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1 ÚVOD - CO JE  KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH  SLUŽEB (KPSS) ? 
 
 
 
Komunitní plánování sociálních služeb je metoda využívaná při zpracovávání rozvojových materiálů v různých 
oblastech veřejného života. KPSS je založeno na jednoduchém principu, jehož posláním je zajišťování 
dostupnosti sociálních služeb. Plánováním v sociálních službách se proto rozumí proces zjišťování potřeb osob 
ve stanoveném území a v hledání řešení vyskytujících se nepříznivých sociálních situací s využitím dostupných 
zdrojů. Princip KPSS tedy vyplývá z toho, že rozhodnutí, ovlivňující určitou lokalitu a životy lidí, kteří v ní žijí, je 
nejoptimálnější učinit v této lokalitě. V našem případě jde tedy o zjištění stavu poskytování sociálních služeb v 
MČ Praha 17- Řepy a zároveň potřeb, které v této oblasti nejsou naplněny. 

V ČR se komunitními plány již řídí celá řada obcí i měst, včetně měst velkých. Ani Městská část Praha 17- Řepy 
není výjimkou. V roce 1997 bylo usnesením ZMČ č. 3/32 ze dne 17. listopadu rozhodnuto o zřízení Centra 
sociálně zdravotních služeb (CSZS), které nabylo právní subjektivity dnem 1. 1. 1998. Uvedeným rozhodnutím 
se relativně malé Řepy staly jednou z několika pražských MČ, které si v době založení uvědomovaly význam a 
nutnost sociální péče ve spojení se zdravotní péčí,  tedy komplexním plánováním sociálních a zdravotních 
služeb na svém území. Je proto logické, že to bylo právě CSZS, které iniciovalo další konkrétní kroky k naplnění 
programu komunitního plánování sociálních a zdravotních služeb na území MČ Praha 17. 

METODICKÝ POSTUP  

Je logické, že bez metodického postupu by byla příprava jakéhokoliv plánu čirou iluzí. MPSV vydalo celou řadu 
prací, týkajících se základních kroků vedoucích ke konkrétnímu výsledku.  Metodiky posléze upřesnily, jakým 
způsobem postupovat v zárodečných stádiích celého projektu. Tyto kroky jsou následující: 

1. Příprava projektu – účelem tohoto kroku jsou informativní kontakty se zastupitelstvem obce s cílem 
komplexní definice všech kategorií a pojmů bezprostředně se dotýkající celého plánu. V této fázi 
dochází již ke konkrétním rozhodnutím členů zastupitelstva.  

2. Určení konkrétních kroků – jde spíše o soubor pravidel, obsahující definice konkrétních cílů a 
vymezení činností, které budou v rámci projektu prováděny. Tento krok je ZMČ a RZMČ předkládán ve 
formě dokumentu, mající závaznou platnost.  

3. Zapojení občanů do projektu – předpokládá se rozsáhlá mediální kampaň v rámci působnosti obce, 
jejímž úkolem je získat pro spolupráci co největší počet  občanů. Cílem je předložení kompletního 
obsahu projektu občanům a vyvolání jejich zájmu na  spoluúčasti (například vyplnění dotazníku).  

4. Výběr priorit – obecný apel pro všechny, kteří se o dané téma zajímají k účasti na diskusi u kulatého 
stolu. Cílem je sestavit seznam prioritních problémů a možných řešení a z přítomných vytvoření 
pracovních skupin. Předpokládá se základní sociální složení v podobě skupin občanů se zdravotním 
znevýhodněním, seniorů, matek s dětmi, národnostních menšin a sociálně slabých. 

5. Příprava a tvorba plánů – vzniklé pracovní týmy konkretizují na svých schůzkách problémy v rámci 
individuální znalosti svého zaměření a definují návrhy v podobě takzvaných akčních plánů.  

6. Význam zastupitelstva – ZMČ rozhodne svým usnesením o realizaci těch akčních plánů, které 
doporučí řídící skupina. S tím je spojena i procedurální fáze v podobě vyčlenění finančních prostředků 
na vybrané projekty a sestavení časového  plánu  realizace.  

7. Prováděcí fáze – účast občanů na celém projektu musí být ukončena rozhodnutím. Tím je myšleno, že 
všechny návrhy vzniklé činností pracovních skupin, návrhy vzniklé veřejnými anketami a jiným 
zjišťováním povedou ke konkrétním cílům.  Jedná se tedy o realizaci opatření, vedoucí ke zlepšení 
života v obci. V tomto případě lze využít médií k informování veřejnosti, případně prodloužení činnosti 
pracovních skupin. V neposlední řadě se již přímo počítá se zapojením členů zastupitelstva, kteří 
budou návrhy realizovat. 

8. Zahájení činnosti  - po všech projednáních a definitivní podobě plánu dojde k vlastní realizaci plánu 
v podobě vstupu MČ Praha 17 do celého procesu. V tomto případě je nutná účast všech dotčených 
odborů, resp. jejich vedoucích. Přijatá opatření jsou konkretizována do podoby harmonogramu 
nezbytných kroků, jejichž provedení je plně v kompetenci úřadu. Jedná se vlastně o organizační 
opatření, směřující k naplnění přijatého plánu. 

 

Základem KPSS je spolupráce zadavatelů (jiných MČ) s uživateli (klienty) a poskytovateli (jednotlivými 
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organizacemi) sociálních služeb při vytváření plánu, vyjednávání o budoucí podobě služeb a realizaci 
konkrétních kroků. Společným cílem je zajistit dostupnost kvalitních sociálních služeb.  

V kontextu s uvedenými kroky je ovšem nutné přesně definovat, kterým směrem a jakým způsobem budou 
sociální služby realizovány. V tomto případě se vychází z obecné definice klasické triády. 

• Uživatelé sociálních služeb - jsou nejdůležitějšími účastníky komunitního plánování (klienti sociálních 
služeb). Uživateli sociálních služeb jsou myšleni lidé v nepříznivé nebo tíživé sociální situaci, kteří služby 
využívají, a pro které jsou tyto služby určeny. Jejich zájem je v KPSS nepostradatelný, neboť právě oni 
mohou vyjádřit svůj pohled, zviditelnit své zájmy, přímo se vyslovit k tomu, co vnímají jako nejlepší a 
nejpotřebnější, a spolupodílet se tak na utváření podoby sociálních služeb. 

• Poskytovatelé sociálních služeb - jedná se o subjekty, které služby poskytují a nabízejí, bez ohledu na to, 
zda se jedná například o nestátní neziskové organizace, organizace zřízené obcí nebo krajem, příp. státem. 
Poskytovatelé  sociálních služeb vědí, jak služby fungují a znají systémové i provozní záležitosti. Dokáží 
popsat stávající poptávku i předpokládané trendy a obecně se v celé problematice dobře orientovat. Jejich 
přínos je proto v tomto ohledu nenahraditelný. 

• Zadavatelé sociálních služeb - tímto pojmem rozumíme zejména obce a kraje, v našem případě jednotlivé 
městské části hl. m. Prahy. Zadavatelé jsou odpovědni za zajištění sociálních služeb na příslušném území. 
Vstupují do procesu jako aktivní účastníci, zejména proto, že jsou garanty realizace výstupů komunitního 
plánování. Proto je podpora komunitního plánování ze strany obce a jejích politických reprezentantů vždy 
nejzákladnější podmínka pro jeho uskutečňování. 

Veřejnost - pod tímto pojmem je nutné si představit všechny ostatní zájemce, kterým nejsou sociální služby a 
jejich fungování a poskytování lhostejné a jsou schopni aktivně přispět k vytvoření plánu nebo k jeho realizaci. 

Uvedené skupiny, resp. jejich zástupci v rámci společné práce, jednání a setkávání vytvářejí efektivní systém 
spolupráce, navrhují podobu sociálních služeb a podílejí se na realizaci jednotlivých konkrétních opatření, která 
jsou popsána v komunitním plánu. Proces komunitního plánování je však cyklický a hlavní kroky se v určitých 
intervalech vždy opakují. Součástí procesu je totiž i sledování toho, nakolik je komunitní plán naplňován, co se 
již podařilo realizovat, nebo ve kterých oblastech je nutné navržený způsob řešení změnit. 

 
AKTUALIZACE  

 
Je ovšem nutné počítat s tím, že celá řada návrhů, které se realizují v podobě konkrétních kroků 

v projektu, časem ztratí svoji prioritu. Částečně to bude ovlivněno řešením konkrétního problému a částečně i 
tím, že se objeví problémy nové, které budou společnost tížit. Proto již v úvodu navrhujeme, aby se řídící 
skupina, případně i pracovní týmy setkávaly  i po přijetí plánu. Tento krok má jediný účel, a to zajistit kontinuitu 
probíhajícího procesu realizace přijatého plánu. Navrhujeme proto, aby se kompletní řídící tým setkával 
nejméně 2x do roka a všechny případné problémy zachytil. Podněty, vedoucí k aktualizaci plánu, musí při tom 
vycházet především ze znalosti místního prostředí. Tím myslíme konkrétní spolupráci se všemi odbory  ÚMČ 
Praha 17 – Řepy, ale rovněž i s anketními šetřeními, informací od zastupitelů a podobně. Jedině tímto 
způsobem je možné udržet proces uplatnění projektu na standardní výši. 
Výsledkem by byly úpravy plánu pro konkrétní potřeby, které by byly vždy předloženy RZMČ a ZMČ s návrhem 
na jeho akceptaci. Časový krok předpokládaných úprav přijatého plánu by se mohl pohybovat kolem 1 roku. 
Proto považujeme za přijatelné, aby byla zřízena stálá skupina (řídící) komunitního plánování, která by 
jmenované úkoly operativně řešila a koordinovala. O jejím zřízení by měla rozhodnout rada zastupitelstva na 
základě přijatých opatření zabezpečujících dodržení navržených kroků schváleného plánu.  

Dá se předpokládat, že s vytvořením střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb spolupráce s MČ 
ani zdaleka nekončí. S výhledem dalších kroků v této oblasti, je nutné přijmout opatření, mající daleko větší 
časový záběr. V této podobě se komunitní plán mění do podoby plánu strategického rozvoje, nejméně 
v horizontu 10 – 20 let budoucího vývoje obce. Je proto logické, že do této koncepce spadají všechny podněty 
celoplošného dopadu, urbanizací obce počínaje a například tvorbou pracovních příležitostí konče. Považujeme 
proto za přijatelné, aby  obsahová činnost řídící skupiny byla základem  strategického plánování s akcentem na 
sociální oblast.  
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2 KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ  SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PRAZE 17-ŘEPÍCH,  
DEFINICE 

 
 
V souladu se zákony č. 108/2006 Sb. o sociálních službách,  zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. a zákonem o hl. 
m. Praze č. 131/2000 Sb.  se MČ Praha 17  zapojila do procesu komunitního plánování sociálních služeb 
usnesením Rady MČ č. 8.2 z 26. 3. 2007 a usnesením Zastupitelstva MČ č. 4.5 z 4. 4. 2007.  Součástí  těchto 
usnesení bylo schválení projektu Plán přípravy střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb metodou 
komunitního plánování v MČ Praha 17.  Je možné konstatovat, že konkrétní kroky k naplnění uvedeného 
projektu byly splněny a dovršeny vznikem tohoto střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb 
souvisejících v MČ Praha 17 pro období 2009 až 2011.  
Cílem  MČ  Praha17 je poskytování sociálních služeb hospodárně, efektivně a účelně podle skutečných potřeb 
uživatelů sociálních služeb a dle finančních možností rozpočtu. Metodou komunitního plánování zapojit do 
rozhodování veřejnost, zadavatele, poskytovatele a uživatele, s důrazem na přístup skupiny obyvatel, které jsou 
vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, věku či sociálnímu postavení znevýhodněny.  

 
3 VÝCHODISKA PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR 

 
 
Sociální politika je pevně zakotvena na národní úrovni. Ve všech případech je tento rámec silně formován 
legislativou a zásadami Evropské unie. S tímto  jsou vázány jak finanční nástroje EU,  jež jsou svými typy 
dostupných zdrojů využívány k podpoře rozvoje sociální politiky, tak zdroj financování formou dotace ze státního 
rozpočtu, dotace kraje a dotace obce. Tyto finanční prostředky by měly být rozdělovány mezi jednotlivé 
poskytovatele sociálních služeb na takové sociální služby, které občané příslušného kraje a obce potřebují a 
jsou tedy zároveň součástí jejich komunitního plánování. 

 
 

3.1 SOCIÁLNÍ POLITIKA A PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚROVNI EU 

• Amsterodamská smlouva 
Sociální politika EU, včetně politiky všeobecného a odborného vzdělávání, je zakotvena v Amsterodamské 
smlouvě, hlava XI, články 136–145. 
V současné době (v období od roku 2000) se sociální politika EU řídí tzv. Lisabonským procesem.  
 

• Lisabonský proces 
Míří k tomu, aby se EU do roku 2010 stala nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější ekonomikou na světě 
založenou na znalostech, schopnou trvale udržitelného růstu s lepšími pracovním místy a vyšší sociální 
soudržností. 

• Evropský sociální  program 
V roce 2000 byl v Nice přijat Evropský sociální program. V oblasti boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení byly 
v Nice odsouhlaseny 4 cíle: 
 - usnadnit lidem z ohrožených skupin účast na trhu práce  a přístup ke zdrojům, právům,   
                službám a zboží, 
 - předcházet riziku sociálního vyloučení 
 - pomáhat nejzranitelnějším, 
 - mobilizovat všechny důležité účastníky. 
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3.2 SOCIÁLNÍ POLITIKA A PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚROVNI VLÁDY ČR 
 

Národní akční plán sociálního začleňování na léta 2004–2006 
 
Aby bylo možné také v ČR dosáhnout cílů Evropského sociálního programu, byly pod gescí MPSV vytvářeny 
Národní akční plány sociálního začleňování. 
Národní akční plán sociálního začleňování mimo jiné uvádí do souvislostí dílčí politiky a koncepce vlády ČR, 
které se dotýkají potřeb lidí z ohrožených skupin a sociálních služeb. 
V Národním akčním plánu sociálního začleňování na léta 2004–2006 byl kromě dalších stanoven cíl: 
„Usnadnění přístupu ke zdrojům, právům, zboží a službám pro všechny“, 
 včetně „Rovného přístupu k sociálním službám“. 
Zde je komunitní plánování výslovně zmiňováno jako jedno z opatření, které zajišťuje takový „systém sociálních 
služeb na úrovni obce a kraje, který je schopen sledovat a vyhodnocovat změny v potřebách jednotlivých 
uživatelů i celé komunity a reagovat na ně“. 
 
Národní akční plán sociálního začleňování na léta 2006–2008 
 
Národní akční plán sociálního začleňování na léta 2006 až 2008 vymezil jako jeden z prioritních cílů (prioritní cíl 
3) podporovat rozhodovací procesy na lokální a regionální úrovni. K dosažení tohoto cíle je podporován 
„rozvoj seriózních a aktivních rozhodovacích procesů na regionální a lokální úrovni tak, aby sociální 
služby poskytované na regionální a lokální úrovni odpovídaly potřebám z hlediska dostupnosti a kvality pro 
uživatele služeb včetně rozvoje partnerství v poskytování sociálních služeb a včetně podpory součinnosti 
uživatelů sociálních služeb v těchto procesech“.  
 
Národní rozvojový plán ČR 2007 – 2013 
 
Poskytuje konkrétní východiska NÁRODNÍHO  STRATEGICKÉHO  REFERENČNÍHO  RÁMCE  PRO OBDOBÍ 2007 – 2013 
(NSRR) pro financování z fondů Evropské unie.  
Cíle v oblasti sociální jsou posílení integrace osob ohrožených sociálním vyloučením, rozvoj institucí a kvality 
služeb zaměřených na sociální integraci a odstraňování bariér znesnadňujících účast na trhu práce, včetně 
diskriminace podle pohlaví. Sociální začleňování znevýhodněných skupin obyvatelstva bude podpořeno 
zejména prostřednictvím podpory subjektů poskytujících sociální služby vedoucí k integraci do trhu práce a do 
společnosti. V rámci intervencí bude také kladen důraz na rozvoj systému sociálních služeb zejména cestou 
dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků působících v sociálních službách. 
 
Evropská sociální Charta 
 
Dalším významným faktem je skutečnost, že Česká republika ratifikovala Evropskou sociální 
chartu a zavázala se usilovat pomocí všech vhodných prostředků dosáhnout podmínek, za kterých budou účinně 
naplňována základní práva občanů na: 
- sociální a zdravotní pomoc, 
- sociální zabezpečení, 
- využívání sociální péče. 
Plánování sociálních služeb je vhodným nástrojem, protože umožňuje efektivní a adresný 
rozvoj sociálních služeb. 
 
Bílá kniha v sociálních službách včetně prováděcích předpisů 
 
Bílá kniha v sociálních službách, strategický programový dokument MPSV, definuje základní 
principy transformace sociální politiky ČR. Jde o zásady, které vycházejí z evropského pojetí 
sociální politiky a významně korespondují s podstatou metody komunitního plánování: 
- nezávislost a autonomie, 
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- začlenění a integrace, 
- respektování potřeb, 
- partnerství, 
- kvalita, 
- rovnost, 
- národní standardy, rozhodování v místě. 
 
Usnesení vlády ČR č. 824 ze dne 1. září 2004 
 
Toto usnesení vlády ke Strategii podpory dostupnosti a kvality veřejných služeb ukládá jednotlivým ministerstvům 
využívat metodu komunitního plánování při řešení otázky dostupnosti a kvality veřejných služeb. 
 
Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách včetně prováděcích předpisů 
 
Zákon přináší zásadní povinnosti ve vztahu k plánování sociálních služeb: 
  - popisuje součinnost a spolupráci obcí, krajů a MPSV při plánování sociálních služeb,z též zakotvuje pojem 
„plán rozvoje sociálních služeb“, a to jako výsledek aktivního zjišťování potřeb lidí v určitém území a hledání 
způsobu, jak tyto potřeby uspokojit vzhledem ke zdrojům, které jsou v daném území k dispozici. Krajům ukládá 
povinnost zpracovávat tyto plány (§ 95, písm. d), obcím povinnost zjišťovat potřeby poskytování sociálních služeb na 
svém území (§ 94, písm. a). Dále zákon o sociálních službách v § 2 vymezuje národní priority, které musí 
sociální služby naplňovat: 
- zachovávat lidskou důstojnost, 
- vycházet z individuálně určených potřeb, 
- podporovat rozvoj samostatnosti, 
- posilovat sociální začleňování, 
- poskytovat pomoc a podporu v náležité kvalitě, 
- zajišťovat dodržování lidských práv a základních svobod. 
 
3.2.1 SOCIÁLNÍ POLITIKA NA ÚROVNI OBCE A KRAJE 
 
Obce a kraje ve svých samostatných působnostech výrazně přispívají k rozvoji sociálních služeb: 
- v zákoně o obcích (č. 128/2000 Sb.), 
- v zákoně o krajích (č. 129/2000 Sb.), 
- v zákoně o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení (č. 114/1988 Sb.). 
Dále jsou obce a kraje vázány: 
- Evropskou sociální chartou 
- Listinou práv a svobod 
- Ústavou ČR. 
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4 CÍL PROJEKTU STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB 
 
Všeobecným cílem je metodický podklad pro učinění konkrétních kroků ke zkvalitnění nabídky sociálních služeb 
a podpora rozvoje obce v sociální oblasti. Díky komunitnímu plánování dojde k rozšíření a přesnému 
zacílení v nabídce sociálních služeb při respektování potřeb uživatelů, kapacit poskytovatelů a 
finančních možností zadavatelů sociálních služeb s ohledem na národní priority vycházejících ze zákona 
108/2006 Sb. o sociálních službách a Bílé knihy v sociálních službách: 
• zachovávání lidské důstojnosti, lidských práv a základních svobod 
• individuální určení potřeb 
• aktivní podpora samostatnosti a nezávislosti 
• sociální začleňování 
• kvalita a dostupnost 
• partnerství zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů 
 

První fáze představovala (a to na základě dohody), vznik tři cílových skupin, které byly na zpracování 
koncepčního materiálu nejlépe připraveny. Jednalo se o tyto cílové skupiny: 
 
• osoby se zdravotním znevýhodněním  
• rodiny s dětmi 
• senioři 
 
Očekávaným výsledkem projektu bude i systém financování sociálních služeb z rozpočtu města a partnerských 
obcí. Dalšími výsledky by měly být vyjednané konkrétní projekty, při kterých dojde ke sdružení finančních 
prostředků více obcí, případně ke konkrétní spolupráci obcí při zvyšování dostupnosti sociálních služeb. 
 

Etapy přípravy projektu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb: 
 

1. První etapa projektu je zaměřena na:  
- analýzu socio-demografických dat,  
- analýzu uživatelů sociálních služeb a analýzu poskytovatelů,  
- zjišťování názorů veřejnosti formou ankety, 
- zdroje a alokace finančních prostředků na sociální služby v MČ Praha 17  
 

2. Druhá etapa je realizační fáze, tedy souhrn návrhů, jejichž opatření povedou k optimalizaci sítě 
sociálních služeb. Tyto kroky jsou v přímém vztahu k potřebám uživatelů a finančním a kapacitním 
možnostem poskytovatelů a zadavatele. Finálním krokem této etapy je návrh systému financování 
sociálních služeb z rozpočtu MČ a rovněž stanovení základních vizí a priorit rozvoje. 

 
5 PARTNEŘI PROJEKTU 

 
ÚMČ Praha 17 

Centrum sociálně zdravotních služeb 
Základní organizace Svazu důchodců 

Domov sv. Karla Boromejského 
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR 

Občanské sdružení Kolečko 
Klub občanů bezbariérového domu Vondroušova 

Občanské sdružení Radakomp 
Občanské sdružení  Martin 

Klub aktivního stáří Klas 
Mateřské centrum  Řepík 
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6 HARMONOGRAM AKCÍ VEDOUCÍCH K SESTAVENÍ STŘEDNĚDOBÉHO 

PLÁNU MČ PRAHA 17                          
 
 

9/2006-2/2007 školení pracovníků v rámci komunitního plánování při MCSSP 
2/2007 vznik iniciační skupiny KPSS - vznik projektu: Plán přípravy 
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb metodou komunitního 
plánování v MČ Praha 17 
3/2007 RMČ bod č. 8.2 schvaluje projekt: Plán přípravy Střednědobého plánu 
rozvoje sociálních  služeb metodou komunitního plánování v MČ Praha 17 
4/2007 ZMČ ze dne bod č. 4.5 přijetí v/u projektu 
4/2007 ustanovení koordinátora KPSS - koordinace projektu, materiálně technické a 
metodické vedení projektu 
4/2007 vznik řídící skupiny KPSS - řízení realizace projektu 
5/2007 vznik pracovních skupin KPSS - realizace konkrétních výstupů pro tvorbu KPSS 
9/2007 příprava dotazníků pro podzimní anketu sociální spokojenosti řepských obyvatel 
10/2007   dotazníkové akce 
01/2008 textový výstup zpracované ankety ve formě analýzy od org. Agora - CE 
02/2008 předložena demografická studie o možnostech seniorské skupiny 
1-2/2008 stanovení priorit rozvoje v pracovních skupinách na základě předloženého 
dokumentu Mapování potřeb uživatelů sociálních služeb  
/www.repy.cz / 
4-5/2008 příprava veřejného setkání – prezentace výstupů a priorit 
6/2008 veřejné setkání prezentace výstupů a priorit 
9-12/2008 činnost spojená se zpracováním střednědobého plánu rozvoje sociálních 
služeb 

 
Detailizovaný přehled těchto fází je následující:    
 
STRATEGICKÉ DOKUMENTY MČ, URČUJÍCÍ ROZVOJ SOCIÁLNÍ POLITIKY 
 
1. ZMČ ze dne 20. 12 .2006   

ZMČ ukládá J.Svobodovi zpracování všeobecné koncepce rozvoje Řep. 
 

2. ZMČ ze dne 7. 2. 2007 
bod č. 3.17   
Náměty a připomínky členů ZMČ 
J. Svoboda představil zastupitelům 1. část Koncepce rozvoje komunální politiky. Zastupitelstvo vzalo 
zprávu na vědomí. 
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3. RMČ ze dne 26. 3. 2007 

bod č. 8.2 
Informace o návrhu komunitního plánování v Praze 17. 
Na jednání RMČ se dostavili J. Svoboda, Ing. J. Šimonová a PhDr. J. Kadlec se závěrečnou prací o 
komunitním plánování na území MČ Praha 17. 
Rada zprávu projednala a navrhla změny: 
- název Plán přípravy střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb MČ Praha 17 metodou  
   komunitního plánování 
-  termín - do konce roku 2007 
-  iniciační skupina - doplnit o P. Čermáka, předsedu sociální komise 
-  upravit rozpočet - snížit 

Rada schvaluje předloženou zprávu v upraveném znění a předkládá ji ZMČ. 

 
4. ZMČ ze dne 4. 4. 2007 

bod č. 4.5 
– Plán přípravy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb MČ Praha 17 
ZMČ projednalo Plán přípravy Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb MČ Praha 17. 
Usnesení: 
ZMČ schvaluje předložený materiál. 
ZMČ schvaluje ustanovení řídící komise ve složení: PhDr. J. Kadlec, Ing. J. Šimonová, J. 
Tvrdková, E. Soukupová, P. Čermák, J. Svoboda, pr. mat. 
21,0,0 

 
5. Zápis ze schůzky Řídící skupiny komunitního plánování v MČ Praha 17 ze dne 18. 4. 2007 

Hlavní body programu: 
-  setkání ŘS se zástupci poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb v MČ P 17, plánované na 
čtvrtek 
  v CSZS od 12:00 
-   příprava veřejného setkání s občany ve čtvrtek 31. května v ZŠ Socháňova od 16 do 18 hod. 

 
6. Statut a jednací řád Řídící skupiny pro Komunitní plánování sociálních služeb v MČ Praha 17 

Tento Jednací řád byl předložen na schůzce Řídící skupiny dne 18. dubna 2007.  
 
7. Zápis  ze schůzky Řídící skupiny komunitního plánování v MČ Praha 17 ze dne 3. 5. 2007 

Hlavní body programu: 
projednání příprav a účelu plánovaného veřejného setkání 31. 5. 2007 v ZŠ Socháňova.  

 
8. Zápis ze schůzky ze dne 10. 5. 2007 

informace z Prahy 17: 
RMČ a poté ZMČ koncem března schválila projekt KPSS. 
Skupina, která KPSS iniciovala, se transformovala do Řídící skupiny. Ta se rozšířila o další dva nové 
členy. Předsedou je pan J. Svoboda. 
3.5. proběhlo setkání s místními poskytovateli. Dále se zúčastnili zástupci uživatelů. Tématem bylo 
schválení projektu, informace o KPSS a připravovaném veřejném setkání (31. 5.). V současné době se 
řeší organizace veřejného setkání. 

 
9. Veřejné setkání s občany Řep na téma - úroveň sociálních služeb dne 31. 5. 2007 

Výstupů z tohoto setkání je několik.  Př. informace v místním tisku o problému komunitního plánování, 
shrnutí dotazníkové akce během tohoto setkání. 

 



 12

 
 
10. Výsledky setkání s občany MČ Praha 17 dne 31. 5. 2007 

Statistické zpracování dotazníkové akce během setkání s občany, které sloužilo k pozdějšímu vytvoření 
specializovaných dotazníků.  

 
11. RMČ ze dne 4. 6. 2007 

bod č. 12.0 
J. Svoboda předložil studii "Demografický vývoj obyvatelstva v Řepích a odhad počtu dětí v  řepských 
předškolních zařízeních" . 
Rada byla seznámena s uvedenou studií a bere ji na vědomí. 
 

12. Odhad počtu dětí v řepských předškolních zařízeních 
Studie předložena na RMČ Praha 17 dne 4. 6. 2007  
 

13. Pracovní schůzka Řídící skupiny KPSS dne 27. 6. 2007 
Za přítomnosti zástupce Agora-CE proběhla pracovní schůzka členů jednotlivých pracovních skupin pro 
KP za účelem zpřesnění a doladění dotazníků pro šetření, které proběhne v měsíci září na území MČ 
Praha 17 - Řepy. Výsledkem byla definitivní podoba připravovaných dotazníků.  
 

14. Příprava dotazníků pro veřejnou anketu (konec srpna a začátek zaří 2007) 
V měsíci září proběhlo několik pracovních setkání řídící skupiny za přítomnosti zástupců cílových 
skupin, jejich úkolem bylo dopracovat a sladit formy otázek  pro připravovanou anketu. 
 

16. Průběh dotazníkové akce - říjen 2007 
V průběhu měsíce září probíhala dotazníková akce, které se účastnily všechny sociální skupiny i 
věkové kategorie řepských obyvatel. Na jejím průběhu se podílely členové všech cílových skupin. 
Konec akce byl naplánován do první říjnové dekády. 
 

17. Zpracování výsledků 
Skupina Agora - CE zpracovala výsledky dotazníkové akce a ve formě analýzy je v lednu 2008 
předložila řídící skupině. 

18. Předložení komplexní zprávy o výsledcích veřejné ankety 
Řídící skupina zpracovala pro potřeby MČ Praha 17 – Řepy  zprávu společnosti Agora - CE a předvedla 
je na zasedání  Rady zastupitelstva a na Zastupitelstvu v  červnu 2008.  Předložený materiál se stal 
základním podkladem pro sestavení celkového STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB V  PRAZE – ŘEPÍCH. 
 

 
V této fázi příprav byly také definitivně potvrzeny cílové skupiny, jichž se bude komunitní plán týkat a to i přes to, 
že v původním plánu se uvažovalo rovněž o skupině minoritních menšin v Řepích. Je ovšem nutné konstatovat, 
že přes opakované oslovení představitelů uvažovaných komunit, nedostala Řídící skupina relevantní odpověď. 
Proto nebyly tyto uvažované skupiny do celého projektu zahrnuty. Je to škoda, neboť na území Řep se objevuje 
dokonce několik minoritních skupin, jejichž sociální zázemí by bylo vhodné znát. Jedná se především o 
komunitu romskou, ale rovněž i o komunitu vietnamskou a ukrajinskou. S ohledem na budoucí sociální a 
populační vývoj by znalost těchto komunit představovala důležitý informační zdroj. 
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7 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A DEFINOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH 
KOMPETENCÍ A ODPOVĚDNOSTÍ 

 
 

Účastníci přípravy střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v MČ Praha 17: 
 

Jedná se o období  02/2007 - 12/2008 
 
Garanty za plánování sociálních služeb v MČ jsou: 
 místostarosta   Bc. Bořek Černovský 
 zastupitel  Jiří Svoboda, pr. mat.       
   
Členové řídící skupiny zodpovědní za zpracování: 
Petr Čermák  
PhDr. Jindřich Kadlec 
Bc. Eva Soukupová 
Jiří Svoboda, pr. mat  
Ing. Jaroslava Šimonová 
Jana Tvrdková                    

 
Monitorování realizace opatření a aktivit  projektu Plánu příprav střednědobého plánu rozvoje sociálních 
služeb   
 
Monitoring  práce Řídící skupiny prováděli odborní pracovníci z 

Agora Central Europe,  Petra Rezka 12, Praha 4, (PhDr. P. Mička, Ing. J. Materová)  
Komunitní plánování o.p.s., Máchova 7, Praha 2,  (Ing.  Z.Macek.)  

