Agrese mezi dětmi je rovněž vnímána jako 
významný problém (57%). Otázky 
bezpečnosti dětí v Praze-Řepích 
a dopravní bezpečnosti se obecně dotýkají 
takřka 40% dotázaných. Zde lze uvažovat 
o konkrétních možnostech nápravy ze 

strany radnice MČ Praha-17.  
 
- Domácí násilí či týrání označilo 5% dotázaných jako velký problém.  
- V otevřené možnosti „jiné“ si nejvíce rodičů stěžovalo na špatnou situaci na dětských hřištích 

v Praze-Řepích. Rodiče by uvítali, kdyby byla hřiště hlídaná a lépe udržovaná. Jeden 
respondent tuto situaci definoval jako „okupování dětských hřišť a veřejných prostranství 
výrostky“, čímž měl patrně na mysli dospívající mládež. Zde by bylo na místě přemýšlet o 
prostorech, které by MČ Praha-17, mohla nabídnout neorganizované mládeži (např. 
nízkoprahový klub), jako náhradu dětských hřišť. Nutnost hlídání dětských hřišť by se pak 
nemusela řešit.  

- Přání po organizaci mládeže v odpoledních hodinách projevil jeden respondent.  
- Několika respondentům současná kapacita dětských hřišť nedostačuje a další by uvítali nová 

místa pro sportovní vyžití. 
- Tři respondenti si stěžovali na špatnou disciplinovanost majitelů psů, konkrétně na volné 

pobíhání psů a neuklizené psí výkaly.  
- Další pak na špatnou práci kurátorů mládeže a nedostatečné pravomoci policie a učitelů. 
 
Jak je vyplývá z odpovědí na položené otázky, je velkou problémovou oblastí, péče o předškolní 
děti zaměstnaných matek. Některým matkám nestačí nabízené kapacity v mateřských školách, 
jiné by ocenily, aby mateřské školy fungovaly i přes prázdniny. Dva jedinci si stěžovali na 
okupování vchodů do domů bezdomovci. 
 

tab. č. 4.5.1 Problémy pro rodiny v Řepích (N=465 tj. 
97% z 480) 
 
ohrožení dětí patologickými jevy 65%
agrese mezi dětmi 57%
bezpečnost 38%
dopravní bezpečnost 36%
návrat z rod. dovolené do zam. 12%
hlídání dětí 10%
nedostatečné právní poradenství 10%
dočasná pomoc při péči o dítě 9%
poradenství v obl. vztahů v rodině 6%
poradenství k výchově dětí 6%
domácí násilí a týrání 5%
poradenství při drogových závislostech 4%
jiné 5%
nevím 7%  



Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v MČ Praze 17 – Řepích 
listopad 2007 

 

 37 

Významná byla rovněž i otázka, jaké negativní jevy v Praze-Řepích, považují rodiče pro své děti 
za nejnebezpečnější a současně i nejčastější. Následující graf 4.5.1. shrnuje získané odpovědi: 
 
 
- Zneužívání měkkých drog a alkoholu je považováno rodiči za dominantní problém (57% 

respektive 52%) jejich dětí. Pozoruhodné ovšem je, že AT poradna a metodici prevence na 
školách, nejsou rodiči nebo dětmi využívány takřka vůbec. Nabízí se řešení lépe informovat 
rodiče s dětmi o možnostech využití poraden a dalších subjektů působících přímo na školách 
v Praze-Řepích. 

- Rovněž i problémy související s dětskými kolektivy organizovanými i neorganizovanými 
jako je agresivita v partě dětí anebo šikana, považují rodiče za aktuální.  

- Závislosti na tvrdých drogách a hracích automatech nejsou hodnoceny jako rizikové, 
nicméně překvapující je, že pouze 14% rodičů přemýšlí o tom, že na děti mohou působit 
patologicky i samotní rodiče, kteří jim nejsou schopni zajistit potřebnou stabilitu a citové 
zázemí v rodině. 

