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I. ÚVOD A METODOLOGIE  
 
Důležitým krokem v rámci komunitního plánování sociálních služeb v městské části Praha 13 (dále 
Praha 13) byla analýza potřeb uživatelů sociálních služeb. Tato fáze projektu se již z velké míry 
odvíjela od aktivní činnosti pracovních skupin. Odborně a metodicky zajišťovala přípravu průzkumu 
potřeb uživatelů sociálních služeb Agora CE. Obsahová náplň do značné míry záležela na rozhodnutí a 
shodě jednotlivých pracovních skupin.  
Na začátku projektu byly nastaveny tři pracovní skupiny, které se zaměřují na různé cílové skupiny 
uživatelů: 
 
1. pracovní skupina: Senioři 
 
2. pracovní skupina: Rodiny, děti a mládež  
 
3. pracovní skupina:  Osoby se zdravotním postižením (včetně osob s mentálním postižením a 

duševním onemocněním) 
 
Na schůzkách jednotlivých pracovních skupin byl vytvořen dotazník, jehož úkolem bylo odhalit 
zkušenosti se službami, potřebami a problémy uživatelů různých sociálních služeb ve městě. Dále 
jejich spokojenost se službami, poptávku po jiných službách, které ve městě chybí, nebo náměty na 
celkové zkvalitnění života jednotlivých skupin uživatelů ve městě.  
 
Organizačně zajišťoval průběh průzkumu koordinátor projektu, který rovněž dohlížel na distribuci 
dotazníků. Distribuce dotazníku probíhala několika způsoby1:  
 
A) Přímo prostřednictvím poskytovatelů služeb v městské části – Poskytovatelé služeb distribuovali 

dotazník přímo svým klientům. Klienti pak mohli vyplněný dotazník odevzdat buď zpět 
poskytovateli, který jej předal dále, a nebo mohli dotazník vhodit do několika sběrných boxů 
umístěných na různých místech Prahy 13.  

B) Prostřednictvím dalších služeb a institucí v rámci Prahy 13 – dotazníky byly distribuovány např. 
prostřednictvím praktických lékařů, lékáren či různými svazy a spolky. 

C) Prostřednictvím škol - resp. prostřednictvím žáků a studentů byl dotazník doručen rodičům dětí a 
také prostřednictvím několika mateřských škol a mateřských center.  

D) Všechny Dotazníky byly také umístěny na webových stránkách MČ Praha 13 a rovněž byly 
k dispozici na vybraných místech (např. sběrné boxy nebo přímo u koordinátora procesu KPSS v Praze 
13).      
 
Finální dotazník byl distribuován mezi uživatele v polovině ledna 2008 a termín ukončení sběru byl 15. 
února, respektive po prodloužení do 29. února 2008. 
S ohledem na počet vrácených dotazníků lze názorový průzkum hodnotit jako velmi úspěšný. V rámci 
jednotlivých cílových skupin uživatelů sociálních služeb jsme získali následující počty dotazníků:  
 
- cílová skupina senioři – celkem 297 vyplněných dotazníků od seniorů  
  
- cílová skupina rodina, děti, mládež – celkem 1025 vyplněných dotazníků od rodin s dětmi  
 
                                                
1 Podrobněji k formám distribuce sběru dotazníků viz konec této podkapitoly 
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- cílová skupina osoby se zdravotním postižením – celkem 58 vyplněných dotazníků od osob se 
zdravotním postižením  

 
Jakkoliv lze celý názorový průzkum vnímat jako velmi úspěšný, je potřeba připomenout, že nemusí 
poskytovat zcela reprezentativní obraz o situaci ve městě. To znamená, že jeho výsledky nelze 
zobecnit na celé cílové skupiny uživatelů. Interpretuje pouze názory lidí, kteří měli chuť a čas zapojit 
se do mapování potřeb a podělit se o své zkušenosti a názory a tím i pomoci nastavit systém služeb 
tak, aby (v rámci možností) uspokojil co nejvíce klientů. Právě ochota a chuť společně poukazovat na 
nedostatky, řešit problémy a podílet se na zlepšení situace ve městě je pro další směřování KPSS 
v Praze 13 důležitá. Jinými slovy smyslem názorového průzkumu bylo dát možnost co nejširšímu počtu 
uživatelů (současných i budoucích) zapojit se do KPSS, říci svůj názor a eventuelně se stát aktivním 
členem i v dalších krocích přípravy komunitního plánu sociálních služeb v Praze 13.  
Tento materiál by měl být dalším z podkladů při tvorbě první verze komunitního plánu rozvoje 
sociálních služeb. Měl by jednotlivým pracovním skupinám umožnit vhled do cítění a potřeb 
jednotlivých skupin uživatelů sociálních služeb a příp. i potvrdit (a opřít o získaná data) jejich vlastní 
odborný pohled a zkušenosti.  
 