Tyto supervize byly hrazeny z projektu Magistrátu hl. m. Prahy z prostředků Evropského sociálního fondu. 
 
 

    Rada MČ  → Zastupitelstvo MČ 
   ↑       ↓↑ 

soc.-zdravotní komise ← řídící skupina   ←   sociální odbor a  ekon. odbor 
                                                ↓↑ 

pracovní skupiny: senioři, osoby se zdrav. znevýhodněním, rodiny s dětmi  

 
Spolupracovníci 
Ing. Jarmila Hamšíková 
Mgr. Monika Čermáková  
Mgr. Alena Presslová 
Mgr. Oldřich Štěpán 
Ing. Lada Váchová 
Olga Krásová 
Ing. Milena Michlová 
Marie Divišová 
Eva Pekárková 
S. M. Konsoláta Mgr. Miroslava Frýdecká 
Mgr. Vendula Bilyová 
Zástupci klubu seniorů při Centru sociálně zdravotních služeb 
Dr. Čedík Miloslav 
Ing. Eva Kárská 
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8. SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ANALÝZ K PROJEKTU 
 
 

Základní demografická studie 
Prvním materiálem, který objektivně ukázal sociální a demografický obraz řepské populace, byla souborná 
demograficko sociální analýza, předložená ZMČ v únoru roku 2007. V ní bylo statistickými metodami 
vyhodnoceno postavení základních věkových skupin v Řepích a rovněž i jejich sociální variabilita. Tato studie 
byla řešena koncepčně s možným odhadem trendového vývoje v horizontu následujících 3 - 5 let. Tím bylo 
dosaženo toho, že byly k dispozici kvalifikované odhady, sloužící potřebám vedení obce, ale rovněž RZMČ a v 
neposlední řadě i některým odborům při ÚMČ.  
Výsledky demografické analýzy dosud slouží jako základní srovnávací materiál k podrobnějším rozborům, neboť 
při jejím zpracování se přihlíželo současně i k tomu, že stejnými metodami byly vyšetřovány i sousední městské 
části a rovněž i svojí velikostí odpovídající města. Tím bylo dosaženo vysokého stupně srovnatelnosti a 
možnosti odhadů pro budoucí období. Tento postup byl pak plně využit a zhodnocen v socio-demografické studii 
"Ústupového bydlení", která byla předložena komisím RZMČ a Radě v únoru 2008. 
 

8.1 PRVNÍ ANKETNÍ ŠETŘENÍ 
 
O stavu a úrovni vnímání sociálních služeb v Řepích bylo nutné si učinit celkovou představu a to formou dotazů 
na naše spoluobčany. Vzhledem k tomu, že Řepy představují relativně menší městskou část Prahy, dalo by se 
předpokládat, že by s podobnou akcí neměly být problémy.  Nicméně rozmanitost a potřebnost sociálních služeb 
je natolik variabilní, že k dosažení uspokojivého výsledku bylo nutné několikeré šetření. 
V Řepích jsme na ni hledali odpověď v rámci realizace projektu „Komunitní plán sociálních služeb v Praze 17- 
Řepích".  I v tomto případě šlo o několikafázovou analýzu, založenou na anketním výzkumu prostřednictvím 
respondentů. Jedná se o obecně platnou a uznávanou metodu zjišťování dané situace formou specifikovaných 
dotazů na danou problematiku. Řídící skupina si uvědomovala, že  již v přípravné fázi je nutné mít k dispozici 
určité priority, které jsou dominantní pro celé území. K tomuto účelu byla iniciována schůzka zástupců cílových 
skupin, jejímž cílem bylo prvotní vytipování základních problémů, dotýkající se občanů MČ Praha 17-Řepy. 
Zmíněné setkání se uskutečnilo 31. května 2007 a bylo plně v režii Řídící skupiny a rovněž tak se uvedená 
skupina podílela na jeho výsledném zpracování. V této fázi nešlo ani tak o definitivní a detailní vyjasnění všech 
problémů, jako spíše o stanovení určitých priorit, které determinují řepskou populaci.  
Vlastní průběh akce se soustředil na objasnění cílů výzkumu s tím, že do celého procesu byli zapojeni 
především příslušníci jednotlivých cílových skupin. V praxi to znamenalo, že ke zdárnému průběhu celé akce 
museli být přizváni formou veřejné výzvy, ale i osobních jednání. Účastníků setkání bylo téměř 100 a celé 
setkání mělo vyloženě pracovní ráz. 
 
Detailně zpracované výsledky jsou uvedeny v příloze č. 1. Výsledky ve formě souhrnného zpracování ukazují,co 
nejvíce řepské občany trápí. Uvádíme je proto, aby mohly být srovnány s výsledky mnohem obsáhlejší ankety z 
podzimu roku 2007. 

 
 STANOVENÍ PRIORIT 
 
Statistické zpracování výstupů ze setkání občanů dne 31. 5. 2007 vyprofilovalo celkem jednoznačně následující 
priority. Upozorňujeme na to, že se jedná o  informace spíše pracovní. Nicméně některé priority se již rýsují, 
neboť se objevily u všech tří skupin, nezávisle na sobě. Jde především o tato opatření: 
 
• vytvoření systému sociální pomoci pro potřebné občany 
• vypracování katalogu poskytovatelů sociální a zdravotní péče 
• vypracování seznamu kontaktních osob pro MČ Praha 17 
• realizace otevření jeslí 
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• rozšíření kapacit v MŠ  
• vytvoření další nabídky služeb pro matky s dětmi v podobě paralelních zařízení pro hlídání dětí 
• rozšíření autobusové linky č. 180 o víkendový provoz 
 
Definitivní stanovení priorit bylo formulováno až po zpracování podzimní dotazníkové akce, která probíhala po 
celém území MČ Praha 17 v měsíci září a říjnu 2007. Ukázalo se, že předběžné výsledky se ve svém 
obsahovém profilu nijak zvlášť neodlišují od výsledků získaných ve vlastní akci před zahájením celoplošné 
ankety. 
 
SCHVÁLENÍ FINANČNÍ PODPORY MČ PRAHA 17  
 
Získané výsledky byly velice významným pomocníkem při stanovení výše finančních dotací na sociální služby, 
především ze strany ZMČ a RZMČ. Na základě uskutečněných šetření a analýz mohla Řídící skupina doporučit 
RZMČ  návrh rozpočtu pro program "Komunitního plánu v Praze 17-Řepích", který byl také RZMČ schválen.  
 
DEMOGRAFICKÝ ODHAD POPULAČNÍHO VÝVOJE 

 
S narůstající aktivitou Řídící skupiny se pochopitelně zvyšovaly nároky na její akceschopnost. Příkladem 
významu tohoto kolektivního orgánu byl úkol, kterým byl pověřen vedoucí Řídící skupiny J. Svoboda od RZMČ 
Praha 17 v otázce předpokládaného nárůstu počtu dětí v horizontu  5 - 7 let.  Výsledkem byla demografická 
analýza ukazující na demografické trendy řepské populace. Důvodem k vypracování  předmětné analýzy byla 
možnost eventuálního pronájmu uvolněných školních prostor po poklesu dětí v MŠ.  
Podobné analýzy jsou vždy předmětem velmi pečlivého uvažování zastupitelstev a rad obcí, neboť se jedná o 
informace mající dlouhodobě strategický charakter ve smyslu plánovaných kroků obcí. Výsledkem zadané studie 
byla komplexní informace o předpokládaném populačním vývoji v letech 2008 - 2012.  
 
 

8.2 DRUHÉ ANKETNÍ ŠETŘENÍ 
 
Tento projekt se daří realizovat díky finanční podpoře z prostředků obce a poskytnutých dotací  MHMP. Na 
objednávku MČ Praha 17, vznikla studie agentury AGORA-CE, která za spolupráce pracovníků Řídící skupiny 
vypracovala analýzu, vypovídající o potřebách občanů.  

 
Na otázky odpovídalo 705 tazatelů - obyvatel Řep. Každý z nich se tak stal spolutvůrcem studie. Osloveni byli 
senioři, lidé se zdravotním postižením, rodiny s malými dětmi a rovněž tzv. „běžná populace“. 
V současné době je uvedená studie využívána jako jeden z podkladových materiálů pro „komunitní plán 
sociálních služeb“. Za tímto složitým názvem se skrývá příprava materiálu, který by měl co nejlépe sladit potřeby 
řepských občanů jako uživatelů služeb s možnostmi místních organizací, které sociální služby poskytují. Tyto 
potřeby je ovšem nutné rozumně sladit s možnostmi (zejména finančními) naší MČ. 
 
Jedná se o materiál obsáhlý, který je neustále předmětem podrobné analýzy. Jeho zpracování bylo zveřejněno 
v červnu 2008  již jenom proto, že se na dotazníkové akci podílelo velké množství řepských občanů. Některé 
výstupy jsou společné pro všechny skupiny, jiné jsou specifické. I když se jedná o relativně sofistikované 
skupiny, jsou výsledky ankety v klíčových otázkách velmi blízké. V každém případě poskytuje tento materiál 
velmi přesný obraz toho, co naše spoluobčany trápí a co by chtěli zlepšit. V oblasti sociálních služeb je 
zajímavé, že je běžně prezentována absence informací o poskytovaných službách.  Studie naznačuje, že 
nedostatkem informací o sociálních službách řepští občané netrpí, neboť přibližně polovina dotázaných věděla, 
kam se při řešení složité situace obrátit. Stejné množství dotazovaných má zkušenosti s některým typem 
sociální služby. Nejčastěji bývá využíváno poradenství, klubová činnost a pečovatelská služba. 
Analýzy prováděné v  Řepích patří mezi ty materiály, které jsou jedním z klíčových podkladů. Budou  využívány 
jako zdroj efektivních informací, vedoucí k vytvoření rozumných a užitečných sociálních služeb. Souhrnné 
zpracování ankety je již k nahlédnutí na webových stránkách městského úřadu (www.repy.cz). Rovněž tak bude 
uvedená zpráva zveřejněna i tiskem. Pokud bude zájem z  řad odborné i laické veřejnosti na detailní obsah 
směřující k efektivnímu využítí např. v dalším studiu,  je možné (za předpokladu dodržení autorských práv), 
požádat o jejich poskytnutí.  
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VÝSLEDKY  DRUHÉ  ANKETY 

 
Dotazníková anketa proběhla na území MČ Praha 17 – Řepy v září a říjnu 2007 za poměrně široké účasti 
řepské veřejnosti. Řídící skupina připravila pro tento účel tři druhy dotazníků zaměřených na jednotlivé skupiny, 
kterých se sociální problematika dotýkala.  Tyto skupiny dostaly krátkodobé označení „pracovní skupina“. Byly 
celkem tři – skupina seniorů, skupina zdravotně postižených a skupina rodin s dětmi. Všechny tyto skupiny se 
plně účastnily práce na přípravě dotazníkové akce, a to jak v pracích přípravných, tak i v činnosti po uskutečnění 
plánované ankety. 
Dotazníků bylo rozdáno kolem 4000 a vyplněných bylo vráceno 700. V porovnání s jinde provedenými anketami 
jde o úspěšnost dosti vysokou, neboť 17,5 % je návratnost velmi značná. Výsledky ankety byly publikovány 
v samostatné studii, takže není účelem této práce je opět prezentovat. Důležité jsou ovšem závěry, ke kterým 
dospěly pracovní skupiny v rámci revize závěrů ankety. Výsledky totiž ukazovaly na stav v sociálních službách 
v období před zářím 2007. Tím došlo k tomu, že se celá řada programů, které byly zahájeny po létě 2007, 
nedostala do povědomí respondentů, takže některé priority, které anketa určila, již neodpovídaly realitě. Z toho 
důvodu proběhlo na jaře  2008 několik setkání pracovních skupin, jejichž cílem bylo nově určit původní priority.  
 

• PRACOVNÍ SKUPINA  SENIOŘI 
 
Setkání pracovní skupiny „senioři“ dne 31. 1. 2008. Toto setkání přispělo k revizi v oblasti informovanosti, 
přičemž nastavené priority byly určeny takto: 
 
• informace v Řepské sedmnáctce 
• vydání katalogu poskytovatelů sociálních služeb 
• výhledové zřízení informační telefonní linky 
• využití kabelové TV linky prostřednictvím pronájmu od P – 13 
• rozšíření možností získání informací o sociálně-zdravotních službách u lékařů 
• včasnost dostupných informací na webových stránkách úřadu 
 
Pracovní skupina na své schůzce dne 31. 1. 2008 určila priority v okruhu otázek, týkající se současné situace 
seniorů v domácím prostředí a možnosti jejího zlepšování. V problematice domácího prostředí se po diskusi 
nastavily priority takto: 
 

• Nedostatky vybavenosti bytu. Bylo definováno směřovat případné stížnosti na správce objektu 
(firmu Optimis), případně využít nabídky služeb řemeslníků z katalogu poskytovatelů služeb, a to 
prostřednictvím kuponů, vydávaných ÚMČ. 

• Zajištění plné informovanosti z OSP. Předmětem kritiky byla malá informovanost, na co vzniká 
nárok při splnění kritérií, možnosti výpomoci prostřednictvím terénní služby OSP, např. 
vyplňování dotazníků při žádosti o sociální příspěvky. 

• Krátkodobá pomoc v případě nemoci, úrazu a pod.  
• Jednorázová pomoc v bytě s možností participace MČ. 

 
Část respondentů (9 %) aktivně využila možnost zvolit variantu odpovědi „jiné“ a samostatně vypsala 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 
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• potřeba bezbariérového přechodu vedle stánku s květinami u přechodu k supermarketu Billa 

• v zimě těžko schůdný chodník k supermarketu Billa, který navíc není opatřen zábradlím 
• chybějící schody v ulici Slánská 
 

Na závěr této otázky je nutné podotknout, že ani ochota spoluobčanů pomoci seniorům v běžných životních 
situacích nepřipadá  14 % respondentů dostatečná. 
Tyto nedostatky okolí se seniorů dotýkají pochopitelně nejpalčivěji v situacích, kdy je pohyb po městě nezbytný, 
tj. zejména v situacích, kdy se potřebují nutně dopravit k lékaři (43 %), případně vyřídit osobní záležitosti na 
úřadech (18 %). Skutečnost, že se respondenti soustředili 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 %).  
 
Pracovní skupina seniorů probírala i tuto otázku velmi pečlivě, takže výsledkem bylo nové nastavení priorit 
v oblasti situací mimo domácí prostředí u seniorů následující: 
 

• Zajištění bezpečnosti. Zde je myšlena především častější frekvence pochůzek MP, snadnější 
dostupnost mobilních i pevných telefonních čísel městské i republikové policie v katalogu. 

• Dopravní dostupnost lékařské pomoci ve víkendových dnech. Myšleno je zavedení autobusové 
linky č. 180 do FN Motol. 

• Komplikovaná místa znesnadňující pohyb seniorů v Řepích. Zde jsou myšleny především uliční 
přechody, bezbariérový přístup do veřejných institucí, zimní údržba komunikací a pod. 

 
Pracovní setkání seniorské skupiny dne 31.1. 2008 nově určilo výsledné priority ankety. Jako hlavní 
jednoznačně definovalo upřednostnění domácí péče před pobytem v zařízení pro dlouhodobý pobyt. 
Další priority vzniklé na této schůzce jsou následující: 
 

• Byty s pečovatelskou službou jako alternativa domu s pečovatelskou službou. Předpokládá se, že 
OSSP, OSP budou zpracována kritéria k uznání převodu bytu do kategorie bytu s pečovatelskou 
službou spolu s metodikou přijímání uchazečů o toto bydlení. 

• Sociální bydlení v souladu se zákonem č. 108/2006. 
• Podpora pro větší využití nouzového tlačítka. 
• Větší pomoc pečujícím rodinným příslušníkům, a to formou konzultací, odlehčovacích služeb, 

psychologickou a morální pomocí. 

 
 
Schůzka pracovní skupiny dne 31. 1. 2008 určila i v oblasti aktivit základní priority v tomto pořadí: 
 

• Podpora činnosti vedoucí k silnější aktivizaci seniorů. Myšleny jsou především aktivity 
v CSZS, v KS Průhon, zvětšit možnosti společného setkávání, častější exkurze, zřízení 
videokina. 

• Podpora poradenství a přístupu k informacím. Zde je myšlen především aktivnější přístup 
k využití internetu prostřednictvím Klubu – 17, CSZS, knihovny apod. Zlepšit nabídku 
vzdělávacích programů v rámci MČ. 

• Podpora poskytování rehabilitace nebo poskytnutí permanentek pro využití rehabilitačních 
služeb. 
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• PRACOVNÍ SKUPINA  OSOB ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH 
 
Pracovní skupina osob se zdravotním postižením na svém setkání dne 7. 2. 2008 , provedla zásadní revizi 
výsledků ankety v oblasti využití sociálních služeb v Řepích (v anketním letáku jde o okruh otázek č. 2) a určila 
nově priority v tomto pořadí: 
 

• Podpora stávajících sociálních služeb (CSZS, Občanské sdružení Martin, Klub občanů 
bezbariérového domu Vondroušova). 

• Podpora stávajících aktivit, Občanské sdružení „Kolečko“ a pod. 
• Rozšíření pečovatelské služby o celodenní a víkendovou možnost. 

 
Pro komunitní plánování sociálních služeb je podstatná informace o tom, jakou cestu ke zlepšení informovanosti 
o službách vidí samotní respondenti.  
 
- Přes tři pětiny respondentů (33 z  52 – 63,5 %) se přiklonilo k variantě, že lepší informovanost by přineslo 

vytvoření katalogu sociálních služeb v Praze-Řepích.  
- Více informací v měsíčníku „Řepská 17“ by považovalo za užitečné 25 z 52 (48 %) respondentů. 
- Vytvoření informačního centra či telefonní linky (16 z  52 – 31 %).  
- Vybudování místní kabelové TV (12  z  52 – 23 %). 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 (15,4 %).  
- Elektronické informování za pomocí e-mailu uvedlo pouze 6 (11,5 %) respondentů.  
- Více informací na nástěnkách po celé Praze-Řepích, pouhých 5 respondentů z celkového počtu 52 (9,6 %).  
Závěry ze setkání pracovní skupiny dne 7. 2. 2008 přinesly nově nastavené priority v řešení problémů současné 
situace v domácím prostředí takto: 
 

• Krátkodobá pomoc (v případě nemoci nebo úrazu). Tento faktor pomoci představuje možnost 
sjednání jednorázové finanční pomoci, která by byla poskytnuta ve spolupráci s OSP. Jiná forma 
pomoci se objevuje v možnosti poskytnutí pečovatelky na nezbytnou dobu. 

• Nedostatky vybavenosti bytu. Předpokládá se dohoda s řemeslníky umístěnými v katalogu o 
příznivějších cenách pro zdravotně postižené, např. formou bonusových poukázek. 

• Zajištění plné informovanosti u OSP.  Problémy se soustředily na otázky získání všech informačních 
možností, na jaké dávky mají žadatelé po splnění všech kritérií nárok. Zazněl požadavek, aby terénní 
pracovníci OSP spolupracovali při vyplňování dotazníků při žádostech o poskytnutý příspěvek. 

• Jednorázová pomoc v bytě. Předpokládá se participace MČ jako garanta při pomoci v nouzi. Rovněž  
i zajištění informovanosti prostřednictvím katalogu je považováno za významné. 

• Nabídka možnosti využití neobsazených bezbariérových bytů. 

 

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. 
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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).  

- Respondenti by rovněž uvítali vstřícnější přístup pracovníků sociálního odboru (16 z  53).  
- Téměř třetina (28 %) dotázaných přikládá důležitost  odstraňování bariér při pohybu po Řepích (15 z 53).   
- Mezi dalšími prioritami byla rovněž i možnost zlepšení využití volného času (10 z  53),   lepší značení na 

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

• větší možnosti relaxace a rehabilitace, popřípadě sportovního vyžití, například vysazení 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 
- 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  parků 
- výstavba bazénu 
 
Setkání pracovní skupiny uskutečněné 7. 2. 2008 v CSZS probíralo tuto oblast velmi detailně.  V problematice 
současné situace v prostředí mimo domov byly stanoveny priority podle zdravotně postižených takto: 
 

• Zajištění bezpečnosti. Požadovány jsou především častější pochůzky MP, zřízení kamerového 
systému u BBD Vondroušova z důvodů zlepšení osobní bezpečnosti. Významné bude umístění 
pevných i mobilních telefonních čísel v katalogu, a to jak na městskou, tak i na republikovou policii. 
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• Dopravní dostupnost k lékaři ve víkendových dnech. Jde o autobusovou linku č. 180 a propojení 
k FN Motol. Pracovní skupina požaduje projednání tohoto návrhu přes dopravní komisi ÚMČ. 

• Komplikovaná místa pro pohyb zdravotně postižených. Jedná se zejména o přechody pro chodce, 
bezbariérový přístup ve veřejných budovách, úprava nájezdů u tramvajových zastávek. Vytipování 
uvedených překážek by měla provést komise složená z pracovníků OŽP a členů řídící skupiny 
zdravotně postižených. 

• Podpora vytváření pracovních míst. Tento požadavek se určitě neobejde bez participace MČ a 
kulturních center v Řepích. 

 
V oblasti rozšíření sociálních služeb konstatovala pracovní skupina, že priority se soustředily především na 
pečovatelské možnosti v domácnosti. Jejich pořadí je následující: 
 

• Zřízení bytů s pečovatelskou službou. Tento požadavek je myšlen jako alternativní řešení domu 
s pečovatelskou službou. Na základě „Koncepce ústupového bydlení v Řepích“ budou vypracována 
kritéria k uznání o zařazení do pořadníku na byt s pečovatelskou službou. Bude bezpodmínečně 
nutné vypracovat metodiku s nastavenými kritérii ve spolupráci s OSOM, OSP a dalšími 
zainteresovanými odbory při ÚMČ. 

• Sociální bydlení. V tomto případě je myšlena aplikace zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. 
• Podpora pro zajištění přepravy osob se zdravotním postižením na zavolání. 
• Větší pomoc pečujícím rodinným příslušníkům. Tímto požadavkem je myšleno několik kroků ze 

strany MČ, např. formou konzultací, odlehčovací službou, psychologickou a morální výpomocí. 

 
Rovněž i podpora aktivního života zdravotně postižených byla předmětem zvýšeného zájmu pracovní skupiny na 
jejím setkání dne 7. 2. 2008.  Z výsledků rozsáhlé diskuse vyplynuly tyto priority: 
 

• Podpora činnosti k aktivizaci osob se zdravotním postižením. Myšleny jsou především 
vzdělávací programy na zvýšení možnosti pracovního uplatnění. Zvláště důležité se ukázaly 
akce pořádané v CSZS, jako například možnosti setkávání, exkurze, společenské akce atd. 
Garantem podobných programů by měla být MČ. 

• Podpora poradenství a přístup k informacím. Zde byla opět proklamována možnost využití 
vzdělávání a přístupu k internetu prostřednictvím CSZS, případně městské knihovny. 

• Podpora poskytování rehabilitace např. prostřednictvím permanentek pro využití rehabilitačních 
služeb. 

• Podpora dostupnosti plavání (např. dohodou o pronájmu části bazénu 1x týdně mimo MČ), 
případně podporou možnosti realizace plaveckého bazénu menšího formátu v MČ Praha17. 

 

• PRACOVNÍ SKUPINA  RODINA  S DĚTMI 
 
Respondenti výrazně preferovali zavedení či rozšíření služby pracovního poradenství pro rodiče (22 %). 
Následují čtyři, z hlediska preferencí vyrovnané, služby:  
- 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.  
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Mezi odpověďmi v otevřené otázce „jiné“ se objevila:  
- potřeba dalších jeslí,  
- více a kvalitnějších oplocených hřišť,  
- požadavek po delší pracovní době školní družiny,  
- 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. 
 
Na svém setkání uskutečněném dne 4. 2. 2008 v CSZS vypracovala pracovní skupina rodin s dětmi některé 
nové priority v oblasti podporovaných nebo chybějících sociálních služeb. Jejich nastavení priorit je následující: 
 

• Pracovně právní poradenství. 
• Poradenství pro sociálně slabé.  
• Podpora pedagogicko-psychologického poradenství. 
• Podpora rozvoje AT poradny. V tomto ohledu je významná podpora využití speciálních pedagogů. 

Zde je kladena důležitost na vyšší aktivitu rodičovských rad na jednotlivých ZŠ, které by měly 
působit jako prostředník informovanosti mezi pedagogy a rodiči o možnostech jejího využití. 

• Možnost dietního stravování na ZŠ. 
• Navýšení kapacit v MŠ. 
• Otevření jeslí. V této souvislosti se objevil požadavek na možnost čerpat kratší (dvouletou) variantu 

MD (mateřské dovolené). 

 
Pracovní setkání dne 4. 2. 2008 věnovalo problémům informovanosti zvýšenou pozornost. Ukázalo se, že 
problémy dětí a mládeže jsou mnohem hlubší, nežli by se na první pohled zdálo. Proto je včasná informovanost 
v této otázce považována za mimořádně významnou. Priority stanovené pracovní skupinou rodin s dětmi 
v oblasti informovanosti jsou následující: 
 
• Informace v Řepské 17. Zazněl požadavek pro častější a podrobné informace. Rovněž i pravidelná 

distribuce v podobě vkladu do domácích schránek je považována za automatickou. 
• Vydání katalogu poskytovatelů sociálních služeb. Mimo vlastní poskytovatele sociálních služeb se 

objevuje, společně jako u ostatních skupin, požadavek přítomnosti drobných řemeslníků. Důležitost 
je přikládána informacím o úředních hodinách a ordinačním hodinám lékařů. V katalogu by měla být 
rovněž i mapa MČ Praha 17. Umístění katalogu na webových stránkách MČ se pokládá za 
automatickou. Vydáním dodatku by se splnil požadavek aktualizace. 

• Zřízení informační telefonní linky na ÚMČ. Základní podmínkou je podávání jasných informací o 
jakou pomoc lze žádat a kde, případné nasměrování na adekvátního poskytovatele sociálních 
služeb. 

• Zřízení kabelové TV linky. Tento požadavek by se mohl splnit formou pronájmu vysílacího času na 
P-13. 

• Jednat s řepskými lékaři o spolupráci a možnosti využití ordinačních kapacit k podávání základních  
informací o sociálních a zdravotních službách. Tato možnost je ovšem reálná za předpokladu, že 



 22

• samotní lékaři budou mít k těmto informacím přístup. Jiná možnost je využití  stávajících úředních 
tabulí v Praze-Řepích. 

• Včasná informovanost o volnočasových aktivitách pro děti. Paralelně by měl tento program probíhat 
na webových stránkách ÚMČ, rovněž i CSZS, KS Průhon, na vývěsních tabulích ÚMČ, u lékařů a u 
OSP. 

- 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 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.  

- Objevuje se závislost na tvrdých drogách a hracích automatech, 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. 

 
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, druhá se zabývá otevřenou otázkou na zlepšení situace rodin s dětmi v Praze 17 
- Řepích. 
Jak vyplývá již z předchozích otázek, i následující  tab. č. 4.6.1.- A,  lze doložit, že rodiče s dětmi jsou zásadně 
nespokojeni se současným stavem dětských hřišť.  

Tab. č. 4.6.1.- A Co by se mohlo zlepšit pro rodiny s dětmi v Řepích (N = 470, tj. 98 %) 

Faktor N 
Údržba stávajících hřišť 73 % 
Čistota a pořádek v ulicích a parcích MČ 50 % 
Lepší kontrola volného pobíhání psů 49 % 
Zvýšení bezpečnosti (např. v okolí škol) 48 % 
Volnočasové aktivity o prázdninách 30 % 
Místa pro setkávání mládeže 27 % 
Místa pro setkávání rodičů 27 % 
Dopravní dostupnost lékařů 26 % 
Zlepšení dopravní bezpečnosti 21 % 
Více laviček v MČ Praha 17 16 % 
Zřízení veřejných WC 16 % 
Bezbariérový pohyb pro kočárky 11 % 
Zřízení jeslí 8 % 
Navýšení kapacity mateřských škol 7 % 
Jiné 10 % 
Nevím 2 % 
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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 prodejny Plus.  
- Část respondentů by si přálo umístění více sáčků na psí exkrementy – to by nespokojenosti s čistotou 

mohlo napomoci.  
- Silná je také poptávka po další výsadbě zeleně na území MČ. 
 
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. 
I když jsou některé požadavky pochopitelné, ne vždy mohou být současně i splnitelné. Tento faktor se odráží 
především na požadavku zřízení bazénu na území Prahy-Řep. Málokdo z navrhovatelů si totiž dokáže 
představit, jaké problémy jsou s podobným zařízením spojeny. Především jde až o neuvěřitelně nákladný 
provoz. Provozovatel musí plnit nejpřísnější zdravotní, hygienické a bezpečnostní normy. Výše nákladů neklesá 
ani v případě, že by se jednalo o otevřený, tedy venkovní provoz. Dokonce i tak bohaté MČ, jako je například 
sousední Praha 6, si podobný luxus nemohou dovolit a již dříve otevřená zařízení, byly nuceny pro enormní výši 
nákladů, uzavřít (viz provoz koupaliště Petynka).  
 
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. 

- 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 vybudování 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. 
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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:  

• 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 službě hlídání dětí, případně spojit poptávku seniorů po 
kontaktu  s 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 žádá velkou pozornost, je 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 během víkendů.  

- 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 

 
Pracovní setkání ze dne 4. 2. 2008 věnovala problematice zlepšení situace v Řepích mimořádnou pozornost. 
Z obsáhlé diskuse vzniklo několik prioritních požadavků v této otázce. 
 
 
 
 

• Podpora čistoty prostředí.  

- Pravidelná údržba dětských hřišť, jejich oplocení a přizpůsobení věku dětí. Tato forma opatření 
by byla prováděna prostřednictvím společné pracovní skupiny za participace představitelů 
rodin s dětmi a pracovníků OŽP. 

- Úklid psích exkrementů. Zazněl požadavek posílit pravomoc policie při kontrolách dodržování 
čistoty. Legislativní zajištění a projednání vedení obce s MP (městskou policií). 

- Dodržování čistoty na dětských hřištích. 

• Zajištění bezpečnosti. 

- Častější pochůzky MP. Jde zejména o požadavek většího pocitu osobní bezpečnosti. Do 
katalogu poskytovatelů sociálních služeb uvést pevná i mobilní čísla na městskou i 
republikovou policii. Důslednější kontroly na požívání alkoholu u mládeže ve večerních 
hodinách ve spolupráci s oddělením sociální prevence. 

- Podpora projektu Klubu 17. Uvedená podpora by se týkala zřízení terénní sociální služby, která 
by byla v přímém kontaktu s mládeží. 

• Dopravní bezpečnost. Jedná se zejména o bezpečnost dopravy ve vytipovaných rizikových místech 
(oblast ulic Mrkvičkova, Socháňova, Makovského a Bazovského). 

• Dopravní dostupnost ve víkendových dnech. Jde o dopravním propojení s FN Motol autobusovou 
linkou č. 180. Uvedený požadavek by měla na starost dopravní komise ÚMČ. 

• Komplikovaná místa pro pohyb. Podobně jako u požadavků skupin osob se zdravotním postižením 
jde zejména o přechody pro chodce (myšlen je bezbariérový vjezd pro kočárky na chodník). 
Participace OŹP ve smíšené pracovní skupině, která by konfliktní místa vytipovala, je nutná. 