- V otevřené otázce si pouze malá část respondentů stěžovala na pedofily, bezdomovce a málo 
policistů v MČ, tedy na špatnou kvalitu veřejného prostoru související s nedostatečným 
dohledem.

Graf 4.5.1 Patologické jevy p ůsobící na
děti
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4. 6. Možnosti zlepšení situace v Praze-Řepích 
 
Tato část se zabývá možnostmi zlepšení situace v Praze-Řepích. První část je věnována analýze 
získaných odpovědí na položené otázky, druhé se zabývá otevřenou otázkou na zlepšení situace 
rodin s dětmi v Praze 17 - Řepích. 
 
Jak vyplývá již z předchozích otázek, i následujícím grafem 4.6.1. lze doložit, že rodiče s dětmi 
jsou zásadně nespokojeni se současným stavem dětských hřišť. Celých 73% se vyjádřilo pro 
jejich lepší údržbu. Polovina respondentů pak volá po zvýšení čistoty a bezpečnosti veřejného 
prostoru v Praze-Řepích. Znovu se tak objevují jako velmi důležitá témata pobíhání psů, čistoty a  

 
pořádku v ulicích a parcích MČ a zlepšení bezpečnostní situace.  
 
- V rámci otevřené odpovědi „jiné“ (3%) se respondenti jasně shodli na lepších možnostech 

sportovního vyžití, hlavně pak zřízení bazénu a nových sportovišť.  
- Několik respondentů navrhuje zřízení parku a sportovišť u Globusu.  
- Někteří respondenti by si přáli umístění více sáčků na psí exkrementy – to by nespokojenosti 

s čistotou mohlo napomoci.  
- Silná je také poptávka po další výsadbě zeleně na území MČ. 
 

Graf 4.6.1. Co by se mohlo zlepšit pro rodiny s d ětmi v Řepích
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Druhou část tohoto oddílu tvoří analýza otevřených odpovědí na otázku „Můžete uvést, co by 
Vaší situaci pomohlo, co by Vám usnadnilo život?“ Respondenti měli možnost vypsat tři 
nejpodstatnější věci, které by jim v současnosti pomohly. 
 

Problém městské policie 
- Značná část dotázaných je nespokojena s činností městské policie. Podle nich by se měly 

posílit pochůzky po Praze-Řepích v denních i nočních hodinách tak, aby se občané cítili na 
ulicích bezpečněji. Respondenti uvádějí, že v nočních hodinách jsou časté problémy 
s nebezpečnými neosvětlenými průchody, kde se sdružují bezdomovci a zloději . Rušení 
nočního klidu výtržníky  je také častým jevem, což vede k logickému požadavku zvýšených 
policejních kontrol a přísnějších trestů za podávání alkoholu nezletilým v místních 
restauracích a barech.  

- Velmi konkrétní požadavek je na přítomnost policistů na začátku a konci vyučování před 
školami z důvodů zvýšení bezpečnosti dětí. 

- Významný je i požadavek na častější zátahy proti dealerům drog a zlodějům.  
- Posledním hojně požadovaným zlepšením v práci MP by měla být důslednější kontrola a 

postihování pejskařů, kteří neuklízejí výkaly po svých psech. I to by mělo být součástí 
pochůzek MP. 

 

Problém sportovního vyžití 
Velmi častým motivem ke zlepšení je také oblast sportovního vyžití.  
- Respondenti dávají zřetelně najevo, že si přejí postavení plaveckého bazénu na území 

Prahy-Řep. Tato odpověď byla v otevřené otázce zdaleka nejčastější.  
- Významný je požadavek zřízení fotbalového hřiště a dalšího víceúčelového hřiště, na 

kterém by mohla trávit volný čas mládež často kritizovaná za rušení na hřištích dětských.  
- Další respondenti si přejí vybudovaní cyklostezek, hlavně pak cyklostezky, která by Prahu-
Řepy spojovala s Andělem a rovněž i park pro kolečkové brusle. Objevil se i návrh na 
konkrétní lokaci hřiště – před úřadem MČ.  