Vzhledem k tomu, že koordinátor procesu KPSS na Praze 13 vedl velmi důkladnou evidenci 
distribuovaných i vyplněných dotazníků a to za jednotlivá distribuční a sběrná místa, můžeme se nyní 
podívat jak různé způsoby distribuce a sběru dotazníku fungovaly. 
Nejprve se zaměříme na cílovou skupinu senioři, kterým byly dotazníky distribuovány 5 základními 
způsoby a to prostřednictvím poskytovatelů sociálních služeb, dále prostřednictvím lékařů, klubů pro 
seniory a dalšími svazy a spolky a konečně prostřednictvím úřadů či vybraných obchodů a služeb. 
Celkově bylo distribuováno přes 1600 kusů dotazníků a vrátilo se jich 298. Návratnost (tedy podíl 
vrácených ku distribuovaným) se pohybovala lehce pod 20%. Můžeme říci, že se vrátil téměř každý 
pátý rozdaný dotazník. V tabulce 1.1.1 jsou uvedeny počty distribuovaných i vrácených dotazníků za 
jednotlivá místa. Při interpretaci tabulky je třeba brát v úvahu, že některá místa sloužila téměř 
výhradně jako místa distribuce dotazníků a naopak jiná sloužila více jako místa sběru vyplněných 
dotazníků. Zejména u lékařů si senior dotazník pouze vyzvedl, poté jej doma vyplnil a vrátil do 
některého ze sběrných boxů, např. v lékárně či na poliklinice. Jednoznačně se ukazuje, že 
nejúčinnějším způsobem distribuce a sběru dotazníků jsou kluby důchodců. Tuto skutečnost bylo 
možno předpokládat, neboť dle zkušeností i z jiných měst a regionů sdružují kluby důchodců relativně 
aktivní a schopné seniory, kteří dotazníky zpravidla vyplní nejen za sebe, ale jsou mnohdy schopni jej 
distribuovat i dále do svého okolí (např. seniorů bydlícím v jejich domě atd.).         
Relativně nízký je podíl dotazníků získaných prostřednictvím SSS Praha 13, kde by bylo možno 
očekávat (např. u takových služeb jako je Pečovatelská služba) daleko větší množství vyplněných 
dotazníků.   
Distribuce dotazníků pro rodiny s dětmi a mládež byla založena zejména na doručení dotazníků 
rodičům prostřednictvím dětí ve škole. Vedle toho byly zvoleny i další distribuční kanály jako např. přes 
poskytovatele sociálních služeb, mateřské školky a mateřské kluby, úřady a různé služby na Praze 13. 
V rámci této cílové skupiny bylo distribuováno celkem 3000 dotazníků a vrátilo se jich 1025 
vyplněných. Návratnost tak byla 34%, tedy každý třetí distribuovaný dotazník se vrátil zpět vyplněný.  
Využití dětí ze základních škol jako prostředníků při doručení dotazníku rodičům a jeho zpětného 
vrácení ve škole se ukazuje jako velmi efektivní způsob (návratnost se pohybovala v průměru kolem 
40%). Pokud by i do budoucna uvažovala MČ Praha 13 o cíleném zjišťování názorů rodin s dětmi 
žijících v Praze 13, lze tento způsob doporučit (a to také z finančního hlediska, kdy tento způsob 
distribuce dotazníků patří k nejlevnějším a nejrychlejším).   
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Tab.1.1.1 Způsoby distribuce a sb ěru dotazník ů pro 
seniory distribuce vráceno návratnost podíl  

SSS P13 230 49 21,3% 16,5% 

Farní charita Stodůlky (FCHS) 40 9 22,5% 3,0% 
FCHS - 26. setkání nemocných + 
šatníky 60 0     

Prosaz, Kodymka 30 0     

po
sk

yt
ov

at
el

é 
so

ci
ál

ní
ch

 s
lu

že
b 

Diakonie ČCE  0 1   0,3% 

MUDr. Misiaczková 0 0     

MUDr. Kordíková (Hostin. 1536) 20 0     

MUDr. Andresová (Dia - Lípa) 25 0     

MUDr. Petr (Dia - Polikl. Hostins.) 20 0     

MUDr. Fišerová (Hostin. 1536) 10 0     

MUDr. Bělská (Hostin. 1536) 10 0     

MUDr. Burianová (Hostin. 1533) 10 0     

lé
ka
ř
i 

MUDr. Mentberger (Hostin. 1533) 15 0     

Klub seniorů I. 100 59 59,0% 19,9% 

Klub seniorů II. + STP 46 29 63,0% 9,8% 

Klub seniorů III. + SPCCH 50 23 46,0% 7,7% 

KS Velká Ohrada (Hanilcová) 40 11 27,5% 3,7% 

KS Stodůlky II (pí. Lukešová) 50 25 50,0% 8,4% 

KS Vidoule (Heltová) 100 21 21,0% 7,1% 

Řepánek 0 2   0,7% 

K
lu

by
 s

en
io

r
ů

 +
 s

va
zy

 