 
Pracovní setkání skupiny rodin s dětmi dne 4. 2. 2008 přineslo i v oblasti podpory aktivního života několik 
postřehů. 
 

• Podpora rozvoje volnočasových aktivit pro žáky 2. stupně. 

• Podpora možnosti realizace plaveckého bazénu na území MČ Praha 17. Mohlo by jít i o menší 
bazén  umístěný v některé se ZŠ na území Řep.   
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8.3 NAVRHOVANÁ  STANOVISKA A ŘEŠENÍ ZE STRANY ODBORŮ ÚMČ PRAHA 17 
 
 
Nastavené priority podle pracovních skupin doporučené k projednání komisím RZMČ, především komisi 
sociální,  dále potom komisi životního prostřední a komisi zdravotní. Doporučeno rovněž, aby se jednání 
navržených komisí účastnili i vedoucí odborů, mající v rámci své kompetence uvedenou problematiku na starost. 
Vzhledem k tomu, že převážná část problému je zaměřena na sociální oblast, bude patrně nejdůležitější 
přítomnost vedoucích odborů odboru státní sociální podpory (OSSP) a odboru sociálních věcí (OSV). Rovněž 
tak i přítomnost vedoucího odboru správy obecního majetku (OSOM) a odboru životního prostředí (OŽP) bude 
nezbytná. 
Předpokládá se, že ze zasedání výše uvedených komisí vznikne seznam realizovatelných konkrétních opatření i 
s návrhy řešení sledované problematiky. Bude potom na každé jednotlivé komisi, jakým způsobem předloží své 
závěry RZMČ a v jakém termínu.  
 
Tato studie byla rozeslána všem vedoucím odborů na ÚMČ se žádostí o vyjádření. Do konce měsíce června 
přišla stanoviska od oslovených odborů. V následujícím výčtu budou citovány všechny došlé připomínky 
v pořadí, jak přicházely. 
 
1. Odbor územního rozvoje a investic  12. 06. 2008    
 Nejbližší akce: 

KS Průhon – opravy sociálního zařízení s vybavením WC pro osoby s omezenou schopností pohybu.  
V delším časovém horizontu rekonstrukce celého střediska. 
 
Mateřské centrum ŘEPÍK, Bendova 1122 – sociální zařízení pro matky s dětmi a WC pro osoby 
s omezenou schopností pohybu. 
 
NRZP-ČR, Socháňova 1221 – nové sociální zařízení včetně WC pro osoby s omezenou pohyblivostí a 
další stavební úpravy za účelem rozšíření Centra sociálně zdravotních služeb. 
 
ZUŠ Blatiny – plánovaná rekonstrukce v období 2009-2010. Součástí rekonstrukce bude bezbariérový 
vstup včetně výtahu a WC pro osoby se sníženou pohyblivostí. 
 
Dětská hřiště – v současné době se bude realizovat 1. etapa opravy školního hřiště u ZŠ Španielova, 
sloužící i veřejnosti. Zpracovává se projektová dokumentace pro výstavbu víceúčelových hřišť.  
Průběžně se opravují ostatní dětská hřiště s cílem zkvalitnění vybavenosti všech těchto zařízení.. 
 
Lesopark – přístupová cesta do lesoparku při ul. U Boroviček je v současné době v rekonstrukčním 
stavu pro zajištění bezpečného přístupu rodin s dětmi do tohoto zařízení. 
 
Územní plán (ÚP) – součástí platného ÚP je definovaná funkční plocha, určená pro výstavbu ústavu 
sociální péče (penzion) při ul. K Šancím. Vymezení této plochy je součástí plánovaného nového ÚP hl. 
m. Prahy. 
 
Územní studie Řepy – do tohoto projektu budou zapracovány náměty spojené s komunitním 
plánováním v této podobě: 
- Dětské hřiště uprostřed oválu v lesoparku, sloužící rovněž jako in-line dráha. 
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- Návrh cyklostezky vedoucí mimo pozemní komunikace a spojující současnou cyklostezku na 
V straně Řep při ul. Plzeňská a na Z straně v ul. K Šancím a dále do Zličína. 

- Výstavba nového objektu Úřadu m. č. Praha 17. Nový objekt bude sloužit ke zkvalitnění služeb pro 
občany a bude vybaven bezbariérovým přístupem. 

- Rekonstrukce pasáží v ul. Makovského čp. 1222 - 1227, 1140 - 1145 bude součástí zóny obchodu 
a služeb. Přístup do podchodů bude bezbariérový. 

- Součástí projektu je rovněž i řešení ústupového bydlení. 
- Projekt na vyřešení nedostatku parkovacích míst u polikliniky čp. 1113, 1114 v ul. Žufanova. 

Předpokládá se zlepšení dostupnosti pro osoby s omezenou pohyblivostí. 
- Realizace 4. etapy Centra Řepy (na pozemcích za obchodním centrem OVUS). Uvedený projekt 

přispěje k doplnění chybějící občanské infrastruktury. 
- Výstavba sociálních bytů. 

 
 

2. Odbor správy obecního majetku   13. 06. 2008    
 K uvedené studii nejsou žádné připomínky ani návrhy. 
 
3. Odbor občansko-správní    16. 06. 2008    
 K uvedené studii nejsou žádné připomínky ani návrhy. 
 
4. Odbor výstavby     17. 06. 2008     

K uvedené studii nejsou žádné připomínky ani návrhy, nicméně nabízí pomoc v případě realizace 
podnětů ve vazbě ke stavebnímu zákonu. 

 

5. Odbor školství a kultury    17. 06. 2008    
 -  KS Průhon – bezbariérový přístup vyřešen montáží posuvné plošiny na schodišti. 

-  Místní knihovna – volně přístupný internet. 
-  Hřiště – volně přístupná po ukončení výuky. 
-  Mateřské školy – navýšení kapacit na maximum a od 1. 09. 2008 bude otevřeno poslední volné  
   oddělení v MŠ Pastelka. 
-  Zápisy do škol a školek – zohlednění adresy momentální na úkor trvalé. 
 

6. Ekonomický odbor                    25. 06. 2008    
 K uvedené studii nejsou žádné připomínky ani návrhy. 
 
7. Sociální odbor       27. 06. 2008    

Z poznámek vypracovaných vedoucí OSV vyplývá, že se jedná spíše o vysvětlení, proč se v anketě 
objevuje více stesků na činnost odboru, nežli navrhovaná řešení, případně náměty ke zlepšení. 
Nicméně je zde několik podnětů k zamyšlení.  
 
Senioři 
Malá informovanost v možnostech nároků na sociální dávky – soudě podle reakcí respondentů jedná se 
spíše o jejich malou aktivitu v této oblasti, nežli o neochotu ze strany odboru.  Na sociální dávky má 
nárok každý, nicméně musí být splněna určitá kritéria. Jde o příspěvky podle zákona o hmotné nouzi 
(108/2007 Sb.) nebo z důvodu zdravotního postižení (100/1989 Sb) ve znění pozdějších předpisů a 
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prováděcí vyhlášky 182/1991 Sb. Kritéria pro splnění nároku jsou různá, určuje se zdravotní stav, který 
je posuzován odborným lékařem. 
Možnost výpomoci terénní službou OSP – odbor nemá žádného terénního pracovníka. Pokud bude 
ovšem tlak klientů dostatečně silný, je možné uvažovat o podobné službě. Podmínkou všech dávek a 
příspěvků je povinnost pracovníka OSP zjistit majetkové poměry žadatele. Ten s případným klientem 
všechny eventuality probere a vysvětlí nejasnosti v případě vyplnění tiskopisu žádosti o dávku. 
Krátkodobá výpomoc v případě nemoci, úrazu a pod. – uvedená služba je plně v kompetenci CSZS 
s možností participace MČ. 
 
Osoby zdravotně znevýhodněné 
Malá informovanost v oblasti dávek a příspěvků – dávky pro tuto skupinu se vyplácí podle vyhlášky 
182/1991 Sb. od roku platnosti s různými malými změnami. Skupina ZP má tuto oblast dobře 
zpracovanou prostřednictvím svých vlastních občanských sdružení. Pokud se ukáže nutnost rozšíření 
poradenských služeb, je na vedení obce, zda-li tento požadavek bude akceptovat. V současnosti 
pracuje na ½ úvazek zaměstnanec MČ přímo v bezbariérovém domě v oblasti sociální péče. 
Finanční výpomoc pro občany – jde o specifickou záležitost, neboť se v tomto případě nejedná o osoby, 
které jsou ve hmotné nouzi. Proto také nepobírají adekvátní státní finanční prostředky. Pokud se ukáže 
aktuálnost podobné záležitosti, může MČ vypomoci ze svých zdrojů, ovšem přes doporučení sociální 
komise při RZMČ. 
 
 
Rodiče s dětmi 
Zákony zaměřené na ochranu dětí ukládají sociálním pracovníkům a kurátorům pro mládež (OSPOD) 
povinnosti a kompetence. V žádném případě však nesmí suplovat rodičovskou roli ve výchově dítěte. 
Některé z připomínek respondentů však na tuto roli nereflektují a část svých povinností přesouvají na 
jiné subjekty. 
Zajišťování volného času o víkendech – zcela v povinnostech rodičů. Pokud děti navštěvují zájmové 
kroužky, nabízející své aktivity o víkendech, je tato aktivita opět v plné kompetenci zájmových 
organizací a rodičů. Stesky respondentů na tuto oblast spíše vyvěrají z nedostatku podobných 
organizací v Řepích. Je tedy na občanských aktivitách, aby možnosti využití volného času dětí a 
mládeže organizovaly ve vlastních intencích. Je logické, že podobné aktivity budou ÚMČ podporovány. 
Poradenská činnost – pokud se na OSPOD rodina obrátí, řešení se vždy najde. Pracovníci pomohou se 
sepsáním žádosti, pokud je nutná odborná péče, doporučí další odborná pracoviště, se kterými OSPOD 
spolupracuje. V každé ZŠ na území Řep jsou odborní výchovní pracovníci a mimo to v rámci CSZS 
pracuje Klub 17, AT poradna, Etopedická poradna a sociální poradenství. Další možnosti sociálního 
poradenství poskytuje OS Martin a APLA. Nabídková možnost je pravděpodobně dostatečná, avšak 
ukáže-li se nutnost jejího rozšíření, nic nebrání v tomto kroku. Případné námitky ze strany respondentů 
vyplývají spíše z laxního přístupu rodičů, kteří o podobných aktivitách ani neví. V tomto případě je tedy 
na poskytovatelích těchto služeb, aby o sobě dali vědět. 
Kontrola restauračních zařízení, alkohol apod. – OSPOD ve spolupráci s MP a PČR provádí opakované 
kontroly v uvedených zařízeních v Řepích. Pokud jsou zjištěny nedostatky, jsou okamžitě řešeny. 
Pomoc sociálně slabším rodinám – je to řešeno OSSP a dávkovým oddělením SOC, za předpokladu 
splnění kritérií přiznání nároku na dávku. Další finanční pomoc může být řešena pouze v rámci 
samosprávy. 
Funkce streetworkera  - v Řepích zřízena není a její instalace je plně v kompetenci MČ. 
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8. Odbor státní sociální podpory (OSSP)  27. 06. 2008 

Činnost odboru od 1. 1. 2009 přechází pod správu ÚŘADU  PRÁCE 

 Pro všechny sledované skupiny je možné nabídnout  tyto možnosti: 
Poradenství – při nabídce dávek SSP, předběžné otestování nároku, pomoc při vyplňování tiskopisů a 
získávání podkladů, obecné informace o dalších možnostech čerpání ze sociálního systému a 
nasměrování na příslušnou instituci. OSSP může nabídnout i speciální prezentace a konzultace v rámci 
vlastních možností. OSSP zajišťuje rovněž i informovanost o změnách ve státní sociální podpoře, a to 
prostřednictvím vývěsek, internetových stránek, publikací v časopisech apod. 
Návrhy  - OSSP uvažuje o možnosti nabídnout klientům větší a komfortnější prostředí pro vyřizování 
jejich záležitostí. Současné prostory OSSP jsou velmi stísněné, vůbec nevyhovují vozíčkářům a 
rodičům s kočárky. Zcela chybí koutek pro matky s kojenci, na jiných úřadech zcela běžné zařízení. 
Ideálním stavem by bylo soustředění OSSP spolu s OSP, kde by bylo i centrum sociálního poradenství. 
- podávat informace našim klientům i z jiných odborů 
- zprovoznění infoboxu v prostorách OSSP (napojení na centrální síť MPSV, možnost individuálního 

přístupu ke klientům  
- informace o dávkách SSP i volných pracovních místech 

 
Podněty pro MČ – zlepšit informovanost prostřednictvím webových stránek MČ – především 
volnočasové aktivity, chybí nabídka aktuálních akcí, chybí odkazy na KS Průhon, knihovnu, KLAS 
apod. Zlepšit výraznější prezentaci Klubu 17. 
- umožnit všem zájemcům využívání internetu, především u seniorské skupiny 
- sledovat možnosti napojení na celostátní, krajské i okresní instituce a soutěže, např. Rada vlády 

pro seniory, soutěž Obec přátelská rodině apod. Nabídka FTVS UK při projektování sportovních 
zařízení 

- pořádat veřejné akce typu Žiju stejně jako Ty (Praha – 4, ZP) – je již zahájeno prostřednictvím p. 
Hallerové při Klubu 17. Stručně řečeno pořádání všech akcí, vedoucích k pozitivnímu mediálnímu 
obrazu MČ. 

- v Řepské 17 zřídit pravidelné rubriky pro zájmové skupiny (senioři, ZP, děti, rodiny apod.) 
- zaměstnávat aktivní důchodce i matky s malými dětmi, třeba i na zkrácený úvazek. Připravuje se 

nový zákon, který umožňuje poskytování slev zaměstnavateli, který by na částečný úvazek 
zaměstnával mladé maminky. 

 
9. Zápis z  jednání Komise životního prostředí a rozvoje MČ  Praha 17 ze dne 18. 6. 2008 
 

Komise projednala : 
- Komise jednohlasně odsouhlasila a doporučuje objednat analýzu kvality a složení dešťové vody při 
průsaku do tělesa skládky (vytipována dvě místa). Po vyhodnocení analýzy objednat projekt na 
lesopark a spolupracovat s MHMP OSM a MHMP OOP. 
- Komise do příštího jednání vytipuje místa pro umístění stojanů na kola. 
- Komise na příští jednání pozve vedoucí odboru územního rozvoje a investic Ing. Filipovou, aby ji 
seznámila s návrhem cyklotras a cyklostezek na území MČ. 
- Komise jednohlasně odsouhlasila a doporučuje Radě MČ dle „Studie proveditelnosti výsledků 
ankety sociálních služeb v Řepích“ zapracovat požadavky v oblasti živ.prostředí a rozvoje – 
pracovní skupina „Rodina s dětmi“ (viz.přiložený seznam) – vyjma bodů instalace mobilních WC 
u oplocených hřišť, fontánky na pitnou vodu na veřejných prostranstvích a plavecký bazén. 

                
                                                                            Jaroslav Stolina – předseda komise  
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9. POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŮSOBÍCÍ NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 17 

 
 
 
 Název organizace / kontakt 

CENTRUM SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB  
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘÍZENÁ MĚSTSKOU ČÁSTÍ PRAHA 17 
Sídlo: Bendova 1121/5 
         163 00 Praha 17 - Řepy 
tel.:    235 313 182, 235 314 141 
fax:    235 300 474 
E-mail:  cszs@iol.cz 
www stránky: www.cszs.cz 
pobočka „Klub 17“:  
          163 00 Praha 6 – Řepy, 

           Socháňova ul. č. 1221 
tel. vedoucí: 235 311 791, 775 591 700, 
E-mail: klub17@seznam.cz 
 pobočka „AT poradna s AT linkou“: 
163 00 Praha 6 – Řepy, 

           Socháňova ul. č. 1221 
tel. vedoucí: 235 311 791, 775 591 700, 
Tel. AT poradna: 724 584 283: 
Tel. AT linka: 724 307 775 
E-mail: atlinka.repy@seznam.cz  
             atporadna.repy@seznam.cz 
pobočka  Dům s pečovatelskou službou: 
        155 21 Praha 5 – Zličín,  Křivatcova 416 
tel.:   257 951 099 

• Pečovatelská služba – pomoc při péči o vlastní osobu, při osobní 
hygieně, pedikúra, péče o vlasy, dovážka obědů, zajištění úklidu, 
nákupu, doprovod k lékaři apod.  

• Domácí zdravotní péče – péče zdravotních sester v domácnosti, např. 
injekce, převazy, odběry atd. 

• Fyzioterapie v domácnosti 

• Stacionář pro seniory 

• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  
„Klub 17“  - nabízí bezplatnou podporu a pomoc dětem a mládeži, které 
se ocitly v náročné životní situaci 

 
Druh poskytovaných služeb 

• Odborné sociální poradenství  
-  sociálně právní poradenství (bezplatné) 
-  speciálně pedagogické poradenství (speciálně pedagogické poradenství  
a logopedická péče pro děti a mládež) 

• - psychologické poradenství  
-  AT poradna s AT linkou  (poskytuje bezplatné poradenské a kontaktní 
služby klientům ohroženým závislostí na všech typech návykových látek, 
včetně gamblerství)  

 
Cílová skupina uživatelů  Děti i dospělí všech věkových skupin, rodiny, senioři, osoby zdravotně 

znevýhodněné 
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Název organizace / kontakt 

 
Národní rada zdravotně postižených ČR 

Poradna pro uživatele 
Socháňova 1221 

163 00  Praha 6 – Řepy 
Telefon: 235 311 791            
E-mail:   praha6@poradnaprouzivatele.cz 
www. poradnaprouzivatele.cz 

Druh poskytovaných služeb Odborné sociální poradenství pro uživatele sociálních služeb. 
 

Cílová skupina uživatelů  Uživatelem je každý zájemce o službu . 
 

 

Název organizace / kontakt Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA Praha, Střední Čechy, 
o.s. 
Brunnerova 1011/3, Praha 17 – Řepy, 163 00 
Tel.: 235 302 111 
V Holešovičkách 593/1A, Praha 8, 182 00 
Tel.: 284 684 959 
Krymská 121/22, Praha 10 – Vršovice, 101 00 
Tel.: 267 311 606 
E-mail: apla@apla.cz 
www.praha.apla.cz 
www.autismus.cz 

 
Druh poskytovaných služeb 

Sociální služby pro lidi s poruchami autistického spektra: 
• Raná péče a terénní služby – výjezdy do rodin 
• Osobní asistence 
• Odlehčovací služba – odlehčovací víkendové pobyty, odlehčovací byt, 

letní rehabilitační pobyt „Pro rodiče bez rodičů“, svoz osobním 
automobilem, provozování volnočasových aktivit – klubovna  

• Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – speciálně pedagogická 
péče, terapie problémového chování 

• Sociální poradenství – základní a odborné 
• Sociální rehabilitace – podporované zaměstnávání 
Dále: 
• Diagnostika poruch autistického spektra 
• Pořádání akreditovaných kurzů pro odbornou i laickou veřejnost 
• Publikační a osvětová činnost 
• Zkvalitnění služeb v zařízeních sociální péče 
• Metodické vedení a supervize v sociálních službách i ve školství 
• Poskytování odborných konzultací studentům z oborů, které souvisí 

s péčí o lidi s poruchami autistického spektra 

Cílová skupina uživatelů Lidé s poruchami autistického spektra a jejich rodiny.  
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Název organizace / kontakt 

     Domov sv. Karla Boromejského 

Domov sv. Karla Boromejského 
163 00 Praha 17 - Řepy, K Šancím 50 
tel.: ústředna   235 323 248, 235 323 618, 235 323 800, 235 
301 176, fax: 235 302 720 
e-mail: sekretariat@domovrepy.cz 
http://www.domovrepy.cz  

 
Druh poskytovaných služeb 

 
• přechodné sociální a zdravotní pobyty pro nemocné a staré lidi a 

celodenní pobyty v denním stacionáři.Na  zdravotnická lůžka jsou 
přijímáni většinou ležící pacienti (třílůžkové pokoje), obyvatelé na 
sociálním pobytu mají k dispozici dvoulůžkové pokoje s vlastním 
příslušenstvím. Záleží na zdravotním stavu a míře soběstačnosti. 
Profesionální péče, poskytovaná na obou typech lůžek, se však neliší.  

• Přijímáme pacienty na přechodnou dobu pro stabilizaci stavu a pro 
poskytnutí respitní (úlevové) pobyty pečujícím rodinám. 

• Sociálních pracovnice poskytují nutné informace pro administrativní 
vyřízení pobytu pacientů v Domově.  

 
Součástí služeb Domova je kadeřnictví a služby pedikérky. 
K plnohodnotnému prožití dne napomáhá pacientům i možnost využití 
kulturních akcí v Domově, ať koncertů, výstav nebo vystoupení v kostele, 
atriu či jídelně.  
Návštěvy jsou možné kdykoliv během dne. 
K aktivizaci pacientů přispívají také dobrovolníci. 

• geriatrická ambulance 

Ordinační doba: úterý 13 – 16 hodin  (s bezbariérovým přístupem): 
    Kontakt:  MUDr. Zdenka Danzigová: Tel: 235 323 248, 
 E-mail: geriam@seznam.cz 

Cílová skupina uživatelů • senioři  

 

 
Název organizace / kontakt 

Občanské sdružení Martin 
Sídlo:      163 00 Praha 6 – Řepy, Bendova 5/1121,  
pobočka : 150 00 Praha 5 – Zličín,  
                Křivatcova 416, 
Tel.:  603 346 772,  606 573 270,            
          222 364 929 
E-mail: obcanské.sdruzeni.martin@gmail.com, 
             cszs@iol.cz 
www stránky: http://osmartin.wz.cz 

 
Druh poskytovaných služeb 

- Osobní asistence  
(pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu; při osobní 
hygieně: při zajištění stravy, při zajištění chodu domácnosti, při 
obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím atd.) 
- Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
znevýhodněním 

 
Cílová skupina uživatelů  

 
senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním 
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Název organizace / kontakt 

 
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ  RADAKOMP 
Makovského  1146 / 8 
163 00  Praha 6 – Řepy 
Telefon: 774 17 18 21 
E-mail:   radakomp@seznam.cz 

Druh poskytovaných služeb Odborné sociální poradenství pro všechny skupiny obyvatel. 
Poradenství ve všech oblastech –  získávání kompenzačních pomůcek, 
jak získat formuláře, jak je vyplnit, vysvětlíme další postup během 
procesu. 

 
Cílová skupina uživatelů  

 
Uživatelem je každý člověk, který má zájem o námi poskytované 
služby. 

 

 
Název organizace / kontakt 

Klub občanů bezbariérového domu Vondroušova  
Tel: 235 300 053 (předsedkyně), 235 319 107 (ředitelka osobní asistence) 

 
Druh poskytovaných služeb 

Osobní asistence poskytována obyvatelům bezbariérového domu 
Vondroušova 1193 – 1194, kteří mají tělesné postižení. 
Služba je zajišťována nepřetržitě. 

 
Cílová skupina uživatelů 

 
Osoby s tělesným postižením starší 18ti let 
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 POČET UŽIVATELŮ VYUŽÍVAJÍCÍCH SLUŽEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 17 A POTŘEBNOST SLUŽBY, KTERÁ NENÍ NA ÚZEMÍ MČ ZASTOUPENA 

Odhad potřebnosti sociální služby na léta 2010 a 2011 lze uvést až po ukončení roku 2009. 

Potřeba poskytování služby 
 Počet uživatelů, kteří danou službu skutečně 

potřebují 

Předpoklad  
služby, která je 
potřeba a není 

pokryta 

 
Druh sociální služby dle zákona č. 

108/2006 Sb. 
         

                                        Počet  
                                poskytovatelů 2007 2008 

2009 
předpoklad 2009 

Pečovatelská služba                        1 243 250 280  

Osobní asistence                             2 100 105 105  

Tísňová péče                                  1 3 9 *  

Odlehčovací služby pobytové            1 10 10 10  

Podpora samostatného bydlení     

Průvodcovské a předčitatelské služby     

Centra denních služeb                     1 10 10 10  

Denní stacionáře                             1 7 8 8  

Týdenní stacionáře     

Domovy pro osoby se zdravotním 
postižením     

Domovy pro seniory                        0 20 20 20 20 míst 

Domovy se zvláštním režimem     

Chráněné bydlení     
Sociální služby poskytované ve 
zdravotnických zařízeních ústavní péče   
0 15 20 15 15 

Raná péče     

Telefonická krizová pomoc     

Tlumočnické služby     

Azylové domy     

Domy na půl cesty     

Kontaktní centra     

Krizová pomoc     

Intervenční centra     

Nízkoprahová denní centra     

Nízkoprahová zařízení pro děti a 
mládež                                           1 49/den 50/den 70/den  

Noclehárny     

Služby následné péče     
Sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi     

Sociálně aktivizační služby pro seniory 
a osoby se zdrav. post.                    1 50 75 75  

Sociálně terapeutické dílny   5 

Potřeba 
chráněné dílny –

5 míst  

Terapeutické komunity     

Terénní programy     

Sociální rehabilitace     
Odborné sociální poradenství            4 600 650 650  
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Tabulka č. 2  Příspěvek na péči 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Příspěvek na  péči osobám 
závislým na pomoci druhých 
osob dle zákona č. 108/2006 Sb. 
o sociálních službách 

 
2007 

 
2008 

 předpoklad 
k 31. 12. 08 

 
2009 

předpoklad 

 
CELKEM 

 
19 342 000 

  
23 970 000 

 
24 000 000 

I . 2000 3 500 000 5 199 000 4 000 000 
II. 4000 7 818 000 6 818 000 7 000 000 
III.  8000 5 934 000 7 683 000 8 000 000 

 
Stupeň      

závislosti 

IV. 11 000 2 090 000 4 270 000 5 000 000 
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10.  ZDROJE A ALOKACE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY VYUŽÍVANÝCH OBČANY MČ P17 

 
 
 
 
 
Tab.č. 3 
 
Výše 
dotací 
ze 
strany 
MHMP 
a 
MPSV 
pro rok 
2009 lze 
uvést až 
po 
ukonče
ní 
dotační
ho 
řízení 

 
Druh služby /Celkový objem 

 

Dotace 
MČ  

 2007 

Dotace  
MHMP 
2007 

Dotace  
MPSV 
2007 

 
Dotace 

  MČ 
 2008  

 

Dotace  
MHMP 
2008 

Dotace  
MPSV 
2008 

Dotace  MČ 
   2009 

požadavek 

Celkem 8 650 000 450 000 - 8 595 000 775 000 1 266 000 9 539 000 

Pečovatelská služba 
• CSZS 

3 500 000 300 000 - 3 500 000 115 000 600 000 3 800 000 

Osobní asistence 
• Občanské sdružení Martin 
• Klub občanů bezbariérového 

domu Vondroušova 

 
 

45 000 
845 000 

 
 

- - 

   
 

 40 000 
   905 000  

 
 
 

200 000 

 
 
 

141 900 

    
  

 95 000  
     900 000 

Tísňová péče 
• občanské sdružení Život 90 130 000 - - 130 000 - - 130 000 

Odlehčovací služby 
• Domov sv. Karla Boromejského 270 000 - - 270 000 - - 270 000 

Centra denních služeb 
• CSZS 500 000 - - 500 000 - 

55 000 (denní 
cen.senior)        850 000 

Nízkoprahová zařízení pro děti  
a mládež 
• CSZS 

 
1 400 000 - - 

 
1 400 000 

 
170 000 

 
250 000 

 
1 400 000 

Odborné sociální poradenství 
• CSZS 
• Národní rada osob se 

zdravotním znevýhodněním 
• Občanské sdružení Radakomp 
• APPLA Praha, Střední Čechy OS 
 

1 850 000 
 
 
 

100 000 
 
 
 

- 

 
1 850 000 

 
50 000 

 
 
 

50 000 

 
220 000 

 
1 984 000 

Z 
  
t 
o 
h 
o 
 

Sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se zdrav.post. 
• Občanské sdružení Martin 
• Kontakt bB občanské sdružení 
 

- - - - 

 
 

40 000 
90 000 

 

- - 
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2. 
Celkový objem/ 

Druh služby 
Dotace MČ  

 2007 

Dotace  
MHMP 
2007 

Dotace  
MPSV 
2007 

 
Dotace 

  MČ 
 2008  

 

Dotace  
MHMP 
2008 

Dotace  
MPSV 
2008 

Dotace  
 MČ 

  2009 
požadavek 

Celkem 110 000 50 000 - 110 150 60 000 - 110 000 

Podpora 
Mateřského 
centra Řepík 
 

60 000 - - 60 000 - - 60 000 

S
o
ci

á
ln

í 
 o

b
la

st
  

(o
st

a
tn

í 
 s

lu
žb

y
 m

im
o
  

zá
k
.č

. 
1

0
8

/
2

0
0

6
 S

b
.)