- Jeden z respondentů uvedl, že vynikající sportoviště při ZŠ Laudova jsou z nějakého důvodu 
nevyužívaná, možná i zde by se situace dala napravit. 

 

Dopravní obslužnost 
Významný okruh problémů je dopravní obslužnost a bezpečnost. Anketa ukázala, že zde 
existuje poptávka po uzpůsobení služeb MHD potřebám občanů.  
- Tato poptávka má svoji podobu v požadavku, bezbariérového provozu MHD (hlavně 

tramvaje).  
- Další z jasných požadavků jsou častější intervaly spojů mimo špičku, zvláště pak spojů na 

pohotovost, do nemocnice a do nákupních center.  
- Autobus č. 180 by mohl jezdit i o víkendech.  
 
Následující výčet konkrétních námětů ke zlepšení, může sloužit jako základní etalon návrhů na 
reálná opatření v této oblasti:  
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• Zrušení jednosměrky do ulice Bendova – nesmyslné projíždění celého sídliště 

• Zpomalovací pás v ulici Mrkvičkova 

• Bezpečnější přechod přes Slánskou ulici – semafor 

• Postavit chodník pro pěší okolo domu Triangl 

• Bezpečnost na přechodu pro chodce z ul. Jiránkova u školy 

• Usnadnění parkování u MŠ Bendova 

• Vytvoření nových parkovacích míst u bydliště občanů, například v Mrkvičkově ul. 
 

Čistota a zkvalitňování veřejného prostoru 
Jedná se o  téma, které respondenti citují rovněž  velmi často. Nejedná se pouze o pocit bezpečí 
při pohybu po MČ Praha-17, ale také o to, aby se občanům jejich okolí líbilo a rádi v něm trávili 
svůj volný čas.  
- Mnoho respondentů zmiňuje znovu problém bezdomovců a pejskařů.  
- Častý je i požadavek na lepší údržbu hřišť a lesoparku a aby byly v těchto prostorech 

instalovány lavičky a nové prolézačky pro děti.  
- Část respondentů by uvítala fontánky na pití i ke zvlhčování vzduchu na veřejných 

prostranstvích.  
- Požadavek, který by se MČ mohlo podařit splnit celkem jednoduše je instalace mobilních 

WC u dětských hřišť. 
 

Volný čas mládeže 
- Posledním větším okruhem námětů pro zlepšení situace rodin s dětmi a mládeží je péče o 

děti a mládež a využití jejich volného času. Mnoha rodičům nestačí buď kapacita anebo i 
pracovní doba jeslí, mateřských škol a školních družin. Jiní se shánějí po cenově dostupném 
hlídání dětí mimo tyto instituce. V tomto případě je možné uvažovat o zprostředkované 
služby hlídání dětí případně, spojit poptávku seniorů po kontaktu mladými rodinami a 
pokusit se propojit tyto dvě skupiny. Lze si představit například fungování systému, kdy by 
na základě výzvy městské části začali řepští senioři nabízet (inzerovat například v časopisu 
„Řepská 17“), své služby hlídání dětí (buď bezplatně – dobrovolnická kapacita mezi seniory 
je, anebo poplatně – rodiče jsou na druhé straně ochotni platit), třeba i ve spolupráci 
s místním mateřským či komunitním centrem.  

- Problém, který si také žádá velkou pozornost, je nedostatečná nabídka volnočasových aktivit 
pro mládež od 2. stupně základní školy. Mnoho rodičů si přeje více kurzů a kroužků, 
organizaci volnočasových aktivit pro mládež o prázdninách, aktivity pro rodiče s dětmi a 
v neposlední řadě také rozšíření otevírací doby nízkoprahového klubu na víkendy a 
prázdniny.  

- Dalším požadavkem bylo zajištění širší otevírací doby AT poradny. 
 