Prokůpek 0 0   0,0% 

ÚMČ Praha 13 509 27 5,3% 9,1% 

ÚMČ Praha Řeporyje 50 2 4,0% 0,7% úřady 

webové stránky MČ Praha 13 0 1   0,3% 

Třebonice - Rest. u Beránků (sb. box) 35 3 8,6% 1,0% 

Komunitní centrum sv. Prokopa 30 8 26,7% 2,7% 

Poliklinika Centrum Lípa (recepce - box) 30 7 23,3% 2,4% 

Lékárna Luka (sběrný box) 10 3 30,0% 1,0% 

Lékárna Lužiny (sběrný box) 10 7 70,0% 2,4% 

Lékárna Kaufland (sběrný box) 0 1   0,3% 

Lékárna Lípa 20 0   0,0% 

Lékárna Hostinského 1536 15 5 33,3% 1,7% 

Zdravotnické potřeby (Lípa) 20 0 0,0% 0,0% 
Poliklinika Hostinského (vrátnice - sb. 
box) 15 3 20,0% 1,0% 

da
lš

í  

Římskokatolická farnost - Fara 15 2 13,3% 0,7% 
distribuce 
celkem   1615 298 18,5% 100% 
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Distribuce a sběr dat pro cílovou skupinu osob se zdravotním postiženým lze co do velikosti získaného 
vzorku respondentů i obsahové kvality, resp. způsobu dotazníků, považovat za neslabší část celého 
názorového průzkumu. Do jisté míry je to ale pochopitelné. Zdravotně postižení představují relativně 
méně početnou skupinu obyvatel. Přitom ale skupinu občanů, kteří často potřebují speciální služby či 
přístup, aby mohli být řádnými členy společnosti. Navíc užívají speciální služby, které nejsou nabízeny 

Tab.1.1.2 Způsoby distribuce a sb ěru dotazník ů pro 
rodiny s d ětmi a mládež distribuce vráceno návratnost podíl  
SSS P13   6   0,6% 
Raná péče 10       
Jaka - EXIT 30 7 23,3% 0,7% 

poskytovatelé 
sociálních 

služeb 
Jaka - 13 15 7 46,7% 0,7% 

lékaři MUDr. Misiaczková 20       
Poradny Ámos 30       

ZŠ Praktická 110 15 13,6% 1,5% 

FZŠ při PedF UK, Brdičkova 1878 300 167 55,7% 16,3% 

ZŠ s RVJ, Bronzová 2027 200 83 41,5% 8,1% 

FZŠ při PedF UK, Fingerova 2186 140 99 70,7% 9,7% 

FZŠ PedF UK, Chlupova 1800 150 57 38,0% 5,6% 

ZŠ, Janského 2189 150 40 26,7% 3,9% 

ZŠ, Klausova 2450 150 29 19,3% 2,8% 

ZŠ, Kuncova 1580 150 98 65,3% 9,6% 

FZŠ PedF UK, Mezi Školami 2322 180 64 35,6% 6,2% 

ZŠ, Mládí 135 200 89 44,5% 8,7% 

ZŠ, Mohylová 1963 100 41 41,0% 4,0% 

FZŠ PedF UK, Trávníčkova 1744 200 58 29,0% 5,7% 

základní školy 
a další školní 

zařízení 

ZŠ Řeporyje 150 67 44,7% 6,5% 

MŠ Rozmarýnek 50       mateřské 
školy MŠ Havaj 50 16 32,0% 1,6% 

Klub Pohádka (MDDM) 60 30 50,0% 2,9% 

Kulička 20       

Baby Club Juklík 30       

Řepánek 50 12 24,0% 1,2% 

mateřské 
kluby 

Prokůpek 50 3 6,0% 0,3% 
ÚMČ Praha 13 155 16 10,3% 1,6% 
ÚMČ Praha Řeporyje 20       úřady 