 

Z 
toh
o  

Podpora klubu 
seniorů (dotace 
CSZS) 

50 000 50 000 - 50 150 60 000 - 50 000 
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11.  NÁVRH SOUBORU PRIORIT A JEJICH  OPATŘENÍ NA 2009 – 2011 
 
 

CELKOVÁ VIZE:    
 „Vytvo ření komplexního systému sociální pomoci pro potřebné občany“ 

R = REALIZOVÁNO;  ČR = ČÁSTEČNĚ REALIZOVÁNO    

Oblasti:  
 

SENIOŘI  A  OSOBY SE ZDRAVOTNÍM 
ZNEVÝHODN ĚNÍM 

 
RODINY S DĚTMI 

 
VIZE  
OBLASTI: 
 

 
PODPORA  KVALITNÍHO  A AKTIVNÍHO ŽIVOTA SENIORŮ 

 A OSOB SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM 
 V JEJICH PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ 

 
PODPORA  A PÉČE O RODINY ZA ÚČELEM PREVENCE 

SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ 

 
PRIORITA  1  

 
1.1 Upřednostnění domácí péče před pobytem v zařízení 
      pro dlouhodobý pobyt 
 

 
2.1 Smysluplné využití volného času dětí 
 

OPATŘENÍ: 
 

a) Podpora stávajících sociálních služeb 
       -   pečovatelská služba 

- osobní asistence 
- odlehčovací služby 
- tísňové péče, použití nouzového  tlačítka          ČR 

b) rozšíření doby a kapacity stávajících sociálních služeb  
c)  podpora při zajištění dalších typů sociálních služeb v závislosti 

na deklarovaném zájmu uživatelů 
služby související 
d) podpora ustavení statutu bytu s pečovatelskou službou v rámci 

tzv. ústupového bydlení v Řepích. 
e) rozšíření ordinačních hodin (navečer 1x týdně) u lékařů pro  

Podpora služby sociální prevence  
a) podpora stávající činnosti nízkoprahového zařízení 

pro děti a mládež Klub 17                  ČR  
- rozšíření o  terénní sociální službu – Klubu 17 

   služby související 
b)  podpora volnočasových aktivit o prázdninách (Klub 17) 
c) podpora zájmových aktivit pro rodiny s dětmi (mateřské 

centrum) 
d)  vybudování cyklostezky 
e)  renovace dětských veřejných hřišť    ČR 
f)  podpora sportovních aktivit 
náměty 
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      dospělé a u odborných lékařů 
námět 
f) přes samotný fakt upřednostnění domácí péče před pobytem  
v zařízení pro  dlouhodobý pobyt je třeba počítat s občany, kteří již 
nemohou pobývat ve svém přirozeném prostředí a jsou odkázáni na 
pobyt v zařízení se stálou službou pečovatelskou či zdravotní.  
 

g) podpora sportovního vyžití (travnaté fotbalové hřiště) 
h)  plavecký bazén menšího formátu 
 

 
 

PRIORITA   2  
 

1.2 Podpora činnosti vedoucí k silnější aktivizaci seniorů 
      a osob  zdravotně znevýhodněných 

2.2 Zabezpečení poradenské služby a informovanosti  
      v rámci podpory rodiny  

OPATŘENÍ: 
 

a) sociálně aktivizační služby pro seniory  a osoby zdravotně 
znevýhodněné 

služby související 
b)    podpora činnosti klubu seniorů 
c)    podpora činnosti klubů zdravotně znevýhodněných  
d)   výuka práce na PC pro seniory a zdrav. znevýhodněné 
náměty 
e) vzdělávání a podpora zaměstnávání osob se zdrav.   
       znevýhodněním  
f)   plavecký bazén menšího formátu 
 
 
 
 
 

Podpora stávajících sociálních služeb                       ČR 
a) podpora sociálně-právního a pedagogicko-psycho – 
      logického poradenství  

b)    podpora rozvoje AT poradny s AT linkou                      
služby související 
 
c) pracovní poradna pro rodiče – JOB klub 
d) informační telefonní linka a webové stránky ÚMČ Pha 17 
e) včasná informovanost o volnočasových aktivitách pro děti 
f)   informační nástěnky u lékařů 
g)   katalog sociálních služeb   umístění na web          ČR 
náměty 
h) pravidelné vysílání aktualit ze života občanů MČ Praha 17 
 

PRIORITA   3  
 

1.3 Podpora poradenství a přístupu k  informacím 2.3 Podpora zajištění bezpečnosti a čistoty životního  
      prostředí pro rodiny s dětmi 

OPATŘENÍ: 
 

 Podpora stávajících sociálních služeb 
a) podpora sociálně-právního a pedagogicko-psycho – 
      logického poradenství (Centrum sociálně zdravotních služeb, 
      Národní rada zdravotně postižených) 
b) podpora sociálního poradenství založeného na vstřícnosti 
      a profesionalitě  pracovníků sociálního odboru a podpora  
      spolupráce s poskytovateli sociálních služeb 

služby související  
a) zajištění bezpečnosti spolupráce s MP (hlídání školních  
       hřišť, veřejných  parků, případně řešení situace  
       bezdomovců) 
a) čistota po psech, kontrola městskou policií 
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 služby související  
c)   informační telefonní linka a webové stránky ÚMČ Praha 17 
d)   informační nástěnky u lékařů 
e)   katalog sociálních služeb              R 
náměty 
f) pravidelné vysílání aktualit ze života občanů MČ Praha 17 

PRIORITA   4  
 

1.4 Podpora bezpečné mobility a dostupnosti sociálních a  
     zdravotních služeb v čistém životním  prostředí 

2.4 Podpora rodin s dětmi při vstupu do zaměstnání 

OPATŘENÍ: 
 

 služby související 
a) zajištění bezpečnosti 
b) čistota po psech, kontrola městskou policií 
c) autobus 180 o víkendech              R 
d) bezbariérovost v Řepích             ČR 
e) bezbariérové KS Průhon            ČR 
f) obnova laviček                           ČR 
g) kamerový systém u bezbariérového domu 
 náměty 
h) přeprava osob s handicapem na zavolání 
ch)  zvuková signalizace na přechodech 
i) bezbariérovost a  jednotnost ÚMČ (detašované odbory 

Španielova ul.) 
j) nízkopodlažní doprava obch. centrum Zličín 

služby související 
a) navýšení kapacit MŠ 
b) delší provozní doba školní družiny 
náměty 
c) otevření jeslí 
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11.2    PLÁN ROZVOJE STÁVAJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 17 A SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH 

 
Název sociální služby dle  zák. 
č. 108/2006 Sb. o sociálních 
službách ve znění pozdějších 

předpisů 
 

KAPACITA 
POSKYTOVANÉ SLUŽBY 

/2008/ 

AKTIVITY KE ZLEPŠENÍ 
/ROZŠÍŘENÍ/ SOCIÁLNÍ 
SLUŽBY V HORIZONTU 

2009-2011 

ČÁST OPATŘENÍ 
VEDOUCÍ K NAPLNĚNÍ 

AKTIVIT 

FINANČNÍ 
PŘEDPOKLAD 
PRO OBDOBÍ 

2009-2011 
POTŘEBNÝ 

K ZAJIŠTĚNÍ 
  SOC. SLUŽBY 

 

ZODPOVĚDNOST 
ZA REALIZACI 

sociální poradenství 
1.  sociální poradenství 

§ 37 
a) odborné sociální 

poradenství 

1. CSZS – sociálně právní, 
psychologická  a spec. ped. 
poradna, kapacita min. 1500 
kontaktů/rok, 
- AT poradna s AT linkou 
(kapacita 350 uživatelů/rok) 
2. APLA – sociální a 
zdravotní služby lidem 
s poruchami autistického 
spektra, kapacita 159 
klientů/rok z toho z Prahy 
17  je 15 uživ./rok 
3. NRZP-poradna uživatelů 
soc. služeb - kapacita min. 
180 intervencí/rok 

1. Podpora stávajícího 
stavu 

 
 
 
 
2. Posílení pracovního 
týmu z důvodu nárůstu 
počtu uživatelů o cca  
20 % ročně. 
 
 
3. Podpora současného 
stavu 

  
 
 
Průběžné vzdělávání 
pracovníků sociální sféry  
v souvislosti se změnami 
v legislativě 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

1. CSZS -Sociálně 
právní a 
psychologická 
poradna - roční 
nákl. 718 000,- Kč, 
AT poradna s AT 
linkou roční nákl. 
800 000,- Kč 
 
2. Neuveden 
 
 
3. Neuveden 

1. Centrum sociálně 
zdravotních služeb 
 
 
 
 
 
 
 
2. APLA 
 
 
 
3. NRZP 
 
 

služby sociální péče 
2.   osobní asistence 

§ 39 

1.Občanské sdružení 
Martin – kapacita min. 10 
uživatelů 
 
 
2.Klub občanů BBD 
Vondroušova 1193-94, 33 
klientů/ 5 asistentů 
 

1.OS Martin- podpora 
současného stavu, 
kapacita překročena  
(v Řepích 14 klientů –
stav 11/2008) 
2. podpora současného  
stavu 

1.V případě zvýšení počtu 
klientů možné navýšení 
kapacity.  
 
2.Podpora součinnosti 
vedoucí k zajištění 
samostatnosti občanů se 
zdravotním 
znevýhodněním v jejich 
přirozeném prostředí.  

1.Roční náklad cca  
na klienty 
v Řepích cca 800 
tisíc Kč, OS 
Martin je dotováno 
MPSV ČR, HMP, 
MČ Praha 17,  
MČ Zličín,  

1.Občanské sdružení 
Martin 
 
 
 
2.Klub občanů BBD 
Vondroušova 1193-
94, MČ Praha 17 
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3.  pečovatelská služba 
§ 40 

CSZS – kapacita min. 250 
uživatelů 

Podpora stávajícího 
stavu, v případě zřízení 
bytů s pečovatelskou 
službou a navýšení počtu 
uživatelů  navýšení 
kapacity.  

Rozšíření služby na non-
stop provoz.  
Kontinuální vzdělávání 
pracovníků pečovatelské 
služby.  
Monitoring změn počtů  
klientů a jejich potřeb, 
flexibilita při zajištění 
služby.  

Roční náklad cca 
3,8 mil. Kč., 
v případě 
nepřetržitého 
provozu dle 
zvolené varianty 
soustředění bytů 
s pečovatelskou 
službou navýšení o 
2,3 mil. Kč – 2,6 
mil. Kč) 

 
Centrum sociálně 
zdravotních služeb 
MČ Praha 17 

4. tísňová péče 
§ 41 

9 klientů/rok Podpora stávajícího stavu 
V případě deklarace 
zvýšené poptávky   

Navýšení počtu 
signalizačních zařízení pro 
potřebné uživatele. 

130 000/roční 
náklad 

MČ Praha 17 OSV/ 
Sdružení  Život 90 

5. odlehčovací služby 
pobytové 

      § 44 

 Smluvně ošetřena 2 
lůžka/rok/pobyt po 3 
měsících  = možnost 
odlehč. pobytu pro 8 klientů 
z MČ Praha 17 ročně 

V současnosti je kapacita 
naplněna, v případě 
deklarace změněné 
potřeby 

v souladu s rozhodnutím 
MČ a poskytovatele je 
možnost zahájit jednání 
řešení stavu počtu míst u 
poskytovatele 

/pronájem 2 lůžek/  
270 100,-/rok 

 

MČ Praha 17 / 
Domov sv. K. 
Boromejského 

6. centrum denních 
služeb 
§ 45 
 

CSZS –kapacita min. 10 
uživatelů/ den 

V současné době cca 6 
uživatelů/den, v případě 
zájmu  

 
 
rozšíření  kapacity 

Roční náklad cca 
700 tis. Kč 

Centrum sociálně 
zdravotních služeb 

7. denní stacionář 
§ 46 

7 klientů/rok Poptávka po službě je 
pokryta ze stávající 
kapacity poskytovatele 
sociální služby 

Podpora činnosti vedoucí 
k udržení stávajícího stavu.  

Náklad na klienta 
neuveden  

Domov sv. K. 
Boromejského 

Služby sociální prevence 

8. nízkoprahové zařízení  
     pro děti a mládež  § 62 
 

 
CSZS – kapacita  min. 60 
uživatelů/ den 

 
Podpora stávajícího stavu 

 
V případě potřeby zvážit 
možnost navýšení 
kapacity. 

 
Roční náklad cca 
1,5 mil. Kč 

 
Centrum sociálně 
zdravotních služeb 
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9. sociálně aktivizační 
služby pro seniory a 
osoby se zdravotním 
postižením 

Občanské sdružení Martin – 
kapacita min. 50 uživatelů 

Kapacita naplněna - 
Podpora současného 
stavu 

Vzhledem ke stárnutí 
populace se jeví potřeba 
navýšení kapacity. 

Roční náklad  300 
tis. Kč 

OS Martin 

Služby související  Základní organizace Svazu 
důchodců MČ Praha17 

Podpora současného 
stavu 

Podpora aktivizačních 
činností - kulturně 
vzdělávacích,  
rehabilitačních. 

 Centrum sociálně 
zdravotních služeb, 
MČ Praha 17 

 Radakomp - poradna pro 
zdravotně postižené - zatím 
v registračním procesu  - 15 
klientů 
 

Podpora současného 
stavu 

Rozvoj služby a zajištění  
jejího finančního krytí. 

 Radakomp 

 Gemini - klub osob se 
zdravotním znevýhodněním 
- 20 klientů 

Podpora současného 
stavu 

Aktivity podporující 
samostatnost klientů. 

 Centrum sociálně 
zdravotních služeb 

 Občanské sdružení 
Kolečko 

Podpora současného 
stavu 

Udržení samostatnosti 
klientů se zdravotním 
znevýhodněním v jejich 
přirozeném prostředí,  
integrace do majoritní 
společnosti 

 Čelní představitelé 
občanského sdružení 

 Řepík (občanské sdružení 
řepských matek) 

Podpora současného 
stavu 

Zajištění potřebných 
podmínek pro činnost 
sdružení. 

 OS Řepík,  MČ 
Praha 17 
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PŘÍLOHY: 
 

Č. 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY A JEJICH DIFERENCE 
 

1.1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY - POSKYTOVATELÉ A DOSTUPNOST 
 
Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem - umožňují jim pracovat, nakupovat, navštěvovat 

školy, navštěvovat místa víry, účastnit se aktivit volného času, starat se sám o sebe a o 
domácnost apod. Zaměřují se na zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti jejich života. 
Sociální služby jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel. Mezi 
nejpočetnější skupiny příjemců sociálních služeb patří zejména senioři, lidé se zdravotním 
postižením, rodiny s dětmi, ale také lidé, kteří z různých důvodů žijí "na okraji" společnosti. 

 
Sociální služby a příspěvek na péči jsou při splnění podmínek stanovených v zákoně č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, s účinností od 1.1. 2007, poskytovány: 

- osobě, která je na území České republiky hlášena k trvalému pobytu,  
- osobě, které byl udělen azyl,  
-    občanovi a rodinnému příslušníkovi občana členského státu Evropské unie,  
- cizinci, který je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu po dobu delší než 3  měsíce.  

 
Vybrané typy sociálních služeb (azylové domy, kontaktní centra, noclehárny, terénní programy) jsou 
poskytovány také osobám legálně pobývajícím na území České republiky. Na bezplatné poskytnutí 
základního sociálního poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího 
předcházení má nárok každá osoba. Kdo sociální služby poskytuje: 
Obce a kraje dbají na vytváření vhodných podmínek pro rozvoj sociálních služeb, zejména 
zjišťováním skutečných potřeb lidí a zdrojů k jejich uspokojení; kromě toho sami zřizují organizace 
poskytující sociální služby. Nestátní neziskové organizace a fyzické osoby, které nabízejí široké 
spektrum služeb, jsou rovněž významnými poskytovateli sociálních služeb. Ministerstvo práce a 
sociálních věcí je nyní zřizovatelem pěti specializovaných ústavů sociální péče. 
 
Informace o sociálních službách 
Informace o sociálních službách a jejich poskytování lze získat např. na městských, případně 
obecních nebo krajských úřadech (odbory sociálních věcí), v občanských nebo jiných 
specializovaných poradnách anebo přímo u poskytovatelů sociálních služeb. 
 
Žádost o sociální službu 
O sociální službu musí člověk obvykle sám požádat. U některých typů sociálních služeb vydávají 
obce a kraje rozhodnutí o poskytnutí služby, a to ve správním řízení. Jedná se zejména o 
pečovatelskou službu a pobytové služby v domovech pro osoby se zdravotním postižením a seniory. 
Pokud službu poskytuje nestátní nezisková organizace, uzavírá její uživatel s poskytovatelem 
smlouvu. V rozhodnutí, respektive smlouvě je také stanovena finanční spoluúčast uživatele na 
poskytování služby. 
 
Zajištění kvality sociálních služeb 
Hlavním úkolem MPSV je příprava dlouhodobých systémových opatření a příslušných právních 
předpisů a podpora rozvoje kvality poskytovaných sociálních služeb. Jde například o podporu: 
 

- plánování sítě sociálních služeb v krajích a obcích opírající se o zjištěné  potřeby lidí  
- zvyšování odbornosti a kvality poskytovaných služeb s důrazem na ochranu práv uživatelů 

služeb občanských a svépomocných aktivit, tj. neziskového sektoru  
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V oblasti podpory neziskového sektoru ministerstvo realizuje dotační řízení, jehož cílem je přispívat 
na provoz a rozvoj sociálních služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi. Dotační 
řízení je vyhlašováno každoročně. 
 
Zvyšování odbornosti a kvality sociálních služeb 
Se vstupem ČR do EU se i pro tento systém otevřela příležitost využít tzv. "strukturální pomoc". 
MPSV zajišťuje čerpání prostředků z Evropského sociálního fondu. 
V sociální oblasti mají samospráva (obce, kraje), nestátní neziskové organizace a další organizace 
možnost čerpat finanční prostředky na:   
 

- vzdělávání svých zaměstnanců s cílem posílit jejich schopnosti a dovednosti  
- při poskytování sociálních služeb  
- podporu a pomoc skupinám ohroženým sociálním vyloučením - jedná se například o 

příslušníky  romské komunity, oběti trestné činnosti,  
- osoby komerčně zneužívané,  
- osoby bez přístřeší apod.  

 
 
Sociální služby - způsoby pomoci 
Prostřednictvím sociálních služeb je zajišťována pomoc při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, 
ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poskytnutí 
informace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, psycho- a socioterapie, pomoc při 
prosazování práv a zájmů. 
Cílem služeb bývá mimo jiné  podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti 
uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení nebo zachování původního 
životního stylu, rozvíjet schopnosti uživatelů služeb a umožnit jim, pokud toho mohou být schopni, 
vést samostatný život, snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem života uživatelů.  
Základními činnostmi při poskytování sociálních služeb jsou pomoc při zvládání běžných úkonů péče 
o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí 
stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení, pomoc 
při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, poradenství, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při 
prosazování práv a zájmů. Obsah základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb stanoví 
prováděcí předpis. 
 
Sociální poradenství 
Sociální poradenství poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci potřebné informace přispívající k 
řešení jejich situace. Základní sociální poradenství je součástí všech druhů sociálních služeb. 
Odborné sociální poradenství zahrnuje občanské poradny, manželské a rodinné poradny, sociální 
práci s osobami společensky nepřizpůsobenými, poradny pro oběti trestných činů a domácího násilí, 
sociálně právní poradenství pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Služba obsahuje 
poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc 
při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně. 
 
Sociálně zdravotní služby 
Sociálně zdravotní služby napomáhají k zajištění fyzické a psychické soběstačnosti osob, kterým 
jsou poskytovány; jsou určeny osobám, které již nepotřebují akutní zdravotní lůžkovou péči 
(dostatečná je zdravotní péče ambulantního rozsahu), ale současně jsou natolik nesoběstační, že 
potřebují pomoc druhé osoby při každodenních úkonech a tato pomoc jim z objektivních důvodů 
nemůže být zajištěna v domácím prostředí. Sociálně zdravotní služby jsou poskytovány v pobytových 
zařízeních sociálních služeb nebo v pobytových zdravotnických zařízeních. Služby sociální péče 
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poskytované v rámci sociálně zdravotních služeb (včetně základních služeb) podléhají úhradě. 
Zdravotnické úkony jsou hrazeny z fondů veřejného zdravotního pojištění. 
 
Sociální rehabilitace 
Jedná se o soubor specifických činností zaměřených na nácvik potřebných dovedností osoby se 
zdravotním postižením směřujících k dosažení samostatnosti a soběstačnosti v nejvyšší možné míře 
s ohledem na její dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. Cílem je nalezení vhodného pracovního 
uplatnění. Proces sociální rehabilitace je integrální součástí poskytování sociálních služeb. 
 
Osobní asistence 
Osobní asistence se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osobám se zdravotním postižením a 
seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v předem dohodnutém rozsahu a čase. 
Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní 
hygieně, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. 
 
Pečovatelská služba 
Pečovatelská služba se poskytuje dětem, osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž 
situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v přirozeném prostředí i ve specializovaných zařízeních. 
Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně 
nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a 
pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. Bezúplatně se poskytuje 
rodinám s nezaopatřenými dětmi v hmotné nouzi, rodinám, ve kterých se narodily současně tři nebo 
více dětí, účastníkům odboje a pozůstalým manželům (manželkám) po účastnících odboje starším 
70ti let. 
 
Průvodcovská, předčitatelská a tlumočnická služba 
Průvodcovská, předčitatelská a tlumočnická služba se poskytuje osobám se zdravotním postižením a 
seniorům, jejichž schopnosti jsou sníženy v oblasti orientace nebo komunikace, a napomáhá jim 
osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. 
 
Služby rané péče 
Služby rané péče se poskytují rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je osobou se zdravotním 
postižením, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého sociálního prostředí. Služba je 
zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Služba 
je poskytována především v domácnosti. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při 
prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně. 
 
Podporované bydlení 
Podporované bydlení je sociální služba poskytovaná osobám se zdravotním postižením, jejichž 
situace vyžaduje pomoc jiné osoby; služba se poskytuje v domácnosti osob. Služba obsahuje pomoc 
při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu 
se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se 
poskytuje za úplatu. 
 
Odlehčovací služby 
Odlehčovací služby jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám se zdravotním 
postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, o které jinak pečuje osoba blízká 
v domácnosti; cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba obsahuje pomoc 
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při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí 
ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při 
prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. 
 
Centra denních služeb 
Centra denních služeb poskytují ambulantní služby ve specializovaném zařízení s cílem posílit 
samostatnost a soběstačnost osob se zdravotním postižením a seniorů v nepříznivé sociální situaci, 
která může vést k sociálnímu vyloučení. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, 
vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. 
 
Stacionáře denní a týdenní 
Stacionáře denní poskytují ambulantní služby ve specializovaném zařízení seniorům, osobám se 
zdravotním postižením a osobám ohroženým užíváním návykových látek, jejichž situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc jiné osoby. Stacionáře týdenní poskytují pobytové služby ve specializovaném 
zařízení seniorům, osobám se zdravotním postižením a osobám ohroženým užíváním návykových 
látek, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání 
běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 
osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc 
při zajištění bydlení a výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se 
poskytuje za úplatu. 
 
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 
Domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytují dlouhodobé pobytové služby osobám se 
zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba obsahuje pomoc při 
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 
pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při 
prosazování práv a zájmů.´Služba se poskytuje za úplatu. 
 
Domovy pro seniory 
Domovy pro seniory poskytují dlouhodobé pobytové služby seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc 
jiné osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při 
osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí 
ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, aktivizační činnosti a pomoc při 
prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. 
 
Azylové domy 
Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci 
spojené se ztrátou bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení, pomoc při prosazování práv a zájmů, 
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Služba se poskytuje za úplatu. 
 



 48

 
Domy na půl cesty 
Domy na půl cesty poskytují pobytové služby na přechodnou dobu pro osoby do 26 let věku, které po 
dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě 
pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež. Služba obsahuje tyto činnosti: poskytnutí 
ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při 
prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. 
 
Chráněné bydlení 
Chráněné bydlení je dlouhodobá pobytová služba poskytovaná osobám se zdravotním postižením, 
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Chráněné bydlení má formu individuálního nebo 
skupinového bydlení; osobě se poskytuje podle potřeby podpora osobního asistenta. Služba 
obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění 
chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se 
poskytuje za úplatu. 
 
Kontaktní centra 
Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení navazující kontakt s osobami ohroženými závislostí na 
návykových látkách. Cílem služby je minimalizovat sociální a zdravotní rizika spojená se 
zneužíváním návykových látek. Služba obsahuje terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv 
a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně. 
 
Telefonická krizová intervence 
Telefonická krizová intervence je soubor metod a technik krizové práce s klientem v situaci, kterou 
osobně prožívá jako zátěžovou, nepříznivou a ohrožující, založený na jednorázovém nebo 
opakovaném telefonickém kontaktu tohoto klienta s pracovištěm telefonické krizové intervence.  
 
Krizová pomoc 
Krizová pomoc je ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu poskytovaná osobám, 
které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svojí 
nepříznivou situaci vlastními silami. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy (nebo 
pomoc při zajištění stravy), terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se 
poskytuje bezúplatně. 
 
Nízkoprahová denní centra 
Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní služby pro osoby bez přístřeší. Služba obsahuje 
pomoc při osobní hygieně (nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu), poskytnutí stravy (nebo 
pomoc při zajištění stravy). Služba se poskytuje bezúplatně. 
 
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní služby dětem a mládeži ohroženým 
sociálním vyloučením. Služba je určena rizikovým skupinám, neorganizovaným dětem a mládeži, 
ohroženým sociálně - patologickými jevy, nebo majícím vyhraněný životní styl neakceptovaný 
většinovou společností. Základním prostředkem pro navázání kontaktu s cílovou skupinou je nabídka 
volnočasových aktivit. Cílem je zlepšit kvalitu života cílové skupiny předcházením, snížením 
sociálních a zdravotních rizik souvisejících s jejich způsobem života, umožnit jim lépe se orientovat v 
jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou 
sociální situaci. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje 
bezúplatně. 
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Noclehárny 
Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití 
hygienického zařízení a přenocování. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, poskytnutí nebo 
zprostředkování informací. Služba se poskytuje za úplatu stanovenou poskytovatelem. 
 
Služby následné péče a doléčovací 
Služby následné péče a doléčovací jsou ambulantní služby poskytující následnou péči osobám s 
chronickou psychickou poruchou a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly 
ambulantní nebo ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení, nebo které abstinují. Služba obsahuje 
terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně. 
 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, 
u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje, nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů 
dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat. Služba 
obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje 
bezúplatně. 
 
Terapeutické komunity 
Terapeutické komunity poskytují pobytové služby na přechodnou dobu pro osoby závislé na 
návykových látkách nebo osoby s chronickou psychickou poruchou, které mají zájem o začlenění do 
běžného života. Služba obsahuje tyto činnosti: poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při 
prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. 
 
Terénní programy 
Terénní programy jsou služby poskytované osobám, které vedou, nebo jsou ohroženy rizikovým 
způsobem života. Služba je určena pro problémové skupiny dětí a mládeže, uživatele drog, osoby 
bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. 
Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba obsahuje 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. 
Služba se poskytuje bezúplatně. 
 
 
1.2  SOCIÁLNÍ  SLUŽBY  V PRAZE 
 
Z pohledu dispozic Řep se jeví nejvíce problematické služby pro seniory. Jde o skupinu, mající 
tendenci k navyšování klientelské základny a, tím pádem i většího zatížení poskytovatelů těch 
služeb, které budou relativně nejvíce vyhledávány. Je nesporné, že lůžkové kapacity, které budou 
pravděpodobně nejvíce preferovanými službami, nejsou v Řepích příliš  zastoupeny. Ostatně tento 
efekt je možné pozorovat ve většině vnějších částí Prahy. 
V následující části jsme využili studii J. Bartáka, která možnosti  nabídky Prahy shrnuje v základních 
přehledech. 
 

I.  Poskytovatelé sociálních služeb – hlavní závěry 
 

„V hlavním městě Praha je podle údajů k lednu 2008 registrováno 227 poskytovatelů, kteří poskytují 
celkem 524 sociálních služeb. Nejčastěji poskytovanou službou jsou odborné sociální poradenství, 
sociální rehabilitace a pečovatelská služba. Z pohledu způsobu poskytování je téměř polovina služeb 
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poskytována ambulantně, terénně je poskytována přibližně třetina služeb a zbylých asi 18 % služeb 
je poskytováno ve formě pobytové. Z hlediska věku jsou sociální služby poskytovány nejvíce osobám 
dospělým a dále mladším seniorům a starším seniorům. Nejvíce poskytovatelů nabízí sociální služby 
cílové skupině osob se zdravotním postiženým, následuje cílová skupina seniorů. Celková částka 
rozpočtů poskytovatelů činila v roce 2006 přibližně 1 miliardu 951 milionů Kč. V roce 2007 to bylo asi 
2 miliardy 195 milionů Kč. Poskytovatelé sociálních služeb zaměstnávají přibližně 4 400 pracovníků“ 
(Barták, 2008, str. 3). Níže uvedené grafy dokumentují vytvořené závěry. 

 
Graf č. 1 Typová dostupnost poskytovaných sociálních služeb 
 

 
 
Zdroj: MHMP – Žádosti k registraci dle zákona č. 108/2006 Sb., Barták, 2008, str. 6 
 
II.  Místní dostupnost sociálních služeb dle typu a správních obvodů 
Tabulka č. 1 obsahuje lokalizaci poskytovatelů sociálních služeb podle správních obvodů, mimo jiné 
lze sledovat jednotlivé druhy sociálních služeb podle četnosti výskytu v těchto obvodech Prahy. U 
některých druhů těchto služeb lze tedy usuzovat (ovšem velmi opatrně a při znalosti charakteru dané 
sociální služby), v jaké míře jsou poskytovány (kolik mají klientů) a také u některých služeb i to, zda 
má služba lokální či regionální charakter (současný stav). Tento ukazatel však nelze považovat za 
úplný či dostačující, naopak je třeba mít na zřeteli, že je nutné u řady služeb mít v patrnosti cílovou a 
věkovou skupinu uživatelů. 
 
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 
je zastoupeno na většině „větších“ správních obvodů, rozmanitost tohoto druhu sociálních služeb 
neumožňuje tvořit nějaké závěry, je však zřejmé, že ačkoliv jde o službu pro značnou část klientů 
(proto i četnost jejího výskytu), většinou není úplně nutná její bezprostřední dostupnost v bydlišti 
klienta; 
 
SOCIÁLNÍ REHABILITACE 
je zastoupena v hojném množství především v centru Prahy, měla by proto patřit mezi služby, jež je 
možno (a často to tak i je) na MČ poptávat a rozvíjet, nicméně nejsou tolik vázány na lokalitu 
vzhledem ke klientovi; na druhou stranu nelze přehlédnout, že podle matematických modelů se dá 
předpokládat, že značný nápor migrace postihne především obvody patřící do „vnějšího“ města.  
Migrační trend bude patrně postupovat směrem od historického jádra města (Praha 1 a 2) do obvodů 
nejmladších pražských částí.  
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OSOBNÍ ASISTENCE 
podobně jako výše, jde o službu v lokalitě potřebnou (často i identifikováno), nicméně není většinou 
nutná přímá vazba na bydliště klienta; 
 
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 
jde o službu, která je typicky velmi úzce svázána s bydlištěm klienta, lze sledovat její zastoupení ve 
všech správních obvodech (s výjimkou Prahy 19, kde je však tato služba zajišťována ze sousední 
městské části); 
 
PRŮVODCOVSKÁ, PŘEDČITATELSKÁ A TLUMOČNICKÁ SLUŽBA 
jde o služby pro specifický (poměrně úzký) okruh klientů (viz počet zařízení v tabulce), nároky na její 
dostupnost nejsou tak vysoké, službu proto lze nalézt pouze v několika městských částech; 
 
RANÁ PÉČE 
platí to samé co výše (viz průvodcovská … služba); 
 
PODPOROVANÉ BYDLENÍ 
služba s malým zastoupením poskytovatelů, lze očekávat jak její místní potřebnost, tak další rozvoj, 
je nezbytné určit konkrétní cílové skupiny, vázanost na lokalitu bude rozdílná podle cílových skupin 
klientů, nicméně lze předpokládat, že přímá a blízká vazba na bydliště (původní) klienta nebude; 
 
ODLEHČOVACÍ SLUŽBY 
jde o typickou lokální službu (většinou) vázanou na bydliště klienta (chybí jen v 6 správních 
obvodech),  služba s často nedostatečnou kapacitou, 
 
CDS, DENNÍ STACIONÁŘE (spojeno pro podobné zaměření těchto služeb) 
některá z těchto služeb chybí pouze na 4 správních obvodech, jde o služby většinou lokálního 
charakteru, je třeba ovšem mít na paměti rozdílné charaktery uvedených služeb pro různé cílové 
skupiny; 
 
TÝDENNÍ STACIONÁŘ 
tato zařízení nalezneme v Praze pouze 3, jde o další z druhů sociální péče, většina služeb pro klienty 
těchto zařízení je zřejmě uspokojována službami jinými (pečovatelská služba, domovy pro seniory); 
 
DOMOVY PRO OSOBY SE ZP 
služba je z hlediska dostupnosti naprosto nezávislá, jde o službu, jež se z větší části váže na 
soukromé podnikatelské sektory;  
 
DOMOVY PRO SENIORY 
viz výše - domovy pro osoby se ZP; 
 
AZYLOVÉ DOMY 
po této službě je často v lokalitách velká poptávka, služba poměrně rozšířená (14 správních obvodů); 
dá se předpokládat, že s přibývajícím počtem seniorské skupiny bude tato služba vyhledávaná pro 
svoji relativní finančně snadnou dostupnost. 
 