Nakonec je třeba uvést výčet témat, která nezapadají ani do jedné z předešlých oblastí, ale která 
se objevila vícekrát a je nutné s nimi počítat při sestavování komunitního plánu: 
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• Potřeba bezplatného právního poradenství 

• Transparentní a spravedlivá postupná privatizace bytů 

• Kulturní zařízení 

• Poradenství při výchovných problémech dětí 

• Při zápisu do škol a školek zohlednit adresu momentálního a ne trvalého bydliště 
 

4. 7. Možnosti participace rodičů s dětmi a mládeží  

 
V závěru studované ankety bylo analyzováno, jak jsou respondenti ochotni zapojit se do 
zlepšování situace v Praze-Řepích.  
- Na otázku, zda by byli ochotni pomáhat městské části dobrovolně (viz. tab. č. 4.7.1.), 

odpověděla více než polovina (52%) jaksi vyhýbavě, že neví.  
- Naopak 8% již aktivně dobrovolně pomáhá a dalších 14% má zájem pomáhat.  
- Ti, co vyplnili kolonku „jiné“ většinou psali, že by záleželo na konkrétní formě spolupráce, 

pro některé by byly třeba příhodné občasné výpomocné brigády. Z hlediska dobrovolnických 
aktivit pro městskou část se tedy jeví jako vhodné na jedné straně stavět na lidech, kteří jsou 
ochotni a schopni působit jako dobrovolníci dlouhodobě, ale na druhé straně také 
nezapomínat na možnost oslovení nerozhodnutých obyvatel s potenciálem dobrovolnictví na 
konkrétních jednorázových akcích pořádaných městskou částí. Například zlepšení dětských 
hřišť, pro které se v minulé otázce vyjádřilo 73% respondentů by mohlo být inspirací 
k takovýmto podnikům. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tab. č. 4.7.1 Dobrovolná pomoc (N=432 tj. 90% z 
480) 
 
 

 
relativní 
četnost

ano, již takto pomáhám 8
ano, mám zájem 14
ne, nemám zájem 20
jiné 6
nevím 52
Total 100

 

tab. č. 4.7.2 Jakým způsobem byste se 
mohl/a podílet na zlepšování služeb? (N = 
400 tj. 83% z 480) 
 

relativní 
četnost

zapojit se do plánování služeb 17%
konkrétní návrhy na zlepšení 14%
materiální pomoc 44%
finanční pomoc 4%
jiný způsob 2%
nevím 34%
nemám zájem 5%  
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Na poslední otázku, jakým způsobem by respondenti nejraději konkrétně pomáhali, odpovědělo 
17% rodičů. Všechny odpovědi mapuje výše uvedená tabulka č. 4. 7. 2.. To otevírá možnosti 
utvoření pracovních plánovacích skupin. Materiálně by byla ochotna přispět téměř polovina 
dotázaných. Nerozhodnutých je stejně jako u předchozí otázky mnoho, a proto je třeba při 
plánování participace dbát na co největší konkrétnost ze strany MČ. 
 
 
 

5. SHRNUTÍ  
 
Na závěr se pokusíme shrnout několik obecných zjištění či podnětů pro další práci a poté 
uvedeme stručné shrnutí pro každou cílovou skupinu.  

 
Obecné závěry: 
 
� Ve dvou částech názorového průzkumu se podařilo oslovit dostatečně velký počet 

respondentů pro to, aby bylo možné provést základní analýzy, výpočty a třídění. V části 
věnované osobám se zdravotním postižením bohužel nikoli, tato část analýzy poskytuje 
pouze dílčí pohled na problematiku zdravotně postižených. Jinak je třeba úspěšnost 
názorového průzkumu přičíst zejména velmi aktivní a obětavé práci koordinátorky KPSS a 
spolupracujícím místním poskytovatelům sociálních služeb.    