webové stránky MČ Praha 13   3   0,3% 
Třebonice - Rest. u Beránků (sb. box) 40 3 7,5% 0,3% 
Komunitní centrum sv. Prokopa 30 2 6,7% 0,2% 
Poliklinika Centrum Lípa (recepce - box) 30 2 6,7% 0,2% 
Lékárna Luka (sběrný box) 10 1 10,0% 0,1% 
Lékárna Lužiny (sběrný box) 10 6 60,0% 0,6% 
Lékárna Kaufland (sběrný box)   1   0,1% 
Lékárna Lípa 10       
Lékárna Hostinského 1536 5       
Poliklinika Janského (sběrný box)   1   0,1% 
Poliklinika Hostinského (vrátnice - sb. 
box) 10 1 10,0% 0,1% 
Římskokatolická farnost - Fara 15 1 6,7% 0,1% 
Římskokatolická farnost - Katechetky 50       

další  

Římskokatolická farnost - Renesance 20       

distribuce celkem 3000  1025 34,2% 100,0% 
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přímo v obvodu Prahy 13 a tudíž jsou v rámci toho průzkumu hůře dosažitelní. Jinými slovy osoby se 
zdravotním postižením se plošnými způsoby názorového průzkumu obtížně postihují. Lepších výsledků 
je např. dosahováno, pokud využijeme tazatelské sítě a tazatelé se pohybují přímo v terénu, např. u 
zdravotnických zařízení a přímo kontaktují potenciální respondenty. Existuje relativně rychlý a 
spolehlivý způsob výběru a kontaktování osob se zdravotním postižením a to s využitím evidence, 
kterou si vede sociální odbor příslušného úřadu. Zde ale narážíme na konflikt s ochranou osobních 
údajů a nemožností využít kontakty na tyto osoby pro účely dotazování.  
Nicméně v rámci názorového průzkumu se nám podařilo získat 57 vyplněných dotazníků. Vzhledem 
k nízkému počtu vrácených dotazníků zde neuvádíme tabulku s informacemi o distribuci a sběru 
dotazníků. Pouze řekněme, že bylo distribuováno více než 1000 dotazníků (návratnost tedy okolo 5%) 
a nejvíce vyplněných dotazníků (tzn. více než 10 dotazníků) jsme získali přímo na ÚMČ Praha 13, 
z Diakonie ČCE a z chráněných bytů sdružení Pohoda v Kodymově ulici.        

 
Na závěr této kapitoly se ještě podívejme jaký podíl z cílových skupin se nám vlastně podařilo oslovit2. 
Pro toto srovnání využijeme výsledky sociodemografické analýzy, která byla zpracována pro účely 
KPSS na Praze 13.  
Dle výsledků této analýzy žilo v roce 2006 na Praze 13 více než 4000 seniorů. Lze předpokládat, že 
toto číslo se vzhledem k demografickému stárnutí populace ještě mírně zvýšilo. Nicméně v průzkumu 
nám odpovědělo téměř 300 seniorů, tj. přibližně 7% ze všech seniorů.  
S počty rodin s dětmi je to složitější. V sociodemografické analýze je uveden údaj ze SLBD3  z roku 
2001, který říká, že v té době žilo na území Prahy 13 téměř 10 tisíc rodin s dětmi (do 15 let věku 
dítěte). Pokud s tohoto údaje vyjdeme a srovnáme jej s počtem dotázaných rodin s dětmi do věku 15 
let (tj. téměř 800 dotázaných rodin4), zjistíme, že jsme získali názory od cca 8% všech rodin s dětmi. 
Konečně v roce 2007 bylo na Praze 13 evidováno téměř 1500 osob s průkazem pro osobu se 
zdravotním postižením a v názorovém průzkumu pracujeme z počtem 58 respondentů, tj. cca 4%.      
Pokud jsou tyto naše výpočty alespoň přibližně správné, lze skutečně hovořit o relativně velmi 
úspěšném názorovém průzkumu.  
 
 
 
 
 
 

 

                                                
2 Upozorňujeme, že níže uvedená tvrzení mají jen velmi přibližný charakter 
3 Sčítání lidí, domů a bytů 
4 Jedná se pouze o přibližné číslo, neboť bylo třeba vyloučit ty rodiny, které mají děti starší 15 let. Přibližnost je 
dána tím, že  komplikovaná je situace rodiny kde jsou děti v různém věku, resp. mladší i starší 15 let.   

Poznámky pro čtenáře:  
i) Na následujících stránkách pracujeme s velkým množstvím grafů a tabulek. U každého grafu či 

tabulky je uvedeno číslo N, které představuje počet respondentů, kteří odpověděli na danou 
otázku. Je naprosto přirozené, že ne každý odpověděl na všechny otázky. V textu se většinou  
k počtu respondentů, kteří na danou otázku odpověděli nevracíme. Přesto čtenářům 
doporučujeme, aby pečlivě sledovali údaje o počtu respondentů, kteří na danou otázku 
odpověděli.   