DOMY NA PŮLI CESTY 
jde o službu pro cílové skupiny s menší četností, s nízkým výskytem poskytovatelů, služba není 
vázána na lokalitu, ve které klient žije, neefektivní zřizovat na úrovni MČ;  
 
CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 
jde o poměrně rozšířenou službu (14x), lze odhadnout, že lokální vázanost služby bude u různých 
cílových skupin rozdílná, lze předpokládat, že však nebude přímo vázána na původní bydliště klienta;  
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z pohledu možností Řep se jeví tato služba jako nejlépe dostupná a relativně nejpřijatelnější. Tato 
možnost je dána především silnou sídlištní výstavbou, která v sobě zahrnuje větší podíl 
malometrážních bytů. 
 
KONTAKTNÍ CENTRA 
služba pro nepříliš početnou specifickou cílovou skupinu (4 zařízení), není vázána na bydliště klienta; 
 
TELEFONICKÁ KRIZOVÁ INTERVENCE 
50 % poskytovatelů sídlí ve dvou správních obvodech (Praha 1 a 8), vazba na bydliště klienta není 
významná; 
 
KRIZOVÁ POMOC 
vyskytuje se především v centru města (7x), vazba na bydliště klienta je (pravděpodobně) na úrovni 
MČ nízká; 
 
NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ CENTRA 
služba pro specifickou, skupinu klientů (v Praze 4x), typická služba regionálního charakteru; dá se 
ovšem předpokládat, že v relativně krátké době dojde ke zvýšené poptávce po tomto typu zařízení 
vzhledem k ubývajícímu počtu nejpočetnější skupiny klientů z věkové skupiny 0 - 14 let. Tato 
potřebnost je dána budoucím vývojem demografické struktury právě této kategorie, která v projekci 
dalších let jeví zřetelný sestup. Jedná se tedy o specifickou, avšak rozsáhlou cílovou skupinu na MČ 
(mladších především sídlištních a čtvrtích vnitřního města). V kontextu jednotlivých MČ se jedná o 
službu významně svázanou s bydlištěm klienta, zejména s ohledem na charakter MČ, neboť jde 
cílovou skupinu nerovnoměrně zastoupenou (např. Praha 1 –  2). 
 
NOCLEHÁRNY 
služba pro specifickou, nepříliš početnou klientelu, služba regionálního charakteru; 
 
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI 
služba je vázána na bydliště klienta, v pražských poměrech (pravděpodobně) ne však tak silně, aby 
byla zastoupena v každém správním obvodu; 
 
SOCIÁLNĚ  AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZP A SENIORY 
služba je výrazně koncentrována do centra Prahy, což ukazuje na její dostupnost pro klienty i 
z okrajových MČ na regionální úrovni; nelze ovšem generalizovat, neboť se jedná o seniorskou 
skupinu, která bude v příštích letech významně posilovat. S ohledem na změny sociální, především 
v oblasti bydlení (deregulace nájemného) se dá očekávat, že migrace z centrálních pražských 
obvodů zasáhne ty obvody, které mohou poskytnout největší množství malometrážních bytů. 
 
TERAPEUTICKÉ KOMUNITY 
opět služby pro úzkou a specifickou skupinu klientů (4 zařízení v Praze) 
 
TERÉNNÍ PROGRAMY 
potřeba těchto programů se bude lišit podle cílové skupiny, obecně není tato služba příliš rozšířena, 
avšak je často poptávána, intervenční centra i tísňová péče viz terapeutické komunity; 
 
SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY 
tyto služby se nacházejí na polovině území Prahy, jejich vazba na bydliště klienta by měla být spíše 
vyšší. 
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Tabulka č. 1: Počet registrovaných sociálních služeb dle typu a správního obvodu 

Sociální služba 
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azylové domy   1 2 2 1 1 1 3 2 3 2 2   1         1     22 
centra denních služeb 1     2 1 1           1   2 1   1         10 
denní stacionáře   4 3 2 1 5 1 2 1 2   1 1 1     1   1 1   27 
domovy pro osoby se 
zdravotním postižením 1 1   2 2 2                               9 
domovy pro seniory   2   4   3   3 1 4 2     2 1       1     23 
domovy se zvláštním režimem               1   1                       2 
domy na půl cesty       1       2                           3 
chráněné bydlení   2   2   1   1 1 1 1     2 1       2     14 
intervenční centra                           1               1 
kontaktní centra         1 1 2                             4 
krizová pomoc   1 1 1   2   1 1                         7 
nízkoprahová denní centra 2           1 1                           4 
nízkoprahová zařízení pro děti 
a mládež 1 1 3 2   2   1 1   3 1   3   1           19 
noclehárny   1 1       2 1                           5 
odborné sociální poradenství 17 13 10 6 7 4 5 13 5 8 7   2 2     2         101 
odlehčovací služby 1 3 1 3 2 5 2 1   2 1 2 1 1     1     1   27 
osobní asistence 2 3 1 6   2   3 1 1 2     1     3 1 1     27 
pečovatelská služba 3 2 1 1 2 4 2 3 1 3 2 1 1 1 2 2 1   3 2 2 39 
podpora samostatného 
bydlení   1       1   2                           4 
průvodcovské a předčitatelské 
služby 1                                         1 
raná péče 2 1     2 1       1     1                 8 
služby následné péče   1   1       1   1 1                     5 
sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi 3   2 3 2 1   2   1 2   1           1     18 
sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se zdravotním 
postižením 6 2 3 2 2 5   3 1 3 1   1                 29 
sociálně terapeutické dílny   1 1 2   2 2 1     1   1   1         1   13 
sociální rehabilitace 7 8 1 9 3 6 5 6 1 5 4       1     1 1     58 
telefonická krizová pomoc 4   1 2 2     3     1           1         14 
terapeutické komunity 1       1               2                 4 
terénní programy 3 3 1   2         1 1 1                   12 
tísňová péče 2                 1                       3 
tlumočnické služby 1 1     3     1 1     1                   8 
týdenní stacionáře 1                     1     1             3 

Celkový součet 59 52 32 53 34 49 23 55 17 38 31 11 11 17 8 3 10 2 11 5 2 523 
 Zdroj: MHMP – Žádosti k registraci dle zákona č. 108/2006 Sb., Barták, 2008, str. 16 
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III. Náklady na poskytování sociálních služeb 
 
Součástí registrace jednotlivých sociálních služeb je rovněž tabulka, do které organizace 
zaznamenávaly rozpočty služby v roce 2006 a 2007. Celková částka rozpočtů poskytovatelů činila 
v roce 2006 přibližně 1 miliardu 951 milion Kč. V roce 2007 to bylo asi 2 miliardy 195 milionů Kč. Tyto 
celkové finanční částky v členění podle jednotlivých typů sociálních služeb ukazují následující 
tabulky a grafy. Pokud vycházíme z těchto hodnot, zaznamenáváme celkový meziroční růst 
celkových výdajů na zajišťování sociálních služeb na území hlavního města Prahy o více než 243 
milionů Kč, tedy přibližně o 12,5 %.  

Nejnákladnějšími typy sociálních služeb jsou podle dostupných dat domovy pro seniory, 
pečovatelská služba a domovy pro osoby se zdravotním postižením, naopak nejnižší rozpočty 
vykazují průvodcovské a předčitatelské služby a intervenční centra (toto centrum je v hlavním městě 
Praha pouze jedno). Obecně jsou nákladnější sociální služby pobytové než ambulantní a terénní.  

Problémem zjištěných finančních údajů je jejich vypovídací schopnost o skutečné nákladovosti. Ze 
zkušeností z minulých let i existujících analýz vyplývá skutečnost, že poskytovatelé sociálních služeb 
jsou pravděpodobně ochotni modifikovat své rozpočty, zpravidla při zachování kvality a rozsahu 
nabízených služeb, v závislosti na velikosti dotačního titulu. Uvedené souhrnné tabulky nezachycují 
relativně velké vnitřní rozdíly mezi roky 2006 a 2007 u některých poskytovatelů sociálních služeb. 
Meziroční rozdíly představují v jednotlivých případech i desítky procent. V rámci podrobnější analýzy 
zaznamenáváme, jak relativně vysoké meziroční nárůsty, tak i poklesy při pravděpodobně stejném 
rozsahu sociálních služeb a počtu klientů“ (Barták, 2008, str. 26-27). 

Graf č. 1 Souhrnný rozpočet podle jednotlivých sociálních služeb v roce 2006 a 2007 
v desítkách milionů Kč 

 
 
Zdroj: MHMP – Žádosti k registraci dle zákona č. 108/2006 Sb., Barták, 2008, str. 28 
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Lze tedy sledovat, že dlouhodobé pobytové služby (domovy pro seniory, domovy pro osoby ze ZP a 
domovy se zvláštním režimem) patří k nejnákladnějším vůbec (800 mil. Kč v roce 2007 z celkových 
2,2 mld. Kč). 
 
IV. Lidské zdroje  
 
V HMP podle registrací pracuje v oblasti sociálních služeb téměř 4 400 osob, přičemž tento údaj 
velice pravděpodobně nezahrnuje všechny pracovníky (Barták, 2008, str. 31).  K tomu lze doplnit to, 
že s nárůstem počtu klientů na sociální služby adekvátně vzroste i počet pracovníků, kteří tyto služby 
poskytují. 
 
V. Mimopražské organizace 
 
Hlavní město Praha zřizuje některá zařízení sociálních služeb se sídlem mimo území Prahy. Jde o 
11 zařízení poskytujících 23 sociálních služeb, z toho 20 pobytových. Jedná se především o služby 
pobytové – nejčastěji domovy pro seniory (4), domovy pro osoby se zdravotním postižením (9), 
domovy se zvláštním režimem (3) a chráněná bydlení (3). Tato zařízení mají náklady okolo 0,5 mld. 
Kč ročně, v roce 2007 sloužilo 871 klientům, při kapacitě přes 1 000 lůžek. V mimopražských 
zařízeních jsou nejvíce zastoupeni klienti s mentálním a kombinovaným postižením, dále 
s chronickým duševním a tělesným postižením (Barták, 2008, str. 33-37). 
 
Tabulka č.  2: Náklady na sociální služby (zejména pobytová zařízení) v roce 2007 
(zaokrouhleno na tis. Kč)  
 
Náklady na provoz domovů pro seniory v Praze  cca    556 000 000 Kč 
Náklady na provoz domovů pro osoby se ZP  cca    188 000 000 Kč 
Náklady na provoz domovů se zvláštním režimem,  cca      48 000 000 Kč 
Náklady „mimopražských“ zařízení (bez jednoho)  cca    434 000 000 Kč 
Náklady dlouhodobých pobytových zařízení celkem cca        1 226 000 000 Kč 
Náklady na SS v Praze celkem (z registrací)   cca 2 200 000 000 Kč 
Náklady dohromady (včetně mimopražských zař.)  cca 2 634 000 000 Kč 
Podíl dlouhodobých pobytových zař. na nákladech SS cca 47 % 
 
 
Zdroj: 
BARTÁK,  (2008): Analýza stavu poskytování sociálních služeb v režimu zákona č. 108/2006 Sb. na 
území hlavního města Prahy. Praha, MHMP, 40 s. 
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 Příloha: 
Č. 2 VEŘEJNÉ SETKÁNÍ S OBČANY MČ PRAHA  17 - ŘEPY DNE  31. 5. 2007 

 
Setkání s občany MČ Praha 17-Řepy organizovala Řídící skupina pro Komunitní plánování 
sociálních služeb, ustanovená rozhodnutím RMČ v dubnu 2007. Tato skupina na své schůzce dne 3. 
května 2007,  za přítomnosti  členů dalších organizací, stanovila termín na 31. května 2007. 
Hlavním tématem plánovaného setkání s občany Řep byla analýza spokojenosti všech uživatelů sítě 
sociálních a zdravotních služeb s úrovní poskytovaného servisu. Analýza recentního stavu 
uvedených služeb ukázala, že nejvhodnější rozdělení potenciálních hostů setkání bude členění na 
skupiny podle sociálního obsahu a zdravotních dispozic.  Za tímto účelem bylo již v prezentační 
kampani upozorněno na to, že problémy budou  řešit pracovní týmy zaměřené s největší 
pravděpodobností na: 
• seniory 
• osoby zdravotně znevýhodněné 
• rodiny s dětmi  
 
Organizace setkání proběhla bez připomínek a po úvodní části se ihned přistoupilo k vlastní práci. 
Každý návštěvník se podle svého zájmu zařadil k označenému stolu pro jednotlivé skupiny. Zde se 
posléze zpracovávaly, navrhovaly a označovaly problémy bezprostředně se dotýkající zájmů 
uvedených skupin. Všechny náměty se vypisovaly na formulář formátu A3 s předtištěnými sloupci  
SOUČASNÝ STAV, OPATŘENÍ, SITUACE ZA 3 - 5 LET. Ty byly po skončení setkání předány 
organizátorům a výsledky jsou následující: 
 
 
1.1 skupina   SENIOŘI - A 
 
STAV: 
• nedostatek osobních asistentů fyzicky zdatných 
• dobrá domácí zdravotní péče 
• dostupnost adekvátní dopravy při zdravotních problémech 
• absence ubytovacích zařízení pro seniory (domovy důchodců) 
• absence ošetřovatelských lůžek (sociální pobyty) 
• absence dostupného i-netu pro seniory 
• nedostatečně fungující výtahy ve zdravotních zařízeních 
• velmi kvalitní kulturní programy pro seniory (KS Průhon. Domov KB) 
 
 
OPATŘENÍ: 
• rozšíření knihovnických služeb na úroveň odpovídající jiným MČ Prahy 
• snížení poplatku v knihovnách pro seniory 
• větší publicita programů pro seniory, na nichž participuje MČ Praha – Řepy, a to s dostatečným 

předstihem 
• vytvoření systému sociálně-zdravotní pomoci pro seniory 
• zajistit dostupné bydlení pro seniory 
• více kulturních akcí pro seniory 
• více bezbariérových přístupů 
 
STAV ZA 3 - 5 LET: 
• zajištění volného přístupu na i-net pro seniory 
• zajištění výuky pro práci na PC pro seniory 
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• vybudování informačního a poradenského centra pro seniory v Řepích 
• zajištění trvalé pečovatelské služby do 19,00 hod. 
 
 
1.2 skupina   SENIOŘI  -  B 
 
STAV: 
• systém sociálních služeb je vyhovující, a to především zásluhou pracovníků OSV 
 
OPATŘENÍ: 
• zavedení sociálního fondu při ÚMČ Praha 17 - Řepy pro pomoc v nouzových situacích, a to 

formou příplatků na: 
• teplo 
• drobné léky 
• pobyty v sociálních zařízeních 
• bydlení 
• zavést víkendovou autobusovou linku č. 180 z důvodů snadné dopravní dostupnosti do 

nemocnice v Motole 
 
STAV ZA 3 - 5 LET: 
• vybudování ubytovacího zařízení pro seniory (domovy důchodců) 
• rozšíření počtu lůžek v Domově KB 
• zachování zdravotních zařízení (poliklinika) v Řepích 
• rozšíření nabídky sociálních služeb v Řepích 
 
 
1.3 skupina   OSOBY ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM 
 
STAV: 
• roztříštěná síť (?) 
• poskytování služeb je nerovnoměrné pro všechny postižené 
• absence systému preventivního výběru 
• absence osobní asistence na 24-hodinový servis 
• bariérovost na komunikacích a ve veřejných zařízeních 
• nesnadná komunikace s prac. soc. odboru (OSV) - postižení si musí vyhledávat soc. pomoc 

sami 
• absence katalogu nabídky sociálních služeb v Řepích 
• absence parkovacích míst u kontaktních center pro sociální a zdravotní pomoc 
• absence orientačních bodů a vodicích linií pro zrakově postižené a s tím související tyflografické 

orientační veřejné pomůcky 
• absence pracovního uplatnění osob zdr. postižených 
• absence víkendové linky č. 180 do nemocnice v Motole 
 
OPATŘENÍ: 
• podpora vzniku dalších druhů sociálních služeb 
• náprava u OSV tak, aby došlo k jistějším a predikčním kontaktům se zdr. postiženými 
• podpora stávajících sociálních služeb v Řepích 
• odstranění překážek na komunikacích a ve veřejných zařízeních za účelem zvýšení 

bezbariérovosti a průchodnosti 
• změna koncepce práce OSV, především v přístupu ke klientům 
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• vypracování katalogu poskytovatelů sociálních služeb včetně kontaktních osob 
• navázat kontakty s TYFLOSERVISEM při budování orientačních pomůcek pro zrakově 

postižené 
• podpora chráněných výrobních zařízení 
• zajištění víkendové autobusové linky č. 180 do nemocnice v Motole 
 
STAV ZA  3 - 5 LET: 
• splnění všech vyjmenovaných problémů povede k maximální spokojenosti zdravotně 

znevýhodněných  v Řepích 
 
1.4 skupina  RODINY  S DĚTMI   1. 
 
STAV: 
• znečištěnost veřejných prostranství (trávníky i dět. hřiště) psími exkrementy 
• nebezpečí napadení psem 
• absence jeslí 
• absence bazénu 
• absence domova pro seniory 
 
OPATŘENÍ: 
• zajistit více odpadkových košů se sáčky na úklid 
• zajistit oplocení dětských hřišť 
• výměna písku na dět. hřištích 
• zlepšit úklid na komunikacích 
• lepší práce MP při kontrolách  psů a jejich majitelů (bez vodítek, známek apod.) 
• zajistit provoz jeslí 
• zajistit vybudování bazénu 
• zajistit ubytovací zařízení pro seniory (domovy důchodců) 
 
STAV ZA 3 - 5 LET: 
• čisté sídliště 
• disciplinovanější majitelé psů 
• přítomnost jeslí 
• přítomnost bazénu 
 
1.5 skupina  RODINY  S DĚTMI  2. 
 
STAV: 
• naplněná kapacita mateřských školek 
• nedostatek bytů 
• nedostatečné pracovní příležitosti pro matky s dětmi (malé možnosti nižšího prac. úvazku, časté 

nepřijetí do MŠ) 
• lékařská péče o rodiny s dětmi 
• problém budoucích změn v ZSMP 
 
OPATŘENÍ: 
• rozšíření kapacit stávajících předškolních zařízení 
• možnost vybudování firemní MŠ (autobusy) 
• vybudovat mateřské centrum pro hlídání dětí 
• sousedská výpomoc 
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• zvýhodnění skupiny mladých manželství (samoživitelek), přinášející užitek MČ formou 
zaměstnání při ÚMČ 

• prosadit zaměstnání matek s dětmi na snížený úvazek 
• úlevy zaměstnavatelům, zvýhodnění firem, vytvářejících nová pracovní  místa 
• zachování dosavadního stavu lékařské péče pro rodiny s dětmi 
 
STAV ZA 3- 5 LET: 
• plná kapacita všech MŠ 
• disponibilní kapacity malometrážních bytů pro potřeby MČ Praha  17- Řepy 
• větší spokojenost matek a jejich dětí 
• citová naplněnost  
• co nejdelší pobyt matek na mateřské dovolené 
• dobře fungující drogová prevence 
 
 
1.6 skupina  DĚTI  S VÝCHOVNÝMI  PROBLÉMY 
 
STAV: 
• výchovní poradci při každé ZŠ 
• přítomnost metodika prevence patologických jevů ve školách 
• přítomnost dětského klinického psychologa při CSZS 
• přítomnost školního psychologa na částečný úvazek 
• funkční kurátor pro mládež při ÚMČ 
• fungující nízkoprahový klub pro mládež 
• fungující koordinátoři prevence kriminality a protidrogové prevence 
• přítomnost ZŠ pro děti se specifickými poruchami 
• fungující AT poradna s AT linkou 
• absence střediska výchovné péče pro Řepy a Zličín 
 
OPATŘENÍ: 
• transformace výchovných poradců na poradce pro volbu povolání 
• transformace metodika prevence do komplexního poradenského pracoviště 
• rozšíření pracovní doby v nízkoprahovém klubu a rovněž i v AT poradně 
• přítomnost školního psychologa na plný úvazek na každé ZŠ 
• zavedení ambulantní služby pro centra výchovné péče 
• u všech ostatních zachovat stávající stav 
 
STAV ZA 3 - 5 LET: 
• současný stav je vyhovující a po několika úpravách může fungovat i nadále 
• rozšíření nabídky služeb v nízkoprahovém klubu 
• plně rozvinutý servis výchovných poradců při každé ZŠ se specialisty (psycholog, spec. 

pedagog, etoped apod.). Toto komplexní pracoviště by poskytovalo metodickou a vzdělávací 
činnost především pro pedagogy, ale i jiné specialisty. 

 
 
 Profilace základních skupin 
 
S ohledem na dobu a na přípravu setkání došlo rovněž i k základní analýze, jakým směrem by se 
měl zájem pozvaných občanů upřít. Bylo jasné, že v komplexu otázek sociální péče v Řepích se 
budou angažovat ty skupiny, kterých se tento problém bezprostředně dotýká. I když nepředstavují 
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statisticky významný demografický podíl v současnosti, není tím řečeno, že by tomu mělo být stejně i 
v budoucnosti. Nejnovější demografické rozbory ukazují, že v nejbližších letech - v horizontu do 5 let 
- nastane nejen v řepské populaci zásadní sociální zlom. Do penzijního věku se dostanou 
mimořádně silné poválečné ročníky 1945 - 1950. Jejich životní úroveň se radikálně změní, avšak tato 
skupina bude negativně postižena ještě jednou. S tím, že se budou muset uskrovnit všichni 
víceméně počítají, nicméně tato skupina bude zasažena postupující deregulací nájemného, takže v 
okamžiku poklesu jejích reálných příjmů se její reálné vydání zvýší. To bude mít za následek silný 
sociální otřes především ve skupině seniorů, takže lze předpokládat buď jejich zvýšenou migraci 
mimo město nebo zvýšení požadavků na sociální příplatky na celou oblast vydání. 
Organizátoři celé akce přistupovali k vymezení sociálních skupin, kterých by se měl výzkum týkat  i s  
tímto vědomím, tedy, že v zájmu reálného odhadu sociální potřebnosti se vyhraní následující 
skupiny: 
 
skupina  SENIOŘI  
skupina  OSOBY SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM 
skupina  RODINY  S DĚTMI   1. 
skupina  RODINY  S DĚTMI  2. 
skupina  DĚTI  S VÝCHOVNÝMI  PROBLÉMY 
 
Vzhledem k tomu, že obě skupiny seniorů popsaly své problémy víceméně stejně, je možné je 
sloučit do jediné kategorie. Jiné to bylo v případě skupin Rodiny s dětmi, které musely být pro 
specifický přístup od sebe odděleny na skupinu č. 1 a č. 2. 
 
 
  VYHODNOCENÍ POZNATKŮ 

 

2.2.1 STAV 
V tomto oddílu se kumulovaly problémy spojené téměř výlučně se stížnostmi na dosavadní stav, 
přičemž bylo patrné, že místy docházelo ke zcela opačným poznatkům. Jde takřka o učebnicový 
příklad subjektivního hodnocení dané situace, přičemž každá skupina jej posuzovala zcela opačně. 
 

Opačné hodnocení situace 

Výborným vzorem může být hodnocení práce OSV při ÚMČ Praha 17 - Řepy. Zatímco skupiny 
seniorů byly s činností pracovníků sociálního odboru spokojeny bez připomínek, dokonce spíše 
upozorňovaly na jejich maximální možnou vstřícnost v rámci daných možností, potom skupina 
zdravotně postižených poukazovala na obtížnou komunikaci s pracovníky téhož odboru. Je patrné, 
že v tomto případě vstupuje do hodnocení subjektivní pocit, který realitu odsouvá do pozadí. Jestliže 
senioři hodnotí práci OSV jako celku, pak zdravotně postižení mají výhrady spíše k činnosti 
jednotlivců. 
 
Je jasné, že každá skupina přistupovala k hodnocení současného stavu z pozic svého zařazení a 
tedy velmi specificky. To ostatně zaznívá z popisu situace. Velmi specifický byl pohled zdravotně 
postižených, kteří vyjmenovali své problémy velmi podrobně a na druhou stranu lze poukázat na obě 
skupiny rodin s dětmi, jejichž hodnocení se od sebe velmi lišilo. První jmenovaná skupina se 
soustředila na ryze praktické problémy spojené spíše s pohybem matek na veřejných prostranstvích. 
Nelze se ubránit dojmu, že latentní strach ze psího ataku vyplývá spíše z mediálních příkladů, nežli z 
řepské reality. Uvedení absence bazénu při popisu současného stavu vyplývá rovněž spíše z oblasti 
přání, nežli z reálných možností. 
Zcela specifický byl popis současného stavu u skupiny dětí s výchovnými problémy. Podle seřazení 
jednotlivých bodů popisu situace je zřejmé, že uvedené hodnocení vypracoval odborník, který je s 
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celou problematikou dokonale seznámen. Přesný popis stavu je vlastně i spolehlivou analýzou, která 
nakonec vedla k řešení. 
 
Je pochopitelné, že některé skupiny si byly svým postavením ve společnosti velmi blízké. To lze 
prohlásit například o skupině seniorů a zdravotně postižených. Tato obsahová blízkost problémů, s 
nimiž se obě skupiny potýkají, má společného jmenovatele, kterým je adekvátní zdravotní stav. Proto 
bylo i několik jevů uvedeno paralelně, aniž by uvedený problém mezi sebou skupiny konzultovaly: 
 
• nedostatek osobní asistence fyzicky zdatných osob 
• absence víkendového autobusového spojení linkou č. 180 do nemocnice v Motole 
• malá nabídka sociálních služeb 
• odstranění bariér pro jejich špatnou překročitelnost 
 
Jiná specifika měly ostatní skupiny. Například Rodiny s dětmi č. 1 poukazovaly na znečištění 
veřejných prostranství a nedostatečný úklid komunikací. Rovněž tak požadovaly výměnu písku a 
oplocení dětských hřišť. I zde je nutno konstatovat, že subjektivní podíl hodnocení situace je 
intenzivnější nežli realita. Většina dětských hřišť je v Řepích oplocena a výměna písku je prováděna 
nejméně dvakrát do roka. Negativní hodnocení tohoto stavu je spíše výsledek průběhu jarního 
období po zimě, kdy chybějící zeleň ukazuje, co všechno lze zlepšit.  Tím nechceme nijak snižovat 
názor respondentů, že by s životním prostředím bylo v Řepích všechno pořádku,  pouze 
upozorňujeme na psychologickou zátěž určitého období.  
Skupina č. 2 rodin s dětmi pojala svůj úkol plošněji a více analytičtěji. Upozornila na lepší 
demografický vývoj posledních let, který se odrazil na celkové naplněnosti předškolních zařízení v 
Řepích. Rovněž upozornila na problém bydlení související s připravovanou deregulací nájemného, 
která povede ve své většině k tvrdým dopadům na uvedenou skupinu. I v tomto případě je možné 
konstatovat, že vyjmenované problémy se paralelně objevily i v jiné skupině, v našem případě u 
seniorů: 
 
• nedostatek bytů 
• absence domova pro seniory 
 
Se zdravotně postiženými byl společný především problém: 
• dostatek pracovních příležitostí pro matky s dětmi (přeneseně vzato i se zdravotně 

postiženými) 
• navýšení kapacity nabídky zdravotních služeb 
 
 
2.2.2 OPATŘENÍ 
Pokud byla analýza stávajícího stavu provedena detailně, nebyl problém určit odpovídající opatření 
vedoucí k nápravě. Tato část setkání byla zvládnuta u všech skupin vcelku uspokojivě, neboť 
krystalizace problému započala pravděpodobně dříve, nežli byl detailně pojmenován. 
Tam, kde se objevil návrh na řešení stávajícího stavu paralelně s jinou skupinou, byla dána podobné 
poznámce priorita před ostatními, neboť duplicita znamenala mimořádnost případu. U ostatních 
opatření se jednalo spíše o opatření profilovaná charakterem současného stavu a možnostmi 
realizace. Ačkoliv jde v tomto případě o opatření mající svou váhu pouze v rámci sledovaného 
předmětu, je nepochybné, že se jedná o opatření vzniklá z celospolečenské potřeby. Některá z 
navržených opatření měla téměř univerzální platnost, neboť se vztahovala na všechny skupiny: 
 
• vytvoření komplexního systému sociální pomoci pro potřebné občany 
 
Toto opatření lze samozřejmě dále detailizovat tak, aby každá jednotlivá sekvence odpovídala 
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zájmům jednotlivých skupin. 
 
Některá navrhovaná opatření jsou v rámci MČ Praha 17-Řepy těžko řešitelná, např. vybudování 
bazénu. Jiná jsou naopak řešitelná téměř okamžitě s minimálním vynaložením finančních prostředků, 
např. zveřejňování kulturních a dalších sociálních programů za účasti ÚMČ běžně dostupnými 
lokálními médii. Některá opatření jsou shodná jak u seniorů tak u zdravotně postižených : 
 
• publikace katalogu poskytovatelů sociální a zdravotní péče spolu s adresářem 

kontaktních osob pro MČ Praha 17-Řepy 
 
Jistá navržená opatření, mající solitérní platnost, byla svým významem mimořádná. Jednalo se o 
opatření například u skupin  Rodiny s dětmi č. 1: 
 
• realizovat otevření jeslí 
 
Podobně lze doložit i opatření navržené skupinou Rodina s dětmi č. 2: 
 
• rozšíření kapacit MŠ a vytvoření další nabídky služeb pro matky s dětmi v podobě 

paralelních zařízení pro hlídání dětí 
 
Skupina Dětí s výchovnými problémy nepotřebuje větší komentář, neboť je precizně zpracovaná. 
Jsou zde vyjmenovány nejen problémy současné, ale rovněž i návrh přijatých opatření a pohled na 
situaci za 3 - 5 let po jejich realizaci.  
 
2.2.3 STAV ZA 3 - 5 LET 
 
I když se ne vždy musí splnit přání, vycházející z reálné představy, jsou přesto odhady respondentů 
velmi zajímavé. Velmi přesně to vyjádřila skupina zdravotně postižených: 
 
• občan se zdravotním postižením jde za doprovodu osobního asistenta po upravených 

chodnících a nájezdech v Řepích z chráněné dílny do bezbariérového kulturního 
střediska. Při návštěvě sociálního odboru je mu nabídnuta pomoc ze sociálního systému 
a je kontaktován poskytovateli sociálních služeb. 

 
Určitě lze souhlasit s tím, že po jistých úpravách, eliminujících specifiku požadavků jednotlivých 
skupin, lze tento model převzít do celkové koncepce rozvoje MČ Praha 17-Řepy. 
 