 
� Ve všech třech průzkumech převažovaly ženy, což je však vzhledem k charakteru cílových 

skupin pochopitelné. Co se týče vzdělanostní struktury všech třech souborů, ta se výrazně 
nelišila od pražského průměru. Z hlediska místa bydliště respondentů, ve všech třech 
průzkumech byli silně (dvěma třetinami a více) zastoupeni uživatelé služeb z části, kterou 
jsme označili jako Řepy II. (od ul. Slánského ke Zličínu – z pohledu stáří sídliště jde o 
nejmladší výstavbu, která byla ukončena v roce 1989). Vzhledem k malému zastoupení 
respondentů z ostatních lokalit nelze se statistickou významností uvažovat rozdílné názory 
mezi těmito skupinami (například v oblasti hodnocení dopravy aj., kde by to jinak dávalo 
dobrý smysl). Místo bydliště respondenta jsme tedy v analýze nechali stranou.    

 
� Názorový průzkum zřejmě nepřinesl mnoho převratných a nových či neočekávaných zjištění. 

To ale nebylo jeho cílem. Naopak, pokud čtenáře jeho výsledky příliš nepřekvapí, může to 
znamenat i to, že daný čtenář zná dobře situaci v této oblasti a výsledky názorových 
průzkumů jeho domněnky a názory pouze potvrzují. 

 
 
� Pracovní skupina by při další práci při KPSS neměla brát výsledky názorového průzkumu 

jako jediné a závazné dogma. Naopak měla by k nim přistupovat jako k jednomu z mnoha 
podkladů (výstupy z veřejného setkání, výstupy ze SWOT analýzy, socio-demografická 
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studie apod.). Navíc vyplnění dotazníku bylo založeno na ochotě oslovených uživatelů služeb 
zapojit se do názorového průzkumu.   

 
� Pracovní skupiny by si také měly uvědomit, že některé potřebné služby či aktivity nemusejí 

být zachyceny v žádných podkladových materiálech, které mají nyní k dispozici pro další 
práci (např. velmi závažné a oprávněné potřeby malé a neaktivní cílové skupiny mohly být 
zastíněny méně závažnými potřebami početnějších cílových skupin). Záleží přitom opravdu 
pouze na jednání a rozhodování pracovních skupin, jaké priority a opatření se ve výsledných 
dokumentech nakonec objeví.  

 
� Zapojení se do názorového průzkumu znamená ze strany respondentů investovat svůj vlastní 
čas a energii do vyplnění dotazníku. Pracovní skupina, resp. zástupci města by nyní zpětně 
měli jejich snahu ocenit a to nejen slovně ale i konkrétním jednáním – vypracováním a 
schválením komunitního plánu sociálních služeb. Navíc bylo v každé cílové skupině 
identifikováno i několik jednotlivců, kteří mají zájem se na KPSS aktivněji podílet a 
zanechali nám své kontaktní údaje. Byl rovněž identifikován i praktický zájem o 
dobrovolnickou výpomoc a to jak ze strany seniorů, tak i rodin s dětmi.    

 
� Ačkoliv se výsledky jednotlivých cílových skupin v mnohém liší, lze najít určité společné 

problémy a témata. Napříč cílovými skupinami tak jde například prosba o lepší 
informovanost (formou katalogu sociálních služeb, více informací v „Řepské 17“ atd.) či 
obecné zlepšení života v městské části (např. posílení aktivity městské policie nebo výsadba 
parku či zařízení k relaxaci a sportovnímu vyžití). Pracovní skupiny by tato „společná“ 
témata mohly řešit společně anebo (s ohledem na charakter řešené záležitosti) je předávat 
příslušným odborům úřadů či jiným institucím.  

 
� Prolínání společných témat a problémů je také velmi časté mezi seniory a osobami se 

zdravotním postižením  (bezbariérový pohyb po městské části, podpora klubů zaměřených na 
tyto cílové skupiny, krátkodobá pomoc, pomoc s péčí o domácnost, problémy s dostupností 
informací, doprava atd.). Tyto dvě pracovní skupiny by rozhodně měly být v kontaktu a 
informovat se o své práci (aby nedocházelo k duplicitám).     