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

iii) U většiny otázek mohli respondenti vybrat více než jednu otázku. Uváděná procenta se ale vztahují 
k počtu respondentů a součet těchto procent proto bývá vyšší než 100%.  
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II. SENIOŘI 
 
 

Celkově bylo vytištěno a distribuováno více než 1600 dotazníků. Vyplněných se vrátilo zpět 298.    
 
II.1. Úvodní informace o dotázaných, aneb kdo nám odpověděl 
 

Před tím, než se podíváme jak na sociální služby v Praze 13 nahlížejí senioři (a osoby, které o seniory 
pečují), podívejme se, kdo dotazníky vyplnil a o kom tedy získaná data vypovídají.  
Celkově ve vzorku dotázaných výrazně převládají samotní senioři (86%) nad osobami, které o seniora 
pečují (pouze 8%).   
 
Pro analýzu jednotlivých otázek jsme sledovali tyto socio-demografické charakteristiky: pohlaví, věk, 
vzdělání, složení domácnosti, ekonomická aktivita a místo bydliště. 
Mezi dotázanými výrazně převažují ženy (78% žen, 22% mužů), což je s ohledem na věkové složení 
zkoumaného vzorku pochopitelné5. V případě osob pečujících je podíl žen ještě vyšší.   
Stejně tak není překvapující věk respondentů, kde drtivou většinu dotázaných tvoří pochopitelně osoby 
v seniorském věku (podíl respondentů nad 60 let je 88%). Pokud se  podíváme na nepočetnou 
skupinu respondentů, kteří o nějakého seniora pečují zjistíme, že mezi nimi převažují lidé 
v předseniorském věku event. „mladší“ senioři“ a ženy. Toto zjištění nás vede k domněnce, že jako 
osoby pečující se zde profilují více ženy starší 50 let, které zřejmě pečují o svého manžela či partnera 
(taktéž seniora).                   
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ve složení domácnosti respondentů převažují jednotlivci (tvoří téměř polovinu všech dotázaných a 
předpokládáme, že se jedná o již ovdovělé osoby) a dále manželské či partnerské dvojice (téměř 
třetina dotázaných) a více bylo i respondentů, kteří žijí ve vícegenerační domácnosti (16%).  
 
Vzdělanostní struktura dotázaných není výrazně překvapující a převažují v ní lidé se středním (úplným 
i neúplným) vzděláním. Obecně přitom platí že mladší respondenti vykazují mírně lepší vzdělanostní 
strukturu.   
   
 
 
                                                
5 Z demografického hlediska se ženy dožívají vyššího věku a proto mezi seniory často převažují.  

Tab.2.1.1. Věkové 
složení respondentů  

relativní 
četnost 

méně než 18 let 0% 

18 - 35 let 1% 

36 - 50 let 2% 

51 - 60 let 8% 

61 – 70 let     33% 

71 - 80 let 32% 

80 – 90 let 23% 

více než 90 let 1% 

celkem 100,0 

N=295  

Graf 2.1.1. Jaký je váš vztah 
k problematice senior ů? 
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V rámci ekonomické aktivity jsme zjišťovali, zda respondenti ještě pracují (a pokud ano na jaký 
úvazek) nebo zda jsou mimo pracovní trh. Je logické, že většina dotázaných již nepracuje (86%), 
nicméně část seniorů si občas přivydělává v rámci příležitostných brigád. Po příležitostných brigádách 
častěji sahají muži a též respondenti ve věku 60 až 70 let.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posledním sledovaným ukazatelem je místo bydliště dotázaných. Nejvíce dotázaných seniorů (37%) 
bydlí v lokalitě „staré“ Stodůlky, Vidoule a Háje. Respondenti z okolí metra Luka, Hůrka, Lužiny a Velké 
Ohrady jsou zastoupeni přibližně ve stejném počtu (od 10% do 12%). Do názorového průzkumu se 
zapojilo velmi málo seniorů z Řeporyj, Třebonic a okolí metra Nové Butovice (od 3% do 1%). Pro další 
analýzu představují tito respondenti relativně malou skupinu dotázaných (početně obvykle okolo deseti 
osob) a jakékoliv zobecnění jejich názorů na názory všech seniorů z daných lokalit by bylo zavádějící.  
Při hodnocení místa bydliště si je třeba uvědomit, že distribuce a sběr vyplněných dotazníků do značné 
míry záležel na poskytovatelích sociálních služeb a péče. V tomto směru sehrál velmi aktivní roli Klub 
seniorů a přátel Vidoule, což vedlo i k neočekávaně vysokému podílu dotázaných seniorů z lokality 
staré Stodůlky, Vidoule, Háje.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 2.1.3. nejvyšší 
dokončené vzdělání

relativní 
četnost

nedokončené základní 
vzdělání

1%

základní 11%
vyučen, střední bez 
maturity

41%

střední s maturitou 
(event. i vyšší odborné)