 
3.1 ZÁVĚR 
 
Shrneme-li si nyní všechna navrhovaná opatření, lze dostatečně přesvědčivě prokázat určité vazby 
mezi jednotlivými požadavky a jejich významem pro celou obec. Ačkoliv byly již vyjmenovány 
jednotlivé styčné body protínajících se požadavků a opatření, zdá se že jejich duplicita znamená 
rovněž i jejich celoplošnou platnost. Uvádíme tedy tyto duplicitní formulace, neboť je jasné, že ve své 
podstatě zachycují elementární problémy v sociální oblasti. Jde o následující stav a opatření: 
 
STAV: 
• nedostatek osobní asistence fyzicky zdatných osob 
• absence víkendového autobusového spojení linkou č. 180 do nemocnice v Motole 
• malá nabídka sociálních služeb 
• odstranění bariér pro jejich špatnou překročitelnost 
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• nedostatek bytů 
• absence domova pro seniory 
• nedostatek pracovních příležitostí pro matky s dětmi (přeneseně vzato i se zdr. 

postiženými) 
• navýšení kapacity nabídky zdravotních služeb 
 
OPATŘENÍ: 
• vytvoření systému sociální pomoci pro potřebné občany 
• publikace katalogu poskytovatelů sociální a zdravotní péče spolu s adresářem 

kontaktních osob pro MČ Praha 17 - Řepy 
• realizovat otevření jeslí 
• rozšíření kapacit MŠ a vytvoření další nabídky služeb pro matky s dětmi v podobě 

paralelních zařízení pro hlídání dětí 
• rozšíření autobusové linky č. 180 na víkendový provoz 
 
I když v navržených opatřeních se neobjevují očekávatelné návrhy, korelující s popisem stávajícího 
stavu, je přesto jasné, že vyplývají ze samotné dikce přednesených formulací. Proto je namístě 
rozšířit opatření odpovídající potřebám, jak jsou uvedeny v odstavci STAV. 
 
Mimo těchto prioritních opatření existují v rámci daného problému samozřejmě ještě i další, mající 
ovšem pouze specifický vztah k jednotlivým skupinám. Tato specifická opatření budou určena a 
zpracována na dalších setkáních dílčích skupin. 
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Příloha: 
 Č. 3 ODHAD POČTŮ DĚTÍ V ŘEPSKÝCH PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍCH 
 
Jiří Svoboda 
 
Vycházelo se z demografické analýzy, která byla provedena v lednu-únoru roku 2007. V provedené 
analýze se pomocí systému KD-RADNI extrahovaly počty narozených osob vždy od 1. 1. do 31. 12. 
každého roku. Tyto údaje jsou k dispozici v dokumentu, který byl předložen na únorovém 
zastupitelstvu.  
Nicméně k relativně přesnému odhadu demografické prognózy je nutno vycházet nejen z 
demografických dat, ale je rovněž nutné přihlédnout k věku prvorodiček. Zatímco v letech po roce 
1989 se věk této kategorie pohyboval v rozpětí mezi 23 - 27 let, potom přibližně od roku 2000 se tato 
věková hranice posunula do vyšší věkové kategorie, a to do skupiny mezi 26 - 30 lety i více. V praxi 
to znamená, že do reprodukční fáze vstupují starší ženy narozené v letech 1976 až 1980. 
V odhadu je ovšem nutné zohlednit mimořádný pokles počtů narozených dětí v letech 2000 - 2001, 
který se pohyboval řádově až o 25 % menším přírůstkem. Příčin může být samozřejmě více, 
nicméně prioritní budou faktory ekonomické.  
Koncem roku 1998 byl přijat tzv. „balíček úsporných opatření“, v němž jedna z položek bylo omezení 
dávek na děti. I když tato úprava neměla dlouhého trvání, plné dávky na děti byly obnoveny  koncem 
roku 2000, přesto došlo k poklesu porodnosti v důsledku sociální nejistoty v letech 2000 - 2001. 
Jiná je ovšem příčina posunu věku prvorodiček do vyšší věkové kategorie. Obecně se dá odhadnout, 
že i zde hrála dominantní úlohu ekonomická situace jak státu, tak i ženy samotné. Krátce po roce 
2000 se v zemi objevila relativně hustá síť soukromých vyšších škol, umožňující dosažení kvalitního 
vzdělání bez vysilujícího denního studia. Je proto velmi pravděpodobné, že tato skutečnost ovlivnila i 
věk žen vstupujících do reprodukční fáze. Po dosažení vyššího vzdělání se žena musela rovněž 
ekonomicky zabezpečit, což vedlo k tomu, že i když studium ukončila v relativně mladém věku, měla 
ekonomická stabilizace zpoždění asi 2 - 4 roky.  
Velikost populace lze samozřejmě odhadnout podle velikosti reprodukčních ročníků. Budeme-li tedy 
uvažovat ve výše naznačených věkových kategoriích, je možné sestavit populační škálu 
následujícím způsobem: 
 
     ROK  POČ. DĚTÍ      ROK POČ. DĚTÍ 

2020 158 1992 294 
2019 173 1991 337 
2018 192 1990 391 
2017 192 1989 390 
2016 189 1988 382 
2015 202 1987 419 
2014 201 1986 417 
2013 214 1985 454 
2012 202 1984 420 
2011 191 1983 388 
2010 188 1982 381 
2009 190 1981 386 
2008 211 1980 446 
2007 205 1979 428 
2006 209 1978 451 
2005 210 1977 453 
2004 208 1976 441 
2003 215 1975 385 
2002 223 1974 399 
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2001 154 1973 328 
2000 163 1972 302 

 
Čísla tištěná kurzívou jsou statistické odhady vypočtené metodou lineární regrese, kdy se 
porovnávaly počty rodičů s počty narozených dětí v letech 1994 - 2006, přičemž se korelační 
koeficient pohyboval na hranici 0.6, což udává vysokou míru přiléhavosti sledovaného vztahu. Bylo 
by samozřejmě možné použít i nelineární modely, avšak v tomto případě by ztratily svoji modelovou 
funkčnost pro relativně malý základní soubor vstupních dat.  
Výpočet byl proveden podle rovnice lineárního vztahu   y  =  A  +  Bx 
kde konstanty   A = 55,  B = 0,35    x = počet rodičů   y = hledaný počet narozených dětí. 
 
Tento model nepřihlíží k možnosti ovlivnění počtu narozených dětí přirozenou migrací, která vznikne 
pravděpodobně v důsledku odprodeje bytů. Dá se totiž předpokládat, že nejméně 15 – 25 % všech 
nových nabyvatelů bytů je okamžitě prodá za tržní ceny. Důvody, které k tomuto stavu povedou, 
budou přirozeně různé, nicméně se dá předpokládat, že to bude především zájem ekonomický. 
Rovněž tak se dá předpokládat, že k okamžitému odprodeji sáhnou pravděpodobně mladší rodiny s 
dětmi. Potenciální kupci se však budou rekrutovat spíše z ekonomicky zajištěných skupin, 
pravděpodobně středního věku. U takových kupců se však nedá předpokládat vyšší počet dětí. To 
může samozřejmě ovlivnit počty dětí pro každý kalendářní rok, takže dětí bude spíše ubývat, a to 
přibližně od horizontu roku 2010.  
Na druhou stranu se dá ovšem předpokládat, že další skupina, která bude schopna tržní cenu za 
prodávané byty nabídnout, bude ekonomicky silná skupina zahraničních obchodníků. I v této skupině 
se příliš dětí neobjevuje. 
Velmi silný faktor, který rovněž ovlivní počty dětí, je počet dětí v rodině,  ekonomická situace rodiny či 
samoživitele. V současné době je na trvalém vzestupu trend jednoho dítěte, který je zřetelný 
přibližně od poloviny 90. let. Uvedený trend je dobře vidět na následujícím grafu, zobrazující věkovou 
kategorii prvorodiček od věku 30 let a výše ve vztahu k počtu narozených dětí a počtu rodičů. 
Uvedená korelační vazba v podobě kvadratického korelačního koeficientu r2 naznačuje, že se jedná 
o relativně vysokou těsnost.  V případě sledování stejného vztahu u prvorodiček ve věkové kategorii 
od 25 a od 27 let se tak vysoká těsnost vztahu vůbec neobjevila. Toto zjištění posléze ukazuje, že 
v současné době se věk rodiček pohybuje na hranici věku biologické reprodukce. Je velice 
pravděpodobné, že letošním rokem začnou počty narozených dětí klesat. Tomuto odhadu napovídají 
nulové korelace věkových kategorií žen 25 a 27 let. 
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Příloha  

Č. 4  HISTORIE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 

Jiří Svoboda  
 
Základní principy komunitního plánování se vyprofilovaly především v severní a západní Evropě. 
Primát v tomto složitém procesu hrála Velká Británie a Švédsko. Tím ovšem není řečeno, že by 
podobné kroky neprobíhaly jinde v Evropě. V tomto ohledu není neskromné upozornit na to, že již od 
30. let 20. století hrála ČSR v této oblasti skutečně prim.  
Byla to zásluha především  paní dr. A. G.Masarykové, která vyvinula obdivuhodné úsilí, že již koncem 
roku 1918 byla otevřena "Ženská vyšší škola pro sociální péči", původně jako jednoroční škola 
soukromá. Nicméně činnost jejich absolventů se ukázala být tak prospěšná, že již v průběhu 20. let 
bylo z původního názvu školy vypuštěno adjektivum "ženská" a škola byla zpřístupněna i mužům. S 
touto změnou se měnily rovněž i učební podmínky, kvalita pedagogického sboru a rovněž i délka 
studia. Studijní doba byla postupně prodlužována z původních dvou semestrů na tři, na čtyři  a v roce 
1929 pak na šest semestrů. V téže době přesáhl význam této školní instituce lokální rozměry a stal se 
předmětem mimořádného zájmu všech zdravotních a sociálních institucí ČSR. V roce 1928 na žádost 
dr. Masarykové, která byla předsedkyní "České zemské komise pro péči a mládež", převzalo tuto 
školu "Ústředí dobrovolných sociálních a sociálně zdravotních spolků v ČSR". Tím bylo 
dosaženo určité unifikace osnov, které byly vypracovány předními zdravotními a sociálními odborníky 
tehdejší vlády, ale rovněž i toho, že absolventi této instituce byli vítanými sociálními pracovníky, o 
které byla vždy nouze. Přitažlivé na tomto osvětově-sociálním programu bylo to, že školné činilo sice 
500 Kč za rok, nicméně pro uchazeče a uchazečky o studium, kteří pocházeli z nemajetných vrstev,  
bylo studium bezplatné.  
Zajímavé byly rovněž i přijímací a studijní podmínky této školy. Základním předpokladem byl věk 
uchazeče, který byl stanoven na minimální hranici 20 let a doklad o složení maturitní zkoušky. Další 
zajímavou podmínkou bylo i to, že uchazeč o studium musel předložit osvědčení o tom, že poznal 
práci sociálního kurátora buď v úřadovně, případně ve zdravotní nebo sociální poradně.  
Školy stejného typu byly pro jejich úspěšnost o několik let později zřízeny v Brně a v Bratislavě. 
Absolventky uvedených institucí (tvořily je většinou ženy) se soustředily v "Organizaci sociálních 
pracovnic", která fungovala prakticky až do zániku republiky v roce 1939. 

Po druhé světové válce nastala určitá pauza ve vývoji sociální péče. Bylo to dáno především silným 
dopadem následků války a masivním nasazením zdravotních zařízení ve státní péči. Počty osob 
zraněných ve válce šly do milionů a bylo nutné se o ně postarat. To nemohly vyřešit žádné 
organizace charitativního typu, ale pouze stát. Proto byla také počátkem 50. let soustředěna veškerá 
sociálně-komunitní činnost do státem řízených organizací. Nicméně postupem doby a vývojovým 
procesem se dospělo v krátké době k tomu, že podobně účinné je přenechat tuto činnost jiným, a to 
v tomto případě neziskovým organizacím.  

Velkou aktivitu vyvinuly občanské spolky v USA a ve Velké Británii, které měly dostatek zkušeností s 
touto činností. Příklad Velké Británie byl pro evropský region přijatelný z několika aspektů. Jeho 
předností bylo výchozí postavení evropských křesťanských tradic, mající staleté zkušenosti s 
poskytováním sociálního zázemí pro nejohroženější skupiny obyvatelstva. Druhý nezanedbatelný 
faktor byla právě skončená válka.  

Britské komunitní plánování začalo v době, kdy snahy o centrální plánování pozvolna doznívaly. Od 
50. let probíhá více či méně úspěšně, ale soustavně, decentralizace politické výkonné moci, 
doprovázená několikerou reformou regionálního uspořádání. Průběh decentralizace odpovědnosti za 
poskytování sociálních služeb a rovněž i příslušných nástrojů byl ovšem plně pod státní kontrolou. 
Nicméně tyto kroky byly postupné a velmi opatrné. Než začala britská místní administrativa 
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komunitně plánovat, prošla delším vývojem od centralistického k místnímu plánování, od direktivního 
ke strategickému, a od centrálního řízení služeb k místní zodpovědnosti. Místní správa měla, včetně 
sociální oblasti, nejen dlouhodobě zpracovávané, ale především fungující a realizované plány, které 
u nás známe jako plány strategického rozvoje území. Vláda Spojeného Království, po důsledné 
decentralizaci moci, si ponechala v sociální oblasti funkci metodickou. Současně na základě 
vlastních i zadaných výzkumů stanovila jak státní sociální politiku, tak i konkrétní priority v sociální 
oblasti a vytvořila nástroje umožňující jejich praktickou a regionálně specifickou realizaci.  

Spolky   

 Od 60. let výrazně posílily pozice organizací, spolků, a sdružení uživatelů sociálních služeb do té 
míry, že neexistovalo, aby jakékoli rozhodování o sociálních službách bylo zahájeno bez jejich 
spoluúčasti. Metodika rozvojového plánování 70. let nestačila pojmout tlak uživatelů a jejich 
oprávněný nárok -  být nejen objektem rozhodování a plánování, ale stát se současně i subjektem 
tohoto procesu. Proto se postupně tato metodika proměňovala tak, aby zapojení uživatelů a posléze i 
poskytovatelů, bylo postaveno do stejné roviny jako zapojení místní administrativy. Jinými slovy, 
došlo k tomu, že rozvojové plánování, tak jak bylo původně zavedeno, se rozplynulo v plánování 
komunitním. Rozdíly v obou metodikách jsou dnes v UK nepatrné a nejsou vůbec důležité, neboť v 
obou případech je charakteristické právě zapojení uživatelů a poskytovatelů jako rovnocenných 
partnerů. 
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Příloha č. 5   
Č. 5  ÚSTUPOVÉ BYDLENÍ V ŘEPÍCH 

Jiří Svoboda 
 ÚSTUPOVÉ BYDLENÍ V ŘEPÍCH 

 
Výchozím materiálem pro tuto studii je porada, která proběhla dne 20. listopadu 2007 za 
předsednictví místostarosty Bc. Černovského (viz zápis z jednání). Bylo zde konstatováno, že  
v nejbližší době, myšleno v horizontu přibližně 2 – 3 let, dojde k dramatickému vzestupu věkových 
kategorií, kterých se bytová problematika bezprostředně dotkne. 
Z obsahu projednávané problematiky vyplynulo, že největší zátěž spojená s bytovou otázkou, se 
bude pohybovat především u věkové kategorie – senioři. Je ovšem samozřejmé, že to není jediná 
kategorie, které se bytová otázka dotkne a zdaleka ani poslední. Rovněž i kategorie mladá rodina 
s dětmi a zdravotně postižení zde budou hrát důležitou roli.  
Proč tyto kategorie?  Z ekonomického pohledu se jedná o takové sociální skupiny, které se v rámci 
vlastní soběstačnosti objevují v celém populačním spektru v extrémních postaveních. U všech 
dotčených skupin lze jednoznačně definovat jejich malou ekonomickou mobilitu a především 
vysokou závislost na sociální síti ČR. Tato závislost je,  měřeno příjmy sociálních dávek, mnohem 
vyšší nežli u zbývající části populace. Uvedená definice sociálního postavení uvedených skupin 
potom jasně vytyčuje směr pozornosti ÚMČ Praha 17–Řepy. 
 
Finanční nedostatečnost  při pokrývání základních potřeb je limitujícím prvkem, určujícím, které 
základní potřeby je nutné akceptovat v následujících třech skupinách možností: 
 
1. úplná finanční nedostatečnost 
2. částečná finanční nedostatečnost 
3. nedostatečnost s možností prodlevy 
 
Při podrobné analýze lze ovšem zjistit, že ve všech těchto složkách je zakomponovaný časový prvek, 
který určuje budoucí pořadí životních potřeb a nákladů. Základním kritériem při sledování výdajů 
domácnosti je solventnost při úhradě nájmu za pronajatý byt. Nelze přehlédnout rovněž i položku, 
která v současné době akceleruje směrem nahoru, a tou je zvyšování cen za energii. Konečně 
třetím a rovněž i společným jmenovatelem, na kterém se všechny tři skupiny shodnou, je 
navyšování cen za léky, lékařské ošetření apod.  
 
Toto vymezení jednotlivých zátěží uvedených skupin definuje, že problémy s bydlením budou 
pravděpodobně základní.  
Limitujícím kritériem, nutným ke všem sociálním rozhodnutím, je demografická analýza sledované 
oblasti. Podobná analýza je nezbytná proto, že na podkladě již existujících dat lze s poměrně 
vysokou pravděpodobností nastínit vývoj v příštích několika letech. 
 

 DEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA PRAHY  17-ŘEP 
 
Z dříve zveřejněné demografické analýzy Prahy 17-Řep (únor 2007) vyplývá jednoznačně, že podle 
počtu obyvatelstva patří městská část Praha 17-Řepy do menších pražských obvodů. Nicméně, 
vzhledem k tomu, že podrobné údaje platné pro uvedené městské části byly v úplném přehledu 
zveřejněny ČSÚ pouze pro rok 2004, bylo nutné provést detailní analýzu demografické situace 
v Řepích pro poslední období. Za tímto účelem byl využit počítačový systém KD-Radní 
s demografickými databázovými soubory, přičemž se sledovala věková kategorizace s krokem 1 
roku, tedy získat přehled o věkových skupinách pro každý rok narození. Tím bylo dosaženo vysoké 
přesnosti demografické analýzy, ale především bylo možné využít získané údaje k  predikčním 
účelům s výhledem až do roku 2015. Je ovšem pochopitelné, že ne všechna data byla zcela 
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identická s údaji uváděnými ve statistických ročenkách, objevovaly se rozdíly v řádu maximálně 
desítek, takže pro relativní údaje neměly tyto odchylky žádný dopad.  
Vzhledem k tomu, že v demografických monografiích pro poslední roky bývají údaje pro  MČ Praha 
17-Řepy uváděny dohromady se zličínskými daty, bylo nutné tato data odfiltrovat.  
 
 

Detailní věková struktura pro Řepy platná k 31. 12. 2006 
 
Tabulka č. 1 

Detailní věková struktura Prahy 17  
 

ROK POČET ROK POČET ROK POČET 
2006 209 1973 328 1940 146 
2005 210 1972 302 1939 108 
2004 208 1971 304 1938 90 
2003 215 1970 318 1937 74 
2002 223 1969 289 1936 98 
2001 154 1968 332 1935 98 
2000 163 1967 324 1934 85 
1999 175 1966 365 1933 91 
1998 111 1965 380 1932 93 
1997 182 1964 461 1931 73 
1996 212 1963 395 1930 120 
1995 227 1962 412 1929 78 
1994 264 1961 355 1928 93 
1993 308 1960 410 1927 81 
1992 294 1959 345 1926 54 
1991 337 1958 375 1925 52 
1990 391 1957 416 1924 66 
1989 390 1956 447 1923 61 
1988 382 1955 410 1922 57 
1987 419 1954 467 1921 40 
1986 417 1953 434 1920 34 
1985 454 1952 437 1919 28 
1984 420 1951 425 1918 11 
1983 388 1950 392 1917 7 
1982 381 1949 322 1916 6 
1981 386 1948 347 1915 7 
1980 446 1947 342 1914 8 
1979 428 1946 333 1913 5 
1978 451 1945 277 1912 4 
1977 453 1944 266 1911 3 
1976 441 1943 207 1910 1 
1975 385 1942 183 1909 0 
1974 399 1941 129 1908 0 

  
 

Pod polem "ROK" je uveden ročník narození obyvatel žijících trvale na území Řep. 
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Uvedená tabulka již dovoluje vytvořit si představu i o těch věkových skupinách, které nejsou běžně 
ve statistických ročenkách uváděny. Jedná se především o ty věkové kategorie, které ze sociálního 
pohledu představují ohrožené skupiny, tedy o oba krajní extrémy věkového rozpětí sledované 
populace - stručně řečeno, nejmladší a nejstarší ročníky. Uvedená možnost je vysoce významná, 
neboť umožňuje tvorbu vlastních věkových kategorií podle momentální potřeby, ale rovněž tak 
dovoluje i časové posuny ve sledované řadě s maximální možnou přesností.  
Demografické údaje zobrazují poměr mezi mužskou a ženskou částí populace, a to i ve srovnání 
s jinými oblastmi. Obecně je známý fakt, že v každé populaci převažuje mírně počet žen nad počtem 
mužů. Tato skutečnost je také plně potvrzena i pro současnou řepskou populaci. V následující 
tabulce nechceme příliš detailizovat, takže se omezíme pouze na citaci běžně uváděných věkových 
kategorií, tedy na základní tři populační skupiny. Pro srovnatelnost se sousedními MČ není možné 
uvádět absolutní data, takže budeme uvádět pouze relativní údaje, tedy procentický podíl každé 
jednotlivé populační složky vzhledem k celkovému počtu všech obyvatel sledovaných MČ. 

 
 
Tabulka č. 2 

Zastoupení obou pohlaví ve věkové struktuře k 31. 12. 2004 
 

Kategorie P-17 Zličín P-5 P-6 P-13 
0-14 Muži 15,42 13,26 14,87 12,44 17,49 
0-14 Ženy 13,68 12,00 12,56 10,56 16,41 
Femi-ratio 94,6 87,9 92,3 96,5 100,3 
0-14 Celkem 14,52 12,64 13,66 11,44 16,93 
15-64 Muži 78,69 76,70 74,42 69,44 77,31 
15-64 Ženy 77,55 73,40 71,18 63,78 76,54 
Femi-ratio 105,1 92,9 104,5 104,3 105,1 
15-64 Celkem 78,10 75,07 72,73 66,43 76,91 
65+ Muži 5,89 10,05 10,71 18,13 5,21 
65+ Ženy 8,77 14,60 16,26 25,65 7,05 
Femi-ratio 158,9 141,1 165,9 160,8 144,9 
65+ Celkem 7,38 12,29 13,61 22,13 6,16 

 
Pole označené Femi-ratio udává podíl žen na 100 mužů  a je vypočten z absolutních hodnot. 
 

Pozoruhodný poměr femi-ratio je ve Zličíně, který jednoznačně dokládá, že žen v produktivní 
populaci 15-64 let  je zde méně nežli mužů. Je pravděpodobné, že na této anomálii se podílí 
přítomnost mohutných nákupních center, v nichž dojíždějící složku tvoří ženy. Ta složka mužů, která 
tvoří onu skupinu nad rámec průměru, budou pravděpodobně rovněž zaměstnanci nákupních center. 
Ti si pravděpodobně, vzhledem ke svému postavení, nemohou v těchto merkantilních strukturách 
dovolit vzdálené dojíždění, takže volí dočasné bydlení přímo ve Zličíně. 
 
Ačkoliv MČ Praha – Řepy patří počtem obyvatel k menším městským částem Prahy, nelze tento fakt 
přecházet. Velikost řepské populace je srovnatelná s kterýmkoliv okresním městem, takže je možné 
demografickou situaci Řep porovnávat i nad rámec Prahy. Navržený postup není samoúčelný. 
Vybraná města ve středních Čechách jsou přirozeně se vyvíjející regionální centra, na nichž je 
možné rozdílnost řepské a „normální“ populace velmi dobře demonstrovat. 

 
Třebaže jsou ve statistických výkazech uváděny věkové kategorie podle ustáleného pravidla (0-14 
let, 15-64 let a 65 a více), objevují se ve výkazech měst věkové kategorie poněkud jiné.  
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Jde o věkové skupiny 0-14 let, 15-59 let a 60 let a více. 
 
Vzhledem k tomu, že jsme vytvářeli tabulku srovnávacích údajů mezi přibližně stejně velikými městy 
ve středních Čechách, museli jsme výše uvedeným věkovým skupinám přizpůsobit i naše přepočty. 
Rozdíly s tabulkou č. 2 nejsou ovšem příliš výrazné. 

 
 
Tabulka č. 3 

Demografické srovnání MČ Prahy s některými městy k 31. 12. 2004 
 

OBEC STAV F - ratio Inx.stáří Inx.econ. 15-59 muži 15-59 ženy 
Praha - 17 23 828 105,5 78,6 35,0 74,5 73,7 
Praha – 13 54 067 106,1 59,3 36,9 73,3 72,8 
Praha – 6 98 985 102,2 248,1 66,2 63,6 57,2 
Praha – 5 79 057 104,2 142,0 49,4 68,6 65,4 
Zličín 3 197 91,4 136,1 42,5 72,3 68,0 
Benešov 16 208 100,5 123,9 48,6 69,8 65,0 
Beroun 17 646 101,3 136,7 51,5 68,0 64,2 
K.Hora 21 109 100,1 126,8 53,0 67,2 63,6 
Mělník 19 053 101,0 139,6 52,2 67,7 63,8 
Nymburk 14 351 104,2 136,3 49,6 68,1 65,7 
Příbram 35 147 100,6 129,7 49,7 69,1 64,7 
Rakovník 16 329 102,6 134,4 50,5 68,1 64,8 

 
Ze srovnání uvedených údajů vyplývají některé odlišnosti Řep od jiných sledovaných subjektů.  
Například index stáří je spolu s Prahou 13 mimořádně příznivý a stejně je tomu tak i s indexem 
ekonomické zatíženosti obyvatelstva. Uvedený faktor je dán procentickým podílem ekonomicky 
aktivní věkové kategorie 15-59 let. Zbývající ukazatele jsou již v dobré relaci s ostatními. Co je 
ovšem pozoruhodné, že prakticky ve všech vybraných městech je index stáří přibližně stejný, což 
v tomto případě znamená převahu seniorské skupiny. Z toho vyplývá, že normální česká populace 
viditelně stárne. Nicméně po srovnání ukazatelů občanské vybavenosti, jakými jsou například podíly 
jednotlivých typů škol k počtu dětí, podíly sociálních zařízení a podobně, je toto zjištění daleko 
tristnější.   
Závěrem lze k základním demografickým informacím poznamenat, že Řepy zatím patří mezi „mladé“ 
obce.  Ono slůvko „zatím“ je zde na místě.  Uvedený trend stárnutí, který byl nastartován již 
v minulém století, se dotkne i Řep a je nutné se na tuto situaci připravit. Je nutné si také uvědomit, 
že Femi-ratio u věkové kategorie 65 a více let je v Řepích srovnatelné jak s Prahou 5, tak i s Prahou 
6., tak jak to ukazuje tabulka č. 2. To znamená, že počet žen vysoce převyšuje počet mužů ve 
sledované věkové kategorii. Tento trend je významný, neboť praktické zkušenosti dokládají, že 
procento osamocených žen v seniorském věku je  mnohonásobně vyšší nežli procento 
osamocených mužů. 

 
 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ  ŘEP V HORIZONTU LET 2010 - 2015 

 
Díky podrobné demografické analýze řepských údajů je možné provádět časové posuny na základě 
dat uvedených v tabulce č. 1. Výsledkem statistických analýz je zisk několika velice cenných 
informací. Menší komplikace byla s určením věkové skupiny 0 – 14 let, neboť pro roky 2010 a 2015 
bylo nutné chybějící data vypočítat. Výpočet byl řešen pomocí lineární regrese mezi věkovou 
kategorií 15 – 18 let a skupinou 65 let a více. Nezávislé hodnoty proměnné (x) byla pořadová čísla 
1,2 …3 určená pro roky sledovaných dat. Korelační index (r) byl v tomto případě 0,99998, což se 
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rovná prakticky  přímé závislosti. Konstanta B udávala v tomto případě o kolik se pro každé 
sledované období zvyšuje nebo snižuje závislá hodnota.  
Druhá varianta statistického výpočtu bylo přiřazení absolutních hodnot letopočtu. Tím bylo dosaženo 
možnosti reálného výpočtu  pro každý jednotlivý rok. Výše uvedená první varianta však poskytla 
absolutní hodnotu konstanty B (směrnice přímky), přičemž určení numerické hodnoty v pozici (+) 
nebo (-) ukazovalo na přírůstek nebo na úbytek sledované závislé hodnoty. V uvedeném případě to 
bylo –404. Z toho bylo možné vyvodit, že pro každé pětiletí lze počítat s úbytkem přibližně 400 dětí 
ve věkové skupině 0 – 14 let. Tento odhad byl také zakalkulován do výsledné tabulky č. 8 do 
věkové kategorie 0 – 14 let pro roky 2010 a 2015. U ostatních věkových skupin se lineární  regresní 
analýza provádět nemusela, neboť  všechna data byla k dispozici. 
Opačný extrém byl u věkové skupiny 65 let a více, kde konstanta B činila +1458, což znamená, že 
každé pětiletí přibývá v Řepích kolem 1460 seniorů. 

 
Tabulka č. 4 

Základní věková struktura do roku 2015 v Praze 17  
 

Skupina 2006 2010 2015 
0 – 14 2 861 2 400 2000 
15 – 64 18 879 18 708 17 665 
65 a více 2 084 3 167 4 995 
15 – 18 1 412 1 011 603 
19 – 24 2 480 2 183 1 482 
25 – 30 1 855 2 418 2 308 
19 – 30 4 335 4 601 3 790 
TOTAL 23 824 24 275 24 660 

 
 

Uvedené hodnoty však vyniknou mnohem více v relativních údajích. Uvádíme proto tabulku  poměrů 
sledovaných skupin. 
 
Tabulka č. 5 

Základní věková struktura do roku 2015 v procentech v Praze 17  
 

Skupina 2001 2004 2006 2010 2015 
0 – 14 17,1 14,5 12,1 9,9 8,1 
15 – 64 75,5 78,1 79,2 77,1 71,6 
65 a více 7,4 7,4 8,8 13,0 20,3 
15 – 18 7,8 6,7 5,9 4,2 2,4 
19 – 24 12,9 11,5 10,3 9,0 6,0 
25 – 30 7,4 7,9 7,7 10,0 9,4 
19 – 30 20,5 19,5 18,1 19,0 15,4 
inx. eco. 32,5 28,0 26,3 29,8 39,6 
inx. stáří 43,3 50,8 72,8 132,0 249,8 

 
Významnost této tabulky je na první pohled zřejmá. Pokud nezasáhne stát razantní podporou 
mladším skupinám, lze skutečně očekávat to, o čem se všeobecně ví a mluví, tedy pozvolný úbytek 
dětí a z toho vyplývající stárnutí celé české populace. Přímo demonstrativně je tento fatální stav 
viditelný na věkové skupině 65 let a více, která v roce 2015 dosáhne velikosti srovnatelné s dnešní 
Prahou  6. Je evidentní, že tento trend má trvalý charakter a bude pravděpodobně pokračovat i 
v následujícím období. Proto je nezbytné již nyní hovořit o nutném zásahu ze strany státu, neboť se 
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tím sníží ekonomická zatíženost v budoucnosti. Mimo běžné přídavky na děti to budou 
pravděpodobně i nadále výplaty k narozeným dětem, tzv. „porodné“. Určitě dojde k celé řadě 
opatření, směřujícím k udržení nejmladší populace alespoň na současné výši. 
 Již dnes je ovšem jasné, že tyto jednorázové podpory stačit nebudou. Jediná možnost, která by do 
určité míry stabilizovala klesající porodnost, je zahájení výstavby malometrážních bytů 
s přednostním určením pro mladé rodiny. Z toho vyplývá, že každá městská část si bude muset 
pohlídat určitou kvótu především malometrážních bytů, neboť v dohledné době se s velkou 
pravděpodobností žádné větší počty bytů stavět nebudou. Nicméně potřebnost bytů a jejich 
naléhavost pro nejohroženější skupiny si výstavbu potřebného bytového fondu vynutí. 
Není to jenom tato ohrožená skupina, které se demografický vývoj v budoucnosti dotkne. Druhá a 
mnohem početnější kategorie budou senioři, která se v porovnání se současností přibližně 
zdvojnásobí. I v tomto případě bude nutné počítat s tím, že rovněž i od ní bude trvalý tlak na 
malometrážní byty, neboť za situace, kdy  v roce 2010 skončí deregulace nájemného, způsobí 
placení nájmů citelné problémy. 
 