 
Krátká shrnutí za jednotlivé cílové skupiny:  
 
Senioři 
 
� Analýza je založena na 166 vyplněných dotaznících. Respondenti jsou většinou přímými 

uživateli sociálních služeb a osobami staršími 60 let, kteří žijí v jednočlenných 
domácnostech. Většina domácností spadá do lokality Řepy II (od ul. Slánská ke Zličínu).  

� Většina respondentů nevyužívá služeb sociálních či zdravotních, i když ty jsou ve vzorku 
také hojně zastoupeny (pečovatelská služba, služby poskytované CSZS), ale především 
navštěvuje kluby a centra určená seniorům, které nabízejí aktivní trávení volného času a 
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kontakt s lidmi v podobné životní fázi. Využívány jsou také služby sociální, především pobyt 
ve stacionáři nebo zajištění stravování (dovážení obědů, docházka do určitého zařízení pro 
oběd), pomoc v péči o vlastní osobu a o domácnost. Z dalších odpovědí respondentů se zdá, 
že poptávka po větším využívání zdravotně-sociálních služeb mezi seniory rozhodně existuje, 
avšak z důvodů kapacity ji nelze naplnit. 

� Hlavní přehled informací o poskytovaných sociálních službách získávají senioři či osoby o ně 
pečující od spolupracovníků, sousedů či přátel, ale také ze zpravodaje MČ „Řepská 17“, u 
kterého by v budoucnu jednoznačně uvítali ještě větší objem informací. Zanedbatelná nejsou 
ani doporučení lékaře. V budoucnu by tento způsob informování rádi posílili a zcela 
jednoznačně by se přiklonili k vytvoření katalogu sociálních služeb. Bez zájmu není ani 
vytvoření místní kabelové TV. 

� V posílení ryze sociálních služeb, by si respondenti přáli především vybudování bytů 
s pečovatelskou službou, možností osobní asistence a kapacity sociálně-ošetřovatelských 
lůžek. Je zřejmé, že současná kapacita je nedostačující. Existuje také relativně silná poptávka 
po právním a sociálním poradenství. Téma zdraví a včasné odborné pomoci je u respondentů 
evidentně na prvním místě, přičemž zájem o péči poskytovanou v zařízeních pro dlouhodobý 
pobyt je srovnatelný se zájmem o péči poskytovanou doma střídavě rodinou a asistenční 
službou. 

� Ve svém každodenním životě se senioři potýkají s řadou překážek, mezi nejpodstatnější patří 
především: pocit, že Praha-Řepy není bezpečným místem, složitá dopravní situace (zejména 
krátké časové intervaly semaforů a  složitá doprava k lékařům) a špatné uzpůsobení 
městského prostoru jejich potřebám (málo laviček a bezpečného prostoru pro relaxaci a sport 
– zejména plavání). Dále by uvítali chybějící kontakty na levné řemeslníky z okolí a širší 
nabídku kulturních akcí, které by byly zajímavé i pro ně ( program multikin na Andělu zjevně 
nenaplňuje představy seniorů o kulturním zážitku stejně jako neznalost pořádání kulturních 
výletů). 

� Ochota zapojit se do zlepšení situace v MČ Praha-17 Řepy je mezi dotázanými relativně 
nízká, většina dotázaných je otázkou spíše zaskočena, přesto však je mezi nimi několik osob 
nakloněných ke spolupráci a pomoci. 

 
 
 
 
 

Osoby se zdravotním postižením 
 

� Podařilo se sebrat pouze 54 vyplněných dotazníků. Většina respondentů byli přímo uživatelé 
služeb a v drtivé většině šlo o osoby s pohybovým omezením. Osoby s mentálním postižením 
jsou zastoupeny spíše nedostatečně. Více než třetina dotázaných byly osoby pečující o 
nějakého zdravotně postiženého z čehož se méně než v polovině případů jednalo o rodiče 
pečující o postižené dítě. Mezi těmi, co nám odpověděli, mírně převažují ženy ve věku 36-61 
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let, ponejvíce středoškolského vzdělání bydlící v lokalitě Řepy II (od ul. Slánského ke 
Zličínu). 