37%

vysokoškolské 10%
celkem 100%
N=287

Tab 2.1.2. Složení 
domácnosti 
respondentů 

relativní 
četnost

jednotlivec 48%
manželé/partneři 32%
vícegenerační domácnost 16%
jiný typ 4%
celkem 100%
N=287

Graf 2.1.3. Ekonomická aktivita 
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Graf 2.1.2. Místo bydlišt ě respondent ů 
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II.2. Využívané sociální služby  
 
První otázka celého dotazníku mapovala využívání různých služeb mezi seniory na Praze 13. 
Odpovědělo na ni 271 dotázaných, z nichž většina označila nějakou službu, kterou v současné době 
čerpá. Každý  pátý uvedl, že žádnou službu nevyužívá. 
Procentuelní zastoupení využívaných služeb nemusí zcela věrně odrážet skutečné využívání 
jednotlivých služeb - k tomu by bylo vhodné využít statistiky jednotlivých poskytovatelů. Podíl klientů 
využívající jednotlivé služby je v tomto případě ovlivněn několika faktory: (a) ochotou a schopností 
samotných klientů vyplnit (např. ve spolupráci s pracovníkem poskytovatele) dotazník a (b) také 
ochotou a vstřícností jednotlivých provozovatelů služeb umožnit ve svém zařízení distribuci a sběr 
dotazníků.  
Pokud ještě chvíli zůstaneme u těch, kteří žádné služby nevyužívají, můžeme říci, že se jedná ve větší 
míře o muže a částečně také o respondenty s vyšším vzděláním. 

  
Jaké služby jsou mezi dotázanými nejčastěji využívané? 
Jsou to v první řadě kluby seniorů, jejichž služeb využívá 
polovina respondentů.  Kluby důchodců také sehrály velmi 
důležitou roli při samotné distribuci dotazníků a právě 
jejich prostřednictvím se vrátila více než polovina 
dotazníků          (a téměř polovina členů klubů důchodců 
využívá i jiných sociálních služeb určených pro seniory). 
Respondenti mohli uvést i o jaký klub seniorů se jedná a 
valná většina toho využila. V tab. 2.2.1. je přehled 
uvedených klubů seniorů z něhož je patrné, že do 
názorového průzkumu se zapojily členové téměř všech 

klubů seniorů6. Činnosti klubů seniorů se účastní více ženy, osoby žijící osamoceně a respondenti ve 
věku 70-80 let. S ohledem na bydliště respondentů mají o kluby seniorů zájem, resp. je navštěvují, 
zejména senioři z Velké Ohrady a starých Stodůlek, Vidoule a Háje7.  
Téměř každý pátý respondent využívá terénních služeb poskytovaných přímo v domácnostech 
klienta a to Střediskem sociálních služeb Prahy 13 (např. rozvoz obědů, nákupy, úklid domácnosti). 
Další dvě nejvyužívanější služby jsou nabízeny Střediskem sociálních služeb Prahy 13 v rámci Domu 
pro seniory Lukáš a to přesně stravování pro seniory (které využívá 17% dotázaných) a středisko 
osobní hygieny, které navštěvuje téměř každý desátý respondent. Zatímco do jídelny dochází 
relativně více mužů, ženy ve větší míře využívají služeb střediska osobní hygieny. Významnější podíl 
respondentů představují i členové různých svazů a spolků (8% dotázaných), a v této souvislosti byli 
samotnými respondenty uváděny např. Svaz postižených civilizačními chorobami, Svaz tělesně 
postižených, Svaz diabetiků8. Kromě možnosti vypsat konkrétní organizaci, klub či svaz, uvedli 
někteří respondenti konkrétní činnosti, které zřejmě v rámci dané organizace využívají a uváděli 
sportovní aktivity (a zejména plavání a cvičení).         
 
    
 
 
 

                                                
6 Někteří senioři navíc uvedli, že se účastní aktivit i několika klubů seniorů.  
7 Což ale může být opět způsobeno větší aktivitou představitelů těchto klubů seniorů při distribuci dotazníků.  
8 Vždy se ale jednalo řádově o několik jednotlivců, kteří danou organizaci vypsali. Na druhou stranu SPCCH a STP 
a Dia Klub byly uváděny i v souvislosti s kluby seniorů, s jejichž aktivitami se někdy částečně prolínají.   