Nejde o účelové konstatování, ale o prostý fakt. To lze ostatně demonstrovat na následujícím 
příkladu. K datu 31. 12. 2006 bylo v řepské populaci 2084 osob v seniorském věku, tak jak zobrazuje 
tabulka č. 6. V této tabulce je zobrazen nárůst podílu seniorských skupin v časovém horizontu do 
roku 2010, kdy byla využita tabulka č.1 s absolutními údaji počtu obyvatel MČ Praha 17.  
V tabulce č. 6 jsou pro každý následující rok uvedeny přírůstky obyvatel těch věkových kategorií, 
které dosáhly důchodového věku a rovněž i jejich trvale narůstající absolutní počet. Stoupající trend 
navyšování je uveden ve sloupci "Total".  
 
Tabulka č. 6 

Nárůst počtu seniorů v letech 2007 až 2010 
 

Rok do 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 Total 
2006 2 084         2 084 
2007  207 266       2 557 
2008    277 333     3 167 
2009      342 347   3 856 
2010        322 392 4 530 

 
 
Letopočty v horním řádku tabulky č. 6 označují ročníky, které v daném roce (první sloupec) odcházejí 
do důchodu. Je proto nutné přibližně s takovým nárůstem počítat a připravit se na novou situaci. 
Uvedená tabulka umožňuje zhodnotit předpokládanou situaci, a to podílově, vyjádříme-li meziroční 
nárůsty procenty. Označíme-li počet seniorů v penzijním věku v roce 2006 indexem 100, jsou potom 
nárůsty vzhledem k celkové populaci v Řepích následovné: 
 
 Tabulka č. 7 

Počet seniorů a jejich podíl v řepské populaci do roku 2010 
 

Rok Total Rent Podíl Index 
2006 23 824 2 084 8,75 100,0 
2007 23 936 2 557 10,68 122,1 
2008 24 048 3 167 13,17 150,5 
2009 24 161 3 856 15,96 182,4 
2010 24 275 4 530 18,66 213,3 
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Sloupec "Total" uvádí absolutní počet všech řepských obyvatel, sloupec "Rent" počet seniorů, 
sloupec "Podíl" jejich procentický podíl k celkové řepské populaci a sloupec "Index" podíl k roku 
2006, který byl vzat jako základ. 
 
Uvedená čísla nemusí být samozřejmě přesná, musí se počítat s přirozenou úmrtností v uvedených 
populačních ročnících. Nicméně v každém případě se jedná o velmi silné ročníky, které zásadním 
způsobem počty seniorů navýší. Například rozdíl mezi rokem 2006 a 2010 je vyjádřen indexem 213, 
což znamená, že v porovnání s rokem 2006 se počet osob v seniorském věku přibližně 
zdvojnásobí. 
Tento narůstající trend řepské seniorské populace podporuje i oficiální statistika pro hl. m. Prahu. 
 

ŽÁDOSTI O DÁVKY NA BYDLENÍ 
Bylo již řečeno, že se dá počítat s nárůstem počtů žadatelů o dávky na bydlení a to nejenom  
z důvodů transformace do nové životní situace, ale rovněž i pro deregulaci nájemného. Jedná se o 
zvláštní shodu okolností právě v tomto období. Nicméně pro občany existuje vícenásobná záchranná 
sociální síť:  
 
• Jde o příspěvky, které jsou poskytovány Státní sociální péčí v podobě příspěvku na bydlení 

pro rodinu. O tento příspěvek si musí požádat každý jednotlivý občan individuálně.  
 

Z pohledu změn státní sociální podpory po 1. lednu 2007 a v návaznosti na novou úpravu životního 
minima, kterou přináší zák. č. 110/2206 Sb. o životním a existenčním minimu, dochází od 1.1. 2007 
ke změnám dávek poskytovaných podle zák. č. 117/1995 Sb. , o státní sociální podpoře, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Životní a existenční minimum 
 
Definice životního a existenčního minima 
- Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a 

ostatních základních osobních potřeb. Existenční minimum je minimální hranicí peněžních 
příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních 
potřeb na úrovni umožňující přežití.  

- Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u 
osoby plně invalidní a u osoby starší 65 let.  

 
Právní úprava a hlavní využití 
- Životní a existenční minimum je stanoveno v zákoně č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním 

minimu.  
- Hlavní využití životního a existenčního minima je v zákoně č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 

nouzi. Životní minimum plní rozhodující úlohu při posuzování hmotné nouze i jako sociálně-
ochranná veličina. Vedle životního minima je z důvodu větší motivace zaveden pro dospělé 
osoby v hmotné nouzi institut existenčního minima.  

 
Náklady na bydlení 
- Životní minimum ani existenční minimum nezahrnují nezbytné náklady na bydlení.  
- Ochrana v oblasti bydlení je řešena v rámci systému státní sociální podpory poskytováním 

příspěvku na bydlení a v systému pomoci v hmotné nouzi doplatkem na bydlení.  
 
Částky životního minima od 1. 1. 2007 (platí i od 1. 1. 2008) v Kč za měsíc  
-  pro jednotlivce         3 126     
-  pro první osobu v domácnosti       2 880 
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-  pro druhou a další osobu v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem 2 600    
-  pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let                                                               1 600    
-  6 až 15 let                                                                    1 960    
-  15 až 26 let (nezaopatřené)                                                               2 250  
 
Životní minimum je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti. 
 
Částka existenčního minima od 1. 1. 2007 (platí i od 1. 1. 2008) v Kč za měsíc 
-   existenční  minimum                                                2020  
 
 
Příklady životního minima různých typů domácností v Kč za měsíc 
      jednotlivec            3126 
      2 dospělí                    2880 + 2 600 = 5 480 
      1 dospělý, 1 dítě ve věku 5 let                2 880 + 1 600 = 4 480 
      2 dospělí, 1 dítě ve věku 5 let                2 880 + 2 600 + 1 600 = 7 080 
      2 dospělí, 2 děti ve věku 8 a 16 let               2 880 + 2 600 + 1960 + 2250 = 9 690 
      2 dospělí, 3 děti ve věku 5, 8 a 16 let               2 880 + 2 600 + 1 600 + 1960 + 2250  = 11 290 
 
Společně posuzované osoby 
- rodiče a nezletilé nezaopatřené děti,  
- manželé,  
- rodiče a děti nezletilé zaopatřené nebo zletilé, pokud tyto děti s rodiči užívají byt a nejsou 

posuzovány s jinými osobami,  
- jiné osoby společně užívající byt, pokud písemně neprohlásí, že spolu trvale nežijí a společně                    

neuhrazují náklady na své potřeby.  
 
Společně posuzovanými osobami jsou i osoby, které se přechodně, z důvodů soustavné přípravy na 
budoucí povolání, zdravotních nebo pracovních (včetně dobrovolnické služby), zdržují mimo byt. 
 
Započitatelné příjmy 
Se životním minimem se porovnávají všechny čisté peněžní příjmy jednotlivce nebo společně 
posuzovaných osob (z pracovní činnosti, z podnikání, z kapitálového majetku, z pronájmu, důchody, 
dávky nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory a ostatní sociální dávky, podpory v 
nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, výživné, atd.) s výjimkou: 
- příspěvku na bydlení, doplatku na bydlení a jednorázových sociálních dávek,  
- příjmů z prodeje nemovitostí a odstupného za uvolnění bytu použitých k úhradě  
- nákladů na uspokojení bytové potřeby,  
- náhrady škody a finančních prostředků na odstranění následků živelní pohromy,  
- peněžní pomoci obětem trestné činnosti,  
- sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem,  
- podpory z prostředků nadací a občanských sdružení,  
- stipendií,  
- odměn za darování krve,  
- daňového bonusu,  
- příspěvku na péči (v okruhu společně posuzovaných osob),  
- té části sociálního příplatku a příspěvku na úhradu potřeb dítěte, který náleží ze zdravotních 

důvodů,  
- dávek sociální péče poskytovaných ze zdravotních důvodů,  
- zvláštního příspěvku k důchodu pro účastníky národního boje za vznik a osvobození 

Československa.  
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Valorizace životního a existenčního minima 
- životní a existenční minimum je zvyšováno nařízením vlády  
- při zvyšování částek životního a existenčního minima se zachovává jejich  reálná úroveň   
- vláda je zmocněna zvyšovat částky životního a existenčního minima vždy od 1. ledna podle 

skutečného vývoje spotřebitelských cen, pokud nárůst nákladů na výživu a na ostatní 
základní osobní potřeby přesáhne ve stanoveném rozhodném období 5 %  

- částky životního a existenčního minima může vláda za mimořádných okolností zvýšit také mimo 
termín pravidelné valorizace  

 
Využití životního a existenčního minima 
- dávky pomoci v hmotné nouzi (poskytované na základě zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v 

hmotné nouzi). Viz část Právní úprava a hlavní využití.  
- dávky státní sociální podpory (poskytované na základě zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální 

podpoře, v platném znění) – zejména přídavek na dítě a sociální příplatek. Životní minimum se 
využívá při zjišťování nároku na tyto dávky, které zabezpečují adresnou pomoc rodinám s dětmi 
ve stanovených sociálních situacích a v případě sociálního příplatku tvoří i základ pro jeho 
výpočet.  

- další jako např. v soudní praxi pro stanovení alimentačních povinností, v případě exekucí pro 
nezabavitelné částky apod.  

 
Informace a žádosti 
- informace a žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi se podávají na sociálních odborech 

pověřených obecních (městských) úřadů podle místa trvalého pobytu občana.  
- žádosti o dávky státní sociální podpory je třeba podat příslušnému úřadu státní sociální podpory 

podle místa trvalého pobytu občana (úřad práce, v hlavním městě Praze úřad městské části). 
Pracovníci těchto úřadů Vám jistě rádi poskytnou také všechny potřebné informace.  

 
 
Podle těchto právních předpisů má nárok na příspěvek na bydlení: 
 
• Vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu, jestliže 30 % (v Praze 

35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % (v Praze 35 
%) příjmů rodiny je nižší nežli příslušné normativní náklady stanovené zákonem. 

 
• Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné náklady na bydlení podle 

velikosti obce a počtu členů v domácnosti. Zahrnují částky pro nájemní byty v souladu se 
zákonem o nájemném. Dále jsou v nich zahrnuty ceny služeb a energií. Normativní náklady na 
bydlení jsou propočítány na přiměřené velikosti bytů pro daný počet osob v nich trvale bydlících 
a jsou každoročně valorizovány. Jejich výši určuje  zákonný předpis na základě zákona č. 
112/2006 Sb. § 26 odst. 1 písm. a) a b). 

 
Tab. č. 7.1  

Normativní náklady v Kč pro nájemní byty pro rok 2008 
 

Počet obyvatel obce Počet  
osob v 
rodině 

 
Praha 

Nad 100 tis. 
obyvatel 

50 – 100 tis. 
obyvatel 

10 – 50 tis. 
obyvatel 

Do 10 tis. 
obyvatel 

1 4 182 3 383 3 155 2 895 2 747 
2 6 091 4 998 4 686 4 331 4 128 
3 8 401 6 971 6 563 6 099 5 834 

4 a více 10 549 8 824 8 332 7 772 7 453 
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Normativní náklady se používají pro výpočet příspěvku i v družstevních bytech a v bytech vlastníků. 
Jak vyplývá z logiky obsahu určení, jsou menší. 
 
Tab. č. 7.2 

Normativní náklady v Kč pro družstevní a vlastnické byty pro rok 2008 
 

Počet obyvatel obce Počet  
osob v 
rodině 

 
Praha 

Nad 100 tis. 
obyvatel 

50 – 100 tis. 
obyvatel 

10 – 50 tis. 
obyvatel 

Do 10 tis. 
obyvatel 

1 2 653 2 653 2 653 2 653 2 653 
2 4 055 4 055 4 055 4 055 4 055 
3 5 763 5 763 5 763 5 763 5 763 

4 a více 7 385 7 385 7 385 7 385 7 385 
 
 
MČ Praha 17 se řídí sloupcem „Praha“, ve kterém jsou uvedeny normativní náklady v Kč pro 
jednotlivé kategorie limitované počtem osob v rodině. Výše příspěvku na bydlení se stanoví jako 
rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a násobkem rozhodného příjmu a koeficientu 
0,30 (v Praze 0,35). 
V porovnání s předcházejícím rokem 2007 je pozorovatelný meziroční nárůst pro Prahu kolem 20 %. 
Normativy byly upraveny na podkladě zákona č. 112/2006 Sb. a komentář k nim vydává MPSV 
z příkazu vládního nařízení.  Podle tohoto předpisu se přiznává nárůst mezi 15 – 25 %. Jestliže mezi 
roky 2007 a 2008 existoval rozdíl asi 20 % je pravděpodobné, že v následujících letech bude tento 
podíl spíše klesat. Dá se proto předpokládat, že pro rok 2009 se bude pohybovat mezi 17-20 % a 
v roce 2010 pak mezi 15-17 %. Z tohoto předpokladu vycházel také výpočet pro příspěvek na 
bydlení, vyplácený OSSP.   
Nová právní úprava příspěvku na bydlení v praxi znamenala, že příspěvek se podle dosavadních 
předpisů naposledy vyplácel za prosinec 2006. Aby byl přiznán příspěvek na bydlení od ledna 
2008, bylo třeba podat novou žádost na předepsaném tiskopise a doložit všechny rozhodné 
skutečnosti. Jednalo se zejména o náklady za bydlení za 4. čtvrtletí roku 2007. 
 
Mimo rámec OSSP, existuje rovněž při Úřadu MČ Praha 17 sociální odbor (OSP), který může 
poskytovat další individuální příplatky bez ohledu na funkci odboru Státní sociální péče. V tomto 
případě se jedná o naplnění zákona č. 111/20056 Sb. o „pomoci v hmotné nouzi“. Tento zákon 
řeší systém pomoci osobám s nedostatečnými příjmy a motivuje další příjemce této dávky k aktivní 
snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních potřeb. 
 
Zákon č. 111/2006 stanovuje sedm možných situací, spojených s nedostatečným zabezpečením 
základní obživy, bydlení a mimořádnými událostmi. Jde v zásadě o situace, kdy osoba či rodina 
nemá dostatečné příjmy a její celkové a sociální poměry neumožňují uspokojení základních životních 
potřeb. Dávkami, které řeší pomoc v hmotné nouzi jsou: 
 
- příspěvek na živobytí 
- doplatek na bydlení 
- mimořádná okamžitá pomoc 
 
Doplatek na bydlení 
- Podmínkou pro nárok na tuto dávku je být nájemcem nebo vlastníkem bytu a splňovat 

podmínky pro nárok na příspěvek na živobytí a na příspěvek na bydlení ze systému státní 
sociální podpory. 
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- Zákon umožňuje poskytnout doplatek na bydlení i ve výjimečných případech, kdy žadatel 
nemá nárok na příspěvek na živobytí nebo příspěvek na bydlení, případně i žadateli 
využívajícímu jinou nežli nájemní formu bydlení. 

- Doplatek na bydlení lze poskytnout, jestliže osoba užívá byt v obci, v níž je hlášena 
k trvalému pobytu. 

 
Uvedené legislativní podklady slouží pro všechny sociální pracovníky jako základní. Jiná legislativní 
opatření, podle kterých by bylo možné se řídit v případech zmírnění dopadů po deregulaci 
nájemného, nejsou.  Není tedy v silách orgánů státní správy vytvořit nad rámec legislativních 
možností jiné nežli tyto. Je jistě možné uvažovat o jakémsi „záchranném sociálním fondu“, určeném 
pro tyto případy, nicméně o takovém kroku musí rozhodnout zastupitelstvo MČ na svém  řádném 
zasedání a rovněž určit i jeho výši. Určujícím faktorem bude nesporně nezbytnost takového kroku, 
vycházející z dané situace. 
 
DEMOGRAFICKO-SOCIÁLNÍ ANALÝZA PŘÍJEMCŮ DÁVEK NA BYDLENÍ 
Ve spolupráci s OSSP byl připraven seznam všech příjemců dávek na bydlení, které byly vypláceny 
v měsících srpnu a říjnu roku 2007. V srpnu to bylo celkem 187 osob a říjnu 170 osob. S ohledem na 
ochranu osobních dat bylo nutné se zaměřit pouze na data narození. Z nich byl vytvořen orientační 
soubor věkových kategorií s krokem po 5 letech, počínaje 20. rokem věku příjemce dávky.  
Vyprofilovalo se tak celkem 14 věkových kategorií, u kterých je naprosto přesně známo, v jaké výši 
pobírají dávky na bydlení a rovněž i v jakých hodnotách se pohybuje průměr na jednotlivého žadatele 
o příspěvek. S ohledem na účelnost této studie není nutné publikovat každý měsíc zvlášť, ale postačí 
kumulované hodnoty za oba uvedené měsíce, tedy za srpen a říjen. V absolutních hodnotách lze 
tuto skutečnost demonstrovat v tabulce č. 8. 
 
Tab. č. 8 

Dávky na bydlení v Řepích v roce 2007 
(absolutní hodnoty) 

 
Kateg. N-Total Sum-total Avg-total Podíl   
20-25 15 24 631 1 642 0,3 
26-30 35 71 667 2 048 0,9 
31-35 48 72 582 1 512 1,5 
36-40 54 97 462 1 805 2,4 
41-45 43 79 916 1 859 1,0 
46-50 28 40 846 1 459 0,6 
51-55 38 50 732 1 335 1,0 
56-60 38 38 286 1 008 1,1 
61-65 18 19 017 1 057 0,7 
66-70 6 6 018 1 003 0,5 
71-75 11 8 591 781 1,5 
76-80 14 6 454 461 1,1 
81-85 8 2 546 318 1,7 

86 a více 1 230 230 0,1 
Total 357 518 978 1 454  

 
Sloupec "Kateg." označuje věkové kategorie s krokem po 5 letech. Sloupec "N-Total" zobrazuje 
celkový počet všech příjemců dávky, sloupec "Sum-total" celkovou sumu Kč vyplacenou v dávkách 
na bydlení pro uvedenou skupinu a sloupec "Avg-total" představuje průměrnou výši jedné dávky na 
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jednotlivou osobu. Sloupec "Podíl" zobrazuje procentické zastoupení příjemců dávky v odpovídající 
kategorii. 
 
V této absolutní podobě však nelze zjistit velké disproporce, které vznikají již v rámci jednotlivých 
věkových kategorií, avšak jsou velice výrazné u seniorské skupiny. Tato podílová nevyváženost je 
viditelná v relativní podobě, tedy v procentické projekci. Tatáž tabulka v uvedené podobě je 
následující: 
 
Tab. č. 9 

Dávky na bydlení v Řepích v roce 2007 
 

Kateg. N-Total Sum-total 
20-25 4,20 4,75 
26-30 9,80 13,81 
31-35 13,45 13,99 
36-40 15,13 18,78 
41-45 12,04 15,40 
46-50 7,84 7,87 
51-55 10,64 9,78 
56-60 10,64 7,38 
61-65 5,04 3,66 
66-70 1,68 1,16 
71-75 3,08 1,66 
76-80 3,92 1,24 
81-85 2,24 0,49 

86 a více 0,28 0,04 
Total 100,00 100,00 

 
U podílového přehledu je zbytečné uvádět ještě průměry z průměrů, takže sloupec "Avg-tot" byl 
z relativní tabulky odstraněn.  
Tato tabulka je velmi výmluvná ve své grafické projekci. Na grafu, uvedeném v příloze č. 1, je 
zřetelně vidět, že vyplácené dávky jsou neadekvátní v mladších věkových kategoriích, nežli ve 
starších. Například od nejmladší věkové kategorie je patrný nárůst vyplácených dávek, které jsou 
v přímém protikladu u nejstarších věkových skupin. Jediná skupina, u které je možné vidět 
vzájemnou vyrovnanost obou podílových složek, je kategorie 46-50 let. Právě od této skupiny lze 
pozorovat obrácený trend, kdy menší částky na bydlení jsou v obráceném poměru k počtu žadatelů. 
Je ovšem nutné upozornit na to, že v blízké budoucnosti se může tento poměr významně změnit 
právě ve prospěch nejstarších věkových kategorií především s ohledem na skokový moment jejich 
nárůstu. 
 
Současný nepoměr je silně varující, neboť může ukazovat na několik faktorů, které tento efekt 
pravděpodobně vyvolávají.  
 
a) Je možné soudit na to, že čím starší věkové kategorie se v daném souboru objevují, tím 

mají menší šanci se o této možnosti dozvědět. Tento předpoklad nevyplývá ani tak z malé 
medializace uvedené možnosti ze strany odpovědných orgánů státu, jako spíše 
z předpokladu, že občané v tomto věku již prostě nové informace, které by jim životní 
situace usnadňovaly, nejsou schopni zvládnout.  
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b) Jiná z možností je, že někteří z příjemců dávek na bydlení žijí dosud v páru, takže při součtu 
jejich důchodů se stává, že nesplňují limit životního minima. To je již předem vyřazuje 
z možnosti získat jakoukoliv státní podporu na bydlení. 

 
c) Třetí z možností, kterou lze předpokládat, je ze statistického pohledu nejméně jistá, 

nicméně v reálu vysoce pravděpodobná. Staří lidé se stydí za to, že se musí dožadovat 
na úřadech sociální podpory - již jenom proto, že byli tak vychováni. 

 
Tyto tři možnosti nejsou samozřejmě definitivní, nicméně jsou velmi pravděpodobné. I když 
poznámka v bodě b) je reálná, je podíl žen jako příjemců dávek několikanásobně vyšší nežli mužů 
(viz Femi-ratio Řepy, tabulka č. 2). Z toho lze soudit na to, že ačkoliv budou existovat samozřejmě 
manželské páry, je pravděpodobnost výskytu osamělých žen mimořádně vysoká. 
Nicméně tento fakt vede ještě k jednomu nežádoucímu efektu. V pražském průměru jsou důchody 
žen o několik procent nižší nežli důchody mužů. V celkovém pohledu to znamená, že ženy jsou 
relativně vyššími plátci životních potřeb nežli muži. V chronologickém sledu lze sledovat i podíl 
důchodů na reálných mzdách, mající klesající tendenci. Tento stav zohledňuje tabulka č. 10. 
 
 
Tabulka č. 10 
 

Podíl důchodů na reálných mzdách 
 

Rok Reálná mzda Důchod Poměr Praha 
2000 13 614 6 264 46,0 16 910 
2001 14 793 6 772 45,8 18 416 
2002 15 866 7 172 44,9 19 866 
2003 16 917 7 507 44,4 21 081 
2004 18 041 7 679 42,6 22 437 
2005 18 992 8 079 42,5 23 795 
2006 20 207 8 573 42,4 25 282 
2007 21 284* 9 183* 43,1 26 840* 
2008 22 362* 9 608* 43,0 28 262* 
2009 23 440* 10 033* 42,8 29 681* 
2010 24 517* 10 458* 42,6 31 102* 

 
 
Komentář k tabulce č. 10 
Všechny uvedené údaje jsou převzaty z běžně dostupného servisu ČSÚ, případně z portálu MPSV. 
Hodnoty označené (*) jsou  vypočteny na základě časových řad běžnou lineární regresí, podle 
standardní rovnice  y  =  A + Bx. Nezávisle proměnná (x) byla lineární časová funkce roční 
posloupnosti s krokem 1, počínaje rokem 1993 a závislá proměnná (y) všechny sledované hodnoty 
daného faktoru.  
 
Koeficienty korelace (r) jsou pro  
• sloupec "Reálná mzda"   0,999  = 99,8% těsnosti,  
• sloupec "Důchod" měl (r) 0,989 = 97,8% , 
• sloupec "Praha" měl (r) 0,999 9 = 99,9% těsnosti mezi růstem závislé proměnné (y) a nezávisle 

proměnné (x).  
 
 
Ve sloupci "PRAHA" jsou uvedeny výše reálných mezd platných pro Prahu. 
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Velikosti korelačních koeficientů (r) byly tak vysoké, že umožňovaly prodloužit časovou řadu 
s vysokou pravděpodobností až do roku 2010. 
 
Při podrobné analýze všech uvedených předpokladů proč jsou seniorské skupiny ve své podstatě 
diskriminovány, lze objevit jeden společný faktor. Tím je malá podpora informovanosti ze strany 
státních orgánů.  V tomto případě se nabízí široké pole působnosti terénním pracovníkům, aby 
zapojili všechny seniory, kteří splňují předepsané legislativní podmínky do tohoto procesu. 
 
Výše uvedené demografické údaje mohou poskytnout i odpověď na otázku, jaká bude situace 
v příštích letech. Za předpokladu, že počty žadatelů  zůstanou v konstantní podobě, lze 
očekávat, že v roce 2008 se bude počet žadatelů pohybovat kolem 240 žadatelů za měsíc, 
v roce 2009 to bude kolem 320 žadatelů a v roce 2010 se jejich počet zvýší asi na 400-420. 
Adekvátně s narůstajícím počtem žadatelů o dávky na bydlení porostou rovněž i vyplácené 
sumy na tento účel. V roce 2008 bude celková výše vyplacených financí kolem 345 tisíc, 
v roce 2009 to bude již 460 tisíc a v roce 2010 přesáhne pravděpodobně vyplácená částka 620 
tisíc měsíčně. 
 
 

 CO JE TO ÚSTUPOVÉ BYDLENÍ 
 
Termín ústupové bydlení je pojem velmi široký. Ve své obsahové podstatě umožňuje výklad v tom 
smyslu, že se jedná o bydlení, které je nabízeno občanům v nouzových životních situacích, kdy již 
nejsou schopni sami zvládnout své závazky, ale přesto jsou i nadále evidováni jako řádní plátci 
nájemného.   
Dopady ekonomických procesů a některé další dílčí změny však u této skupiny vyvolávají 
ekonomickou nestabilitu  především z pohledu plnění svých závazků vůči pronajímatelům bytů, 
v nichž bydlí. Ve snaze dostát všem svým povinnostem  jsou tito lidé doslova tlačeni do 
bezvýchodných situací, často hraničících i s ohrožením jejich života. Nejde pouze o řečnickou frázi.  
 
MODELOVÁ SITUACE  -  VZOR ROK 2007 -  2010 
Předpokládejme, že vzorová situace představuje seniora, jehož důchod je každoročně valorizován o 
částku mezi 380 až 420 Kč.  
 
Valorizace důchodů v roce 2008  
Tisková zpráva  ze dne 30. srpna 2007  
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje v souladu s naplněním valorizačních podmínek zvýšení 
důchodů o 3,95 %, což znamená, že se průměrná výše vypláceného starobního důchodu zvýší o 346 
Kč měsíčně na  9 111 Kč v lednu 2008.  
 
V současné době probíhá mezirezortní připomínkové řízení k návrhu nařízení vlády o zvýšení 
důchodů od ledna 2008. Vláda by měla o zvýšení důchodů rozhodnout do konce září. Podle zákona 
o důchodovém pojištění se zvýšení důchodů od ledna 2008 stanoví tak, aby u průměrného 
starobního důchodu pokrylo částku odpovídající nejméně 100 % růstu cen zjištěného v období srpen 
2006 (měsíc následující po posledním měsíci období pro zjišťování růstu cen použitého při 
předchozím zvýšení důchodů) až červenec 2007 a dále též částku odpovídající nejméně jedné 
třetině růstu reálné mzdy zjištěného za rok 2006.  
V období od srpna 2006 do července 2007 se index růstu cen výšil o 2,4 %. Růst reálných mezd za 
rok zároveň dosáhl 3,98 % a z tohoto růstu je pro valorizaci nutné zohlednit nejméně 1/3. 
Navrhované zvýšení důchodů o 3,95 % odpovídá této valorizační podmínce.  
Výše důchodu se skládá z procentní výměry důchodu stanovené podle získané doby pojištění a 
dosahovaných výdělků a ze základní výměry důchodu, která je pro všechny důchodce stejná.  
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Procentní výměru každého důchodu přiznaného před 1. lednem 2008 navrhujeme zvýšit o 3 % 
procentní výměry náležející před zvýšením. Průměrný vyplácený starobní důchod se tak (spolu se 
zvýšením základní výměry důchodu o 130 Kč) zvýší o 3,95 %.  
Zvýšení důchodů pokryje nejen růst indexu spotřebitelských cen za domácnosti celkem, podle 
kterého se určuje minimální zvýšení důchodu podle zákona, ale i růst indexu životních nákladů 
domácností důchodců, který se v období od srpna 2006 do července 2007 zvýšil o 3,1 %, tedy o 0,8 
procentního bodu více než růst cen rozhodný pro výši minimálního zvýšení.  
 
Tento trend byl vypočten podle statistických šetření ČSÚ a zobrazuje jej tabulka č. 10. Spolehlivost 
výpočtu potvrzuje rovněž i to, že výše důchodu pro leden 2008 je téměř identická s celkovou výší 
vypočteného důchodu pro rok  2007.  
 
V našem případě je možné konkretizovat uvedený model. Jde o důchodce, který obývá 
malometrážní byt o velikosti kolem 50 m2  (cca 108 m3), což je průměrná velikost bytu této kategorie. 
Je sám (většinou jde o osamělou ženu, která má v bytě s největší pravděpodobností 
nahlášena k trvalému bydlení vnoučata), takže lze počítat s příjmem odpovídajícím velikosti 
průměrné penze.  
Pro rok 2008 se počítá s navýšením deregulovaného nájemného v lokalitě Praha 17 na částku 56 
Kč/m2.   
 
Výpočet nákladů pro rok 2008. Základní příjem 96 08Kč. 
nájemné 50 m2* 56   = 2 800 Kč 
služby, režie bytu   =    390 Kč 
energie pro rok 2008  = 2 420 Kč 
léky, zdraví   =    286 Kč 
celkem    = 5 900 Kč 
dávka na bydlení   =    822 Kč  
zbývá     = 4 520 Kč 
na den    =    150 Kč 
 
Rok 2009. Základní příjem 10 033 Kč. 
nájemné 50 m2*78  = 3 900 Kč 
služby, režie bytu   =    470 Kč 
energie pro rok 2009  = 2 530 Kč 
léky, zdraví   =    302 Kč 
celkem    = 7 200 Kč 
dávka na bydlení   =    682 Kč  (715  Kč při 17 %) 
zbývá    = 3 510 Kč  (3 548 Kč) 
na den     =    120 Kč  (120 Kč) 
 
 
 
Rok 2010. Základní příjem 10 458 Kč. 
nájemné 50 m2 * 97  = 4 800 Kč 
služby, režie bytu   =    500 Kč 
energie pro rok 2010  = 2 650 Kč 
léky, zdraví   =    320 Kč 
celkem    = 8 270 Kč 
dávka na bydlení   =    507 Kč  (2 050 Kč při 15 %) 
zbývá    = 2 700 Kč  (4 240 Kč) 
na den    =     90 Kč  (140 Kč) 
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Stanovení cenového vývoje spotřebované energie bytu 1  a rovněž i výpočet  roční spotřeby 2 
energie umožnilo odhadnout průměrnou výši režie bytu. Pro rok 2006 byla  cena 1 GJ - 406 Kč. 
Vývoj cen energie byl progresivní jako ostatní položky, takže podle běžného postupu výpočtu lineární 
regrese bylo možné stanovit nárůst cen až do roku 2010 s těsností vztahu 92,8 %. 
V položce "služby, režie bytu" se vycházelo z běžně účtovaných služeb v Praze 17 Řepy – sídliště, 
kde byly sledovány platby za odvoz odpadu a za vodné+stočné a ohřev. Uvedená hodnota byla 
převedena na jednotkovou osobu a zjištěná částka sloužila k dalšímu použití. 
V kategorii "léky, zdraví",  byly použity materiály MPSV z publikace "Vývoj vybraných ukazatelů 
životní úrovně…", tab. č. 17, uvádějící růst nákladů na zdraví a léky. Trend růstu byl téměř roven 1 (r 
= 0,99979), takže prognóza na roky 2008 – 2010 je vysoce pravděpodobná s výší odhadu 99,6 %. 
Za poskytnuté informace, týkající se výpočtu dávky na bydlení, je nutné poděkovat vedoucí OSSP, 
ing. Hamšíkové, která všechny předpokládané odhady provedla a zahrnula je do celkového výpočtu. 
Od roku 2009 jsou uváděny dvě varianty, neboť není známo, o jakou hodnotu budou normativy 
navýšeny. Proto jsou vždy uvedeny varianty mající základ rok 2008 (20 % navýšení) a v závorce 
posléze odhadnutá varianta (17 a 15 % navýšení). 
 