� Narozdíl od seniorů využívají zdravotně postižení nejvíce služeb, které můžeme označit jako 
sociální. Jde zejména o využívání pečovatelské služby a rehabilitace poskytované Centrem 
sociálně zdravotních služeb. Dále využití osobní asistence jež zajišťuje nejčastěji Klub 
občanů BBD. Hojně navštěvované jsou i společensko-kulturní akce  Občanského sdružení 
Klub Kolečko. 

� Při dosavadním způsobu získávání informací se respondenti nejčastěji obraceli přímo na 
poskytovatele služeb, pak na přátele a známé, někdy na úřad MČ Praha-17 Řepy. Výhledově 
by ocenili zejména vytvoření katalogu sociálních služeb, více informací v měsíčníku 
„Řepská 17“ , případně také zřízení telefonní informační linky nebo místní kabelové TV. I 
když by respondenti jednoznačně uvítali více informací, nevnímají svou míru informovanosti 
jako problém, jak je to například u seniorů. 

� V otevřené otázce, která se ptala po 3 nejdůležitějších problémech respektive 
nejpodstatnějších oblastech pomoci zdravotně postiženým, respondenti formulovali hlavně 
přání podpory zaměstnávání zdravotně postižených (nejlépe v blízkosti bydliště), lepší 
práce policie, bezbariérové přístupy v městské části, možnost krátkodobé pomoci či asistence 
v případě nemoci a větší možnosti relaxace a rehabilitace popřípadě sportovního vyžití, 
například vysazením parku a zbudováním bazénu. 

� Problémy, se kterými se zdravotně postižení nejvíce potýkají v domácím prostředí, jsou 
zejména tyto: nedostatek pomoci v domácnosti a pomoci s péčí o vlastní osobu, významná je 
také osamocenost a nedostatek kontaktu s okolím. Rádi by měli možnost využít pomoci tzv. 
„na zavolání“. Podobně jako seniory je také trápí pocit, že nemají dostatečné možnosti 
zajištění krátkodobé péče či výpomoci v případě, že pečující osoba onemocní. 

� Mezi nejvážnější problémy mimo domov řadí respondenti zejména pohyb, s nímž se pojí 
konkrétní body jako je nedostatek parkovacích míst pro osoby se zdravotním postižením a 
všeobecný pocit, že není městská část bezpečná. Druhým nejvážnějším problémem je 
nedostatek pracovního uplatnění. Na to se logicky nabaluje přemíra volného času; značná 
část osob neví, čím ho užitečně vyplnit. Nemalému počtu osob ztěžuje život také nízká 
ochota úředníků na úřadu MČ. 

� V rámci sociálních služeb by si respondenti do budoucna přáli hlavně podporu zaměstnávání, 
k čemuž je nutnou podmínkou zlepšení možností bezbariérové dopravy. Druhou oblast přání 
tvoří rozšíření pečovatelských služeb. Nejde tu přitom jen o ulehčení situace samotným 
zdravotně postiženým, ale také osobám o ně pečujícím (zpravila rodinným příslušníkům). 
Další vítanou možností, jak zajistit zdravotně postiženým pocit klidu a možnosti okamžitého 
přivolání kvalifikované zdravotnické pomoci, je nouzová signalizace – tzv. „tlačítko“. 

� Co se týče ochoty po osobním spolupodílení se na zlepšování situace služeb pro zdravotně 
postižené, jsou respondenti relativně aktivní. Dohromady je mezi nim více než třetina osob, 
kteří jsou ochotni zapojit se do diskuze a plánování nebo nabídnout ke sdílení vlastní 
zkušenosti. Přibližně stejná část neví, jak by se mohla zapojit. 
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Rodiny s dětmi a mládež 
 

� Analýza byla zpracována na základě 480 vyplněných dotazníků, které téměř ve všech 
případech vyplňovali samotní rodiče. Respondenty byl nejčastěji ženy – matky rodin. Protože 
ale odpovídaly za celou rodinu a hlavně na otázky po potřebách svých dětí, není potřeba bát 
se vychýlení odpovědí směrem k „ženskému pohledu na situaci“. Většina respondentů má 
ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Děti dotazovaných byly nejčastěji ve věku 6-12 
let, zastoupení rodičů dětí nad 18 let je jen nízké. 