Tab. 2.2.1. respondenti z 
různých klubů seniorů

relativní 
četnost

KS I. (pí. Bulířová) 13%
KS II (pí. Tomašovičová) 21%
KS III. (pí. Brzobohatá) 9%
KS Stodůly I. (pí. Leflerová) 23%
KS Stodůlky II. (pí Lukešová) 15%
KS a přátel Vidoule 7%
KS Velká ohrada 8%
jiné 4%
celkem
N=136
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Další služby pro seniory dostupné v Praze 13 nebyly uváděny tak často. Na druhou stranu to, že 
nějakou službu využívá jen několik málo seniorů z Prahy 13 neznamená, že se jedná o službu 
nedůležitou či nadbytečnou. Pro své klienty (někdy charakterizované jako spíše nepočetnou 
skupinu) představují velmi důležitou a někdy i životně nezbytnou pomoc. Navíc, některé služby 
využívá jen málo dotázaných seniorů zkrátka proto, že  mají omezenou kapacitu a nemohou tudíž 
nabízet své služby většími počtu9.   
Uvedený přehled služeb pro seniory na Praze 13 nemusel být úplný a proto měl každý možnost 
vypsat i jiné služby, které přímo v Praze 13 a nebo i mimo ni využívá. Této možnosti využilo 5%, 
resp. 3% dotázaných, kteří častěji uváděli využívané služby bez uvedení poskytovatele jako např. 
křesťané III.věku-vzdělávání, odběry krve doma, donáška obědů apod.10 Na závěr této části 
dodejme, že obecně jsme shledali respondenty bydlící ve Velké Ohradě aktivnější ve využívání 
služeb (Jinými slovy více využívají existující služby než senioři z jiných částí Prahy 13.).   
  
 

                                                
9 Může se jednat např. o krátkodobé pobyty v rezidenčních zařízeních, kde je pro klienty z Prahy 13 k dispozici jen 
několik málo míst.  
10 Opět se ale jednalo pouze o ojedinělé výpovědi několika málo respondentů 

 

N=270 
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II.3. Informovanost  
 
Základním předpokladem využití jakékoliv služby je vědět o její existenci a příp. i to, komu a za jakých 
podmínek je určena. Koneckonců i o službách, které dnes senioři v Praze 13 využívají, se museli 
nějakým způsobem dozvědět. A právě tyto stávající informační kanály jsme zjišťovali. S ohledem na 
získaná data lze vyčlenit tři hlavní způsoby, jak se senioři o službách dozvěděli a to z časopisu STOP 
(40% dotázaných), od rodiny, přátel, spolupracovníků či sousedů (třetina dotázaných) a od lékařů 
(téměř každý čtvrtý respondent). Nebyly zjištěny žádné výraznější odchylky v odpovědích dle 
sledovaných sociodemografických charakteristik11 až na fakt, že nejstarší dotázaní se o službách 
dozvídají více od lékaře. Podívejme se ale i na další stávající způsoby informování, které byly uváděny 
s nižší četností. Přibližně každý desátý respondent se o službách, které využívá, dozvěděl přímo od 
organizace, jež dané služby poskytuje. V případě jiného způsobu informování respondenti mohli i 
vypsat jak. V těchto vypisovaných odpovědích jednak jmenují různé organizace, ale také (a to nikoliv 
ojediněle) uvádí, že se o dané službě odnikud nedozvěděli, protože ji začali sami poskytovat (založili si 
klub).     
 

 
 
 
 
 
 
Pokud srovnáme stávající informační kanály a nově požadované způsoby informování, lze najít velmi 
mnoho podobností. Mezi prvními třemi preferovanými novými formami informování se opět umístil 
časopis STOP (resp. více informací o sociálních službách v něm a to např. i formou pravidelné 
infostránky či rubriky), po kterém volá více než polovina dotázaných. Dále by dvě pětiny respondentů 
uvítaly vydání přehledného a tištěného katalogu sociálních služeb na Praze 13 a přibližně každý pátý 
by také ocenil více informací přímo od lékařů.  Zaměřme se na chvíli na nový způsob informování a to 
katalog o sociálních službách. Po něm více volali mladší senioři a také ti, kteří dosud žádné služby 
nevyužívají. Zdá se tak (i když je to pouze domněnka, nepodložená dalšími důkazy), že katalog by 

                                                
11 Výrazné odchylky v odpovědích lze sice najít v případě místa bydliště (viz tabulková část v příloze), ale 
s ohledem na charakter otázky zřejmě nejsou tyto závislosti pro náš účel relevantní.    

Tab.2.3.1. Stávající způsoby 
informování 

relativní 
četnost

z časopisu STOP 41%
od rodiny, přátel, spolupracovníků, sousedů 32%
od lékařů 23%
přímo od organizace, která služby poskytuje 13%
jiné 11%
na úřadu MČ Praha 13 8%
prostřednictvím církve 6%
na besedách s občany 6%
od člověka, který řešil podobný problém 6%
z místní televize TV 13 4%
z nástěnek a letáků 2%
na internetové stránce Prahy 13 1%
na veletrhu sociálních služeb 1%
nevím/ nepamatuji si 1%
celkem xxx
N=187

Graf 2.3.1. Nové zp ůsoby informování
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mohl pomoci právě těm, kteří se v sociální oblasti zatím vůbec nepohybují (tzn. o službách neví, 
neznají jejich rozsah a účel, podmínky pro jejich čerpání apod.)12.       
 
Konečně jsme si položili otázku ,Proč se na prvních místech u obou otázek umístili stejné odpovědi, a 
definovali jsme minimálně dvě možná vysvětlení. Za prvé  je  možné, že respondenti si zvykli využívat 
určitých informačních zdrojů a ani do budoucna je nechtějí příliš měnit, pouze rozšiřovat. Za druhé 
ÚMČ Praha 13 již dříve jednoduše zvolila správné informační kanály, které její obyvatelé senioři bez 
problémů přijímají a  svými názory tak radnici říkají „tak jak nás informujete, je to dobře a pokračujte 
v tom s drobnými vylepšeními.“. Pro toto druhé vysvětlení hovoří i fakt, že každý desátý je se 
stávajícími způsoby informování spokojen a vybral odpověď „situace je dobrá, není třeba nic měnit“. 
Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že mezi seniory, kteří jsou s informováním o sociálních 
službách spokojeni byl pouze jeden, který v současnosti žádné služby nevyužívá. Je to pochopitelné, 
neboť ti, co již nějaké služby využívají si již našli vlastní přístupy k informacím, které jim vyhovují.        
 
 
II.4. Současná situace a její zlepšování 
 
Smyslem komunitního plánování je naplánovat takové služby, které zlepší situaci daných cílových 
skupin. V této podkapitole se zaměříme na obecné problémy, které senioři mají jak v rámci svého 
domácího prostředí, tak i mimo něj a také na jejich vlastní návrhy na zlepšení života. V této kapitole 
přednostně nesledujeme pouze oblast čistě sociálních služeb, ale zajímá nás, co všechno seniorům ve 
městě vadí, co jim působí největší problémy a co by se mělo zlepšit. 
 
První dvě otázky tohoto bloku zjišťovaly jaké problémy mají senioři na Praze 13 ve svém přirozeném 
domácím prostředí i mimo něj. Ačkoliv se odpovědní kategorie u obou otázek výrazně lišily, 
respondenti uvedli jeden společný problém a to obavy o bezpečnost. V domácím prostřední se o svoji 
bezpečnost obává 36% dotázaných, mimo svůj domov dokonce 42% respondentů. Ačkoliv se nejedná 
o téma, které je přímo řešitelné sociálními službami, podívejme se, kdo z dotázaných se o svoji 
bezpečnost obává nejvíce. Obava o bezpečnost doma jde napříč respondenty a jen v případě nižšího 
pocitu bezpečí při pohybu venku jsme zaznamenali větší obavy u seniorek a také u lidí bydlících na 
Velké Ohradě a v okolí metra Hůrka.  
Obecně u obou dvou otázek platí, že zejména starší dotázaní a muži častěji volili odpověď 
„nevím/nedokážu posoudit“.   
 
Vraťme se k potížím v domácím prostředí seniorů, kde kromě bezpečnosti má téměř třetina 
respondentů problémy se zajištěním chodu domácnosti. Dotázaní mohli vypsat o jaké potíže se jedná, 
ale této možnosti využilo jen několik seniorů, kteří uváděli např. mytí oken, praní prádla, či nákup. 
Největší potíže se zajištěním chodu domácnosti mají respondenti z okolí metra Lužiny a obecně též 
starší dotázaní. 
Přibližně každý čtvrtý dotázaný senior řeší ve svém domácím prostředí některý z těchto problémů: 
nedostatek informací (lidé neví, o co mohou žádat, kdo jim může pomoci atd.), nedostatek finančních 
prostředků a snížená soběstačnost na omezenou dobu (např. po úrazu, po návratu z nemocnice). Je 
překvapující, že nedostatek financí trápí ve větší míře osoby ve věku 51 až 60 let.   
 

                                                
12 Více než polovina respondentů, kteří dosud žádné služby pro seniory nevyužívají, by si katalog přála. Kromě 
dalších nových způsobů informování, kterých tito respondenti volali stejně jako ostatní, se mezi nimi více objevil i 
požadavek na více informací v místní kabelové TV