I když jsou důchody každoročně valorizovány, je zřejmé, že výše nájemného bude tak veliká, že 
výrazným způsobem ovlivní životní úroveň velké skupiny občanů.  Pro srovnání stačí uvést 
procentický podíl výše nájemného k reálnému příjmu seniorů. V roce 2008 to bude cca 29 %, v roce 
2009 – 39 % a v roce 2010 – 46 %.  Jednou z možností, jak ulehčit v této situaci našim seniorům, je 
nabídnout jim takové bydlení, které je nebude příliš zatěžovat.  
 
Tím se vlastně nepřímo odpovídá i na otázku, co to je ústupové bydlení. Jak vyplývá 
z předcházejících odstavců, jedná se o takovou formu bydlení, která příliš nezatěžuje nízký rozpočet 
seniorů a umožňuje jim relativně slušné živobytí na sklonku jejich života. 
 

 BYTY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU 
 
Z psychologického pohledu a rovněž i na základě odborných zpráv a posouzení vyšlo najevo, že 
seniorská skupina se po vstupu do uvedených zařízení (DPS, DD, Penziony apod.), začíná stahovat 
do vlastních prostor a se svým okolím komunikuje jen velmi málo. Tento efekt je vyvolán především 
stejnověkým prostředím, které nabízí již málo podnětů k aktivní činnosti. Vnější vzruchy se jí dotýkají 
pouze velmi okrajově. Tato okolnost má pak za následek depresivní stavy a podrážděnost k okolí. 
Navíc je u této skupiny patrná apatie, která jistě nepřispívá ke klidnému prožití života. 

 
ŘEŠENÍ PRAHY 5 
S přihlédnutím k vysokým finančním nákladům na provoz DSP a jiných obdobných zařízeních, 
přikročila MČ Praha 5 k řešení „otevřené komunikace“ seniorů s okolím. Z obecních bytů, které se 
uvolnily, vyčlenila v první fázi celkem 5 malometrážních bytů (1+0, 1+1) s tím, že je přednostně 
nabídla k nájmu těm zájemcům, kteří jinak žádali o umístění buď do DPS (Domov s pečovatelskou 
službou), nebo do DD (Domov důchodců). Toto řešení mělo nebývalý úspěch. Ubytovaní senioři žili 
normálním životem v běžném prostředí, které je samo o sobě bohaté na vnější podněty, ale navíc 
měli všechny služby, které poskytuje DPS. Během krátké doby se překvapivě zvýšil počet zájemců o 
tuto novinku, takže v současné době připravuje vedení MČ Praha 5 rozšíření této sítě o dalších 5 
bytů v "Domech s pečovatelskou službou". Je samozřejmé, že existují relativně přísná výběrová 

                                                           
1 Značným problémem bylo stanovení spotřebované energie na vytápění bytu, ohřev vody a další. Vývoj cen 
spotřebovaného tepla a dalších veličin od roku 1993 byl převzat z publikace MPSV  "Vývoj vybraných 
ukazatelů životní úrovně ČR v letech 1993-2006" – odbor příjmové politiky MPSV, tab. č. 22, květen 2007.  
2 Podle fy. tzbinfo.cz (viz i-net) se průměrná roční spotřeba energie pohybuje kole 65 GJ. Měsíční spotřeba je 
kolem 5 GJ. 
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pravidla, nicméně zájem je tak veliký, že ani rozšíření na 10 bytů zdaleka poptávce stačit nebude (viz 
příloha č. 2). 
Toto řešení je překvapivě jednoduché. Nabízí se proto myšlenka realizovat podobný model i 
v Řepích. Malometrážních bytů je zde relativně dost, takže problém se získáním potřebné bytové 
základny by neměl být velký. 
Tyto byty však mají ještě jednu velkou výhodu. Podle stávající legislativy je možné těmto bytům 
přisoudit status bytů "zvláštního určení", na které se tudíž nevztahuje deregulace nájemného. Tato 
výhoda je ovšem platná pouze na objekt, nikoliv na osobu.  

 
V praxi to znamená, že tento byt je vyjmut z běžného bytového fondu, který je k dispozici majiteli (v 
našem případě tedy MČ Praha 17) a je na něm uplatněna výjimka. Tato výjimka potom přechází na 
pronajimatele, který byt užívá po dobu řádného placení stanovené výše nájemného. Pokud je nový 
najimatel sociálního bytu pronajimatelem bytu obecního, vzdá se jej ve prospěch MČ. V případě, že 
uživatel bytu ukončí nájemní smlouvu, nelze přenášet právo výjimky na jakékoliv další příbuzné, ale 
pouze a jedině na předmětný byt. To znamená, že další nájemce uzavírá smlouvu, kde se tato 
klauzule stanovuje pouze na dobu užívání bytu a je tudíž nepřenosná. 
 

  ZÁKON O SOCIÁLNÍM BYDLENÍ 
 
Tento trend se objevuje ve věcném záměru zákona vymezující sociální bydlení a dalších podmínek 
jeho veřejné podpory. Jedná se nově vznikající legislativní normu, která je běžná v zemích EU a na 
kterou přistoupila i ČR. Garantem je MMR a podle harmonogramu přípravy tohoto dokumentu se dá 
předpokládat, že někdy v první polovině roku 2008 (harmonogram uvádí 04/2008) se dá 
předpokládat jeho předložení vládě ČR. 
Obsahový záměr připravovaného zákona se dotýká především oblastí sociálního bydlení u těch 
skupin, které jsou z pohledu běžné populace v postavení hluboko pod průměrem. Podpora výstavby 
podporovaných bytů, které uvádí MMR, uvádí tři dotační tituly. Jde o tyto skupiny: 
 
Chráněné byty: pro osoby se zdravotními problémy a pro osoby pokročilého věku. 
 
Byty na půl cesty: pro osoby se asociálními handicapy, které žijí konfliktním způsobem života nebo 
v rizikovém prostředí. U "Chráněných bytů" a u "Bytů na půl cesty" je možné uskutečnit i novou 
výstavbu, podmínkou je ovšem poskytování sociálních služeb. 
 
Vstupní byty: pro osoby, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení a 
jsou schopny vést samostatný život. U těchto bytů se předpokládá rekonstrukce. 
 
Dotace, které lze předpokládat od MMR, jsou směrovány pouze na obce, v našem případě tedy 
pouze na MHMP, který je bude přidělovat jednotlivým MČ. Neznamená to ovšem, že by měla být MČ 
Praha17nějakým způsobem opomenuta. Její programový model "Komunitního plánování" je 
v současné době považován za jeden z mála, který je  uzavřený, podložený a úplný. To znamená, že 
v okamžiku přídělu dotací na sociální bydlení, mají výhodu ty MČ, které jsou schopny předložit 
komplexní podklady vlastní vize sociálních reforem, především v oblasti bydlení. 
 

 EVROPSKÁ LEGISLATIVA 
 
Aby mohl být výše uvedený zákon schválen vládou ČR (má již svoje vlastní označení 07.29), musí 
splňovat celou řadu podmínek, které jsou stanoveny legislativou EU. Tyto podmínky byly již 
vyjádřeny v rozhodnutí EU pod označením  N 343/2005 u 26. 4. 2006. Limitní vstupy, které omezují 
velikost státní podpory, jsou zde definovány velice přesně.  
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Jde totiž o to, že mnohé formy sociálního bydlení jsou zneužívány k osobnímu prospěchu samotných 
uživatelů sociálních bytů a vedou tudíž k jejich obohacování.  
Evropská komise proto stanovila kritéria, která jsou kontrolovatelná, a proto se musí respektovat. 
Garantem je opět MMR. Jde o následující rozhodnutí: 
 
Státní podpora poskytnutá obcím jako vlastníkům bytového fondu představuje podporu pronájmu 
bytů, tedy podporu ekonomické činnosti. 
 
Obce tuto činnost vykonávají „v soutěži" a na trhu s ostatními vlastníky – pronajímateli. 
 
Protože tato činnost může ovlivnit hospodářskou soutěž a obchod v rámci regionu EU, je státní 
podpora (komukoli, i obcím) na výstavbu nebo opravu bytových domů veřejnou podporou. 
 
Pronájem nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru je ekonomickou činností – podnikáním. 
 
Při poskytování podpory vlastníkům bytových domů včetně společenství vlastníků bytových 
jednotek nelze vyloučit, že příjemci podpory nevyužijí nemovitost (byt) v souvislosti 
s ekonomickou činností, jako např. k pronájmu nebo za účelem provozování svobodného 
povolání. 
 
Jedná se tudíž o veřejnou podporu. 

 
 

 VEŘEJNÁ PODPORA V RÁMCI EVROPSKÉ UNIE 
 
Z dikce předešlé kapitoly jednoznačně vyplývá, že veřejná podpora ze strany obce je v rámci EU cosi 
nelegitimního a velmi nepřijatelného. Proto byla i tato klausule (veřejná podpora) velmi sledovaným 
předmětem evropské legislativy. Zkušenosti některých evropských států, (Nizozemí, Švédsko), 
ukazovaly totiž velmi zřetelně na to, že osobní obohacování na úkor dotací přicházejících z centra 
EU, bylo jevem obecně rozšířeným. Bylo proto nutné nalézt takový právní nástroj, který by dokázal 
do budoucnosti zabránit podobným tendencím. Judikatura Evropského soudního dvora proto vydala 
některá stanoviska vázající se k předmětu "Veřejné podpory". Jednalo se zejména o tato kritéria: 
 
Ochrana jednotného trhu EU a pravidel volné hospodářské soutěže – Veřejná podpora narušuje 
trh i když existují blokové výjimky. 
 
Nepovolená veřejná podpora je protiprávní a musí být vrácena. 
 
Odpovědnost nese poskytovatel, avšak sankce spojené s vrácením podpory nese vždy 
příjemce i kdyby to mělo vést k jeho likvidaci či bankrotu. 
 
Dohled nad dodržováním pravidel EU v otázkách veřejné podpory nese v ČR "Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže." Ten má v prvé řadě dodržovat monitoring nad podobnými kauzami, musí 
poskytovat konzultace pro všechny dotčené strany či státní orgány, zprostředkovává notifikace apod. 
přesně v intencích zákona č. 215/2004 Sb. 
 
Evropská komise musí být – v předstihu – informována o veškerých záměrech a programech veřejné 
podpory. 
 
Podpora poskytnutá před tím, než Evropská komise přijme rozhodnutí, je nezákonná. 
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Všechny formy – dotace, granty, úrokové dotace, záruky, úvěry, pronájem, nákup, prodej … 
jsou tudíž veřejnou podporou. 
 
Odpovědnost za takto projevenou veřejnou podporu nese stát, kraj, obec a všechny další 
těmito orgány zřízení organizace. 
 
Pronájem nemovitosti nebo její části (např. bytu) je ekonomickou činností – bez ohledu na výši 
nájemného. 
 
Koncept této ekonomické činnosti zahrnuje jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu – tedy 
jakýkoliv subjekt, a to bez ohledu na jeho právní charakter a způsob, jakým je financován – 
developer, bytové družstvo, obec, nezisková organizace, charitativní organizace, akademický subjekt 
… 
 
Prakticky to znamená, že obce nebudou již mít možnost volné disponibility s bytovým fondem, aniž 
by jakýkoliv záměr neposoudilo MMR. Znamená to tedy, že jestliže MMR dá souhlas k jakýmkoliv 
majetko-právním přesunům v rámci správy svěřeného majetku obce, mají potom jednotlivé MČ 
garanci od nadřízeného orgánu, že postupují v intencích evropského práva, a že se tudíž na ně 
nevztahují případné postihy. 

 
 SOCIÁLNÍ BYDLENÍ 

 
Podle evropského chápání, tedy spíše podle stanoviska Evropské komise, je termín "sociální 
bydlení" možno chápat jako definici, která by měla být závazná i pro ČR. V zemích evropské 27 je 
pojem sociálního bydlení vymezen takto: 
 
Sociální bydlení je bydlení pro osoby, jejichž potřeby nejsou uspokojovány na volném trhu, a 
které je alokováno konečným spotřebitelům na základě administrativních pravidel. 
 
Jedná se o bydlení poskytované znevýhodněným občanům nebo příslušníkům sociálně méně 
zvýhodněných skupin, kteří nejsou schopni z důvodů omezené solventnosti získat bydlení za 
tržních podmínek. 
 
Zákon o sociálním bydlení musí mimo jiné obsahovat rovněž i specifikované definice, které budou 
mít závaznou platnost. Půjde především o: 
 
• „Český přístup" k sociálnímu bydlení jako ke specifickému netržnímu segmentu, alokace podle 

necenových kritérií a podobně. 
• Nutnost vymezení sociálně definovaných cílových skupin, např. osoby v domácnosti se 

zvláštními potřebami, nízká solventnost apod. 
• Nutnost přesné identifikace příslušnosti k cílové skupině a rovněž i možnost ji plně prokázat i 

uvnitř cílové skupiny. 
• Definice rozsahu cílových skupin. Zde se bude patrně vycházet z demografických odhadů. 
• Potřeba určení, zda-li sektor nájemného bydlení bude chápán jako „vyšší" stupeň bydlení. Na 

druhou stranu vlastní ubytování bude v téže intenci chápáno jako „nižší" nájemný vztah? 
• Právní rámec zákona musí rovněž vyhovovat Rozhodnutí Evropské komise o použití čl. 86, odst. 

2 "Smlouvy o ES na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby 
poskytované určitým podnikům, pověřeným poskytováním sociálních služeb obecného 
hospodářského zájmu. 

• Mezi výše uvedené služby jsou počítány automaticky i služby „sociálního bydlení". 
 



 87

 
Vymezení právního postavení obcí, které budou zákon realizovat.  
• Postavení, role a povinnosti obcí v obecně právním rámci. V tomto případě půjde zcela 

nepochybně o hlubší návaznost na Ústavu, zákon o obcích, rozpočtová pravidla apod. 
• Obce jako příjemci státní podpory pro sociální bydlení jsou zde automaticky chápány jako 

podnikatelé. 
• Nevyřešena zůstává otázka samostatné působnosti, zda-li bude mít obecní zastupitelstvo 

výkonnou pravomoc disponovat i rozpočtovými částkami určenými na sociální bydlení. 
 
To jsou všechno otázky, na které by měl dát vyčerpávající odpověď připravovaný zákon. Nicméně 
jeho přijetí otevírá obcím relativně široký manévrovací prostor pro vytvoření přijatelných podmínek 
pro všechny sociálně slabé skupiny. Umožňuje rovněž i širokou diferencovanost i v rámci 
jednotlivých skupin, takže jeho variabilita dostatečně silně pokrývá všechny případy. I když legislativa 
je v tomto případě žádoucí, přesto v rámci svých pravomocí mají obce relativně široké pole 
působnosti a mohou samy řešit nastalé problémy bez ohledu na budoucí legislativu. 
 
Uvedené předpoklady je možné doplnit vývojovým trendem stejných sociálních zařízení v Praze od 
roku 2003. Její uvedení není samoúčelné, neboť s její pomocí je možné odhadnout vývojovou řadu 
až do roku 2015. Jde o zachycení časového trendu v počtech uchazečů o umístění v domech 
s pečovatelskou službou. 
 
Tab.č. 11 

Počty osob v DPS v Praze k 31. 12. 2005 
 

ROK POČTY 
2003 1 457 
2004 1 647 
2005 1 819 
2010 2 730 
2015 3 630 

 
Pro výpočet roků 2010 a 2015 byla použita pouze lineární regrese v běžném tvaru  
 

y  =  A  +  B x 
 
kde  nezávislá proměnná (x) je poslední číslo letopočtu, tedy 2003 = 3, 2004 = 4 atd.,  a závislá 
proměnná (y) byl počet uspokojených uchazečů o umístění v DPS. Konstanty  A = 917, B = 181, r2 = 
0,999.  
Výše korelačního koeficientu (r) ukazuje, že jde prakticky o čistou lineární záležitost s ročním 
přírůstkem okolo 180 osob. Tento nárůst představuje roční navýšení kolem 10 %, tedy přesně 
s toutéž hodnotou je nutné počítat i v řepském případě. 
 
 

CHARAKTERISTIKA  DOMOVNÍHO A BYTOVÉHO FONDU 
 

Druhy typů obytných objektů 
 
V uvedeném odstavci se budeme zabývat pouze výstavbou sídliště Řepy  I a Řepy  II, které je 
tvořeno výhradně bytovými domy stavěnými formou panelových konstrukcí. Je vcelku logické, že 
s tím jak pokračovala výstavba sídliště Řepy, se v průběhu času měnily i konstrukce jednotlivých 
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objektů. Proto jsou v panelové výstavbě zastoupeny i různé typy a konstrukční soustavy bytových 
domů. Jejich podíl z celkového počtu všech panelových domů představuje následující tabulka: 

 
Tabulka č. 12  

Konstrukční soustavy bytových domů v Praze17- Řepích 
 

TYP PROC. 
VVÚ - ETA S 3 
VVÚ – ETA 9 

VVÚ – ETA P 88 
 

Projekční kanceláře, které se na realizaci sídliště Řepy podílely, navrhovaly i nestejně vysoké obytné 
domy. K tomu kroku je vedla nejen konfigurace terénu, ale v první fázi výstavby i nutnost zajistit 
bydlení pro ty obyvatele hlavního města, kteří museli z důvodů výstavby pražského Metra své 
původní byty, umístěné v místech stavby, opustit.  Procentické složení zastoupení jednotlivých 
podlaží na sídlišti Řepy je následující: 

 
 

Tabulka č. 13  
Rozdělení bytových domů v Praze17- Řepích 

       
PODLAŽÍ Podíl. 
DO 4 NP 2 % 
5 – 7 NP 5 % 
8 – 10 NP 54 % 
11 – 14 NP 3 9% 

 
Stáří  a  velikost bytů v Řepích 

 
Podrobný pohled na množství a přeneseně řečeno i na kvalitu bytového fondu by nebyl úplný, pokud 
by neexistoval přehled o všech bytových kategoriích, které se v řepských sídlištích objevují. Pro tento 
účel byla sestavena tabulka, která tento dosud chybějící prvek zohledňuje. 
 
Tab.č. 14  

Kategorie a počty bytů z panelové výstavby v Praze 17- Řepích 
 

ROK 1+0 1+1 2+0 2+1 3+1 4+1 5+1 HOL. CEL. 
1982 43 1 65 8 91 31 - - 239 
1984 113 - 251 1 - - - 5 370 
1985 3 4 - 6 51 144 - - 208 
1986 86 36 291 2 464 128 1 - 1 008 
1987 8 - - - 99 7 - - 114 
1988 13 - - 32 69 52 - - 166 
1989 29 46 165 1 494 94 - - 829 
1990 7 39 88 1 251 7 - - 393 
SUMA 302 126 860 51 1 519 463 1 5 3 327 
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Ty bytové kategorie, kde je za znaménkem + nula (0), je nutné považovat za typ bytu s přídomkem 
„kk", tedy „kuchyňský kout". Pod názvem sloupce ROK je uveden letopočet dokončení stavby. 
Sloupec HOL. uvádí počty bytů v kategorii „holobyt" případně byt určený pro kritické situace obyvatel. 
 

 Malometrážní byty 
Přehled všech objektů v MČ Praha17-Řepy, rozdělených podle výše uvedených kritérií, tedy na 
malometrážní a ostatní byty, je uveden v následující tabulce. Do kategorie malometrážních bytů byly 
zahrnuty všechny bytové kategorie typu 1+0, 1+1, 2+0,  2+1 plus tzv. „holobyty".Vycházeli jsme 
z předpokladu, že byt o velikosti 2+0 (kk) je možné počítat ještě mezi malometrážní. Byt o velikosti 
2+1 je sice již možné započítat do středometrážní kategorie, avšak jejich počet byl určen převážně 
byty v BBD, takže jejich zařazení do kategorie malometrážních bytů bylo oprávněné. 

 
Tab.č. 15 

Podíl malometrážních bytů v celkovém objemu bytů v MČ Praha17- Řepy 
 

OBJEKT 1+0 až 2+1 3+1 a více Celkem Podíl Rok 
Laudova 1015-1017 3 45 48 6,25 1982 
Laudova 1025-1027 3 45 48 6,25 1982 
Nevanova 1051-1052 90 1 91 98,90 1982 
Nevanova 1076-1079 21 31 52 40,38 1982 
Žufanova 1093-1095 137 0 137 100,00 1984 
Žufanova 1098-1099 94 0 94 100,00 1984 
Bazovského 1118-1120 139 0 139 100,00 1985 
Žufanova 1112 (polikl.) 1 15 16 6,25 1985 
Socháňova 1126-1128 3 45 48 6,25 1985 
Socháňova 1129-1131 3 45 48 6,25 1985 
Socháňova 1132-1134 3 45 48 6,25 1985 
Nevanova 1053-1055 3 45 48 6,25 1985 
Vondroušova 1150-1153 4 60 64 6,25 1986 
Vondroušova 1154-1160 7 106 113 6,19 1986 
Vondroušova 1161-1166 43 96 139 30,94 1986 
Vondroušova 1167-1169 3 45 48 6,25 1986 
Vondroušova 1170-1174 36 80 116 31,03 1986 
Bazovského 1140-1145 97 113 210 46,19 1986 
Jiránkova 1135-1138 225 93 318 70,75 1986 
Vondroušova 1212-1218 8 106 114 7,02 1987 
Vondroušova 1193 (BBD) 35 14 49 71,43 1988 
Vondroušova 1195-1198 8 61 69 11,59 1988 
Vondroušova 1199-1201 2 46 48 4,17 1988 
Makovského 1222-1227 97 113 210 46,19 1989 
Španielova 1261-1266 11 93 104 10,58 1989 
Španielova 1270-1276 10 106 116 8,62 1989 
Španielova 1277-1283 7 98 105 6,67 1989 
Galandova 1232-1234 50 57 107 46,73 1989 
Galandova 1235-1238 63 76 139 45,32 1989 
Španielova 1267-1269 3 45 48 6,25 1989 
Španielova 1284-1290 7 106 113 6,19 1990 
Galandova 1239-1242 64 76 140 45,71 1990 
Galandova 1243-1246 64 76 140 45,71 1990 
Celkem 1 344 1 983 3 327 40,40  
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 Ve sloupci ROK je uveden letopočet dostavby objektu, případně je u některých případů 
myšlen termín nastěhování prvních nájemníků. 
 

Z uvedené tabulky je pak již zřejmé, o které objekty se jedná v případě úvahy o bytech neurčených 
k odprodeji z pohledu velikosti obývané plochy. Po setřídění podle kritéria procentického podílu 
malometrážních bytů a podle doby dostavby, je možné uvažovat o těchto objektech: 

 
 
 
 
Tab. č. 16  

Malometrážní byty v objektech MČ Praha17- Řepy 
 

OBJEKT 1+0 až 2+1 3+1 a více Celk. Podíl- 
malom. 

Rok 

Bazovského 1118-1120 139 0 139 100,00 1982 
Žufanova 1098-1099 94 0 94 100,00 1982 
Žufanova 1093-1095 137 0 137 100,00 1982 
Nevanova 1051-1052 90 1 91 98,90 1982 
Vondroušova 1193 (BBD) 35 14 49 71,43 1984 
Jiránkova 1135-1138 225 93 318 70,75 1984 
Galandova 1232-1234 50 57 107 46,73 1985 
Bazovského 1140-1145 97 113 210 46,19 1985 
Makovského 1222-1227 97 113 210 46,19 1985 
Celkem 964 391 1 355   

 
 

Celkový součet bytů zařazených do této kategorie (malometrážní byty) v objektech, kde dosahují 
alespoň poloviční kapacity, je necelá tisícovka  
 
 
ZÁVĚR 
Teoretická část celé studie ukázala, že v nejbližších několika málo letech lze očekávat navýšení 
počtu skupiny seniorů, a to až na dvojnásobek v roce 2010. Tato skutečnost s sebou ponese 
mimořádnou zátěž především pro členy této věkové kategorie. Jejich postižení bude hned 
dvojnásobné.  
 
1. Životní situace se jim zhorší tím, že klesnou jejich reálné příjmy. Nicméně s tímto zhoršením 

životní situace počítají. 
 
2. Shodou okolností však v době jejich odchodu do penze je zastihla deregulace nájemného, 

navýšení cen za energii, navýšení cen za léky a v neposlední řadě i navýšení cen za potraviny.  
 
Všechny tyto výše uvedené faktory povedou k  tomu, že skupina seniorů se bude cítit ohrožená. 
Nebude to ovšem pouze tato skupina. V podobném postavení se ocitne i skupina zdravotně 
postižených a rovněž i skupina mladých rodin s dětmi. Obě poslední jmenované však mají 
k dispozici mnohem více „záchranných" opatření ke stabilizaci svého postavení nežli senioři. Různé 
nadstandardní příplatky, především pro mladé rodiny a rovněž i pro zdravotně postižené, potom 
jejich handicap relativně vyrovnávají. U seniorů tomu tak není. Proto je zvláště významné, aby MČ 
Praha 17- Řepy věnovala svoji pozornost právě  nejstarším občanům. 
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KDE HLEDAT BYTY PRO SENIORY 
Legislativní prostředí ČR umožňuje, aby ta největší zátěž, tedy rychle se zvyšující nájem za bydlení, 
byla do určité míry eliminována. K tomuto účelu mohou sloužit především byty s pečovatelskou 
službou, umístěné ve vybraných místech, kde je podíl malometrážních bytů relativně vysoký. Tyto 
lokality představuje tabulka č. 15. Výběr bytů, které by mohly být vyjmuty z běžného bytového 
fondu a převedeny do fondu sociálního bydlení, je nutné hledat především zde. 
 
PODPORA SYSTÉMU BYTŮ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU 
V Řepích je velmi dobrý předpoklad pro podporu právě tohoto způsobu řešení bytové situace 
seniorů. Rozsáhlá působnost Centra sociálně zdravotních služeb v Bendově ulici je nezbytným 
prvkem a zároveň podmínkou řešení případů tíživé bytové situace seniorů. CSZS již řadu let de facto 
plní funkci poskytovatele sociálně zdravotních služeb v bytech seniorů. Je zde tedy zcela reálný 
předpoklad, že i tato podmínka, zajištění potřebné péče v případných vyčleněných bytech do 
kategorie bytů s pečovatelskou službou, bude odpovídajícím způsobem naplněna. 
 
POČTY SOCIÁLNÍCH BYTŮ 
Při stanovení základního množství bytových jednotek, které bude nutno vyčlenit pro potřeby 
sociálního bydlení, je možné vycházet z procentického podílu příjemců dávek na bydlení a jejich 
podílu na celkovém počtu osob adekvátní věkové kategorie. Jedná se vlastně o procentický 
podíl, tak jak to ukazuje poslední sloupec „Podíl" v tabulce č. 8.  
Budeme-li považovat za limitující kritérium medián mezi nejvyšší hodnotou tohoto hodnocení, 
vypočteným průměrem a nejnižší hodnotou (1,7- 1,1 – 0,5), jsme u  hodnoty kolem 1 až 1,2 %.  
Lze provést samozřejmě statistický důkaz. V roce 2007 bylo v seniorské kategorii celkem 2 557 
osob.  Z nich pobíralo dávky na bydlení celkem 30 osob. Jednoduchým výpočtem  (1,2 * 2557)/100 = 
30,7 lze zjistit, že se skutečná a vypočtená hodnota od sebe příliš neliší. Stejnou cestou budeme 
postupovat v případě odhadů pro další následující roky.  
Tabulka č. 7 ukazuje počty seniorů až do roku 2010. Jejich přepočet na potenciální uživatele 
sociálního bydlení je jednoduchý.  
S ohledem na to, že jde o závažný problém, musí počty sociálních bytů určit a rozhodnout kolektivní 
orgán a to jak RZMČ případně ZMČ Praha 17. Je pochopitelné, že poradním orgánem v tomto 
závazném rozhodovacím procesu budou odbory a instituce, mající na starost všechny otázky 
spojené se sociální problematikou v Řepích.  
 
Tabulka č.  17   

Pravděpodobný počet příjemců dávek na bydlení 
 

Rok Total Podíl 
2006 2 084  
2007 2 557 31 
2008 3 167 38 
2009 3 856 46 
2010 4 530 54 

 
Sloupec „Podíl" zobrazuje potenciální příjemce dávek na bydlení a současně i možné zájemce o 
sociální bydlení.  Nicméně jistá opatrnost je zde na místě, neboť nelze považovat všechny uživatele 
dávek na bydlení současně i za adepty uživatele bytu s pečovatelskou službou. Je jisté, že sociální 
bydlení v bytech s pečovatelskou službou bude vyhrazeno především pro ty nejpotřebnější, kteří se 
ocitli skutečně ve stavu nouze a nejsou schopni si vlastními silami již pomoci. 
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Z tohoto pohledu se jeví optimální počet bytů, určených pro speciální účely, v rozmezí mezi 30 až  
50 % všech příjemců dávek na bydlení.  
 
V roce 2008 to bude přibližně 11 – 19 bytů, v r. 2009, 14 – 23 bytů a v roce 2010 pak 16 – 27 bytů. 
 
Samozřejmě, že jde o pouhý statistický odhad. Nicméně lze použít výpočet střední hodnoty 
pro celé období, aniž by se musel každoročně navyšovat potřebný počet bytů. Výsledek je 
následující: v horizontu do roku 2010 se aktuální potřebnost celkového počtu bytů 
s pečovatelskou službou pohybuje kolem 18 malometrážních bytů. Jejich výběr by se měl 
soustředit na domovní objekty v ulicích Bazovského, Jiránkova, Nevanova a Žufanova s možnou 
variační odchylkou asi 2 bytů. 
 
 
 
DODATEK: 
  
Zastupitelstvo městské části Praha 17 schválilo záměr realizace projektu ústupového bydlení pro 
občany Řep v roce 2009 formou Fondu ústupového bydlení pro sociálně potřebné občany. Podrobné 
informace jsou na www.repy.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