� Velkou odezvu měl návrh lepšího informování občanů o nabídce sociálních služeb. Více než 
polovina si přeje, aby o těchto službách byli více informováni měsíčníkem „Řepská 17“, 
mnoho z nich by ocenilo také vytvoření souhrnného katalogu sociálních služeb. 
Informování s pomocí nových technologií by ocenila taktéž velká část respondentů. Přibližně 
třetina by si přála více informací přímo na webových stránkách úřadu MČ Praha-17 Řepy a 
jen o něco méně zasílání aktuální nabídky e-mailem. 

� Když respondenti přemýšlí o problémech rodin s dětmi v Praze-Řepích, pochopitelně 
nejčastěji uvádějí problém ohrožení dětí patologickými jevy v mladých kolektivech – drogy, 
alkohol, agrese v partě a šikana. Problém nízké bezpečnosti (osobní a dopravní) je citelně 
vnímán.  

� Nejpodnětnější částí dotazníku je téma zlepšování života rodin v MČ Praha-Řepy. Rodiče si 
v drtivé většině přejí nápravu současného stavu veřejného prostoru v Řepích. Téměř tři 
čtvrtiny dotázaných vyzývá k lepší údržbě hřišť a polovina k úklidu a udržování pořádku 
v ulicích a parcích. Problém psích výkalů je ve veřejném prostoru citelně vnímán. Vedle 
údržby a čistoty se téměř polovina rodičů vyjadřuje znovu pro zlepšení bezpečnostní situace, 
hlavně v okolí škol. 

� Špatná bezpečnostní situace je pro rodiče spojena s nedostatečným fungováním městské 
policie. Žádají proto hlavně, aby byli městští policisté na území MČ přítomni fyzicky, při 
pochůzkách, a to i v nočních hodinách. Největším problémem, s kterým by pochůzkáři měli 
bojovat jsou drobné krádeže, shlukování bezdomovců v průchodech domů, drogy a rušení 
nočního klidu. Policisté by ve večerních hodinách měli kontrolovat restaurace a bary, zda 
nepodávají alkohol nezletilým. Ve dne by pak měli hlídat i uklízení psích výkalů. 

� Je zde poptávka po zřízení mobilních WC u dětských hřišť a parků. 
� Kapacita MŠ je nedostačující a mnoho rodičů by také ocenilo zřízení dalších jeslí. Rodiče se 

dále shánějí po levném soukromém hlídání dětí – zde se nabízí dobrovolná anebo poplatná 
kapacita seniorů ve čtvrti, kteří by možnost hlídání dětí určitě ocenili. 

� Závažným problémem je volný čas mládeže, zatímco s nabídkou volnočasových aktivit pro 
děti na prvním stupni jsou rodiče v zásadě spokojeni (a to i přes fakt, že rodiče mládeže byli 
ve vzorku daleko méně zastoupeni), chybí kroužky a kurzy pro mládež a volně přístupné 
hřiště, kde by se tato skupina mohla sportovně vyžít. Nízkoprahové centrum by mělo být 
otevřeno i o prázdninách. Rodiče by ocenili i prodloužení otevírací doby AT poradny. 

� Rodinám s dětmi v Praze-Řepích jasně nedostačují možnosti sportovního vyžití. MČ by měla 
postavit víceúčelové sportovní centrum s bazénem, který postrádá obrovská část respondentů, 
také je zde požadavek po cyklotrase vedoucí na Anděl.  



Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v MČ Praze 17 – Řepích 
listopad 2007 
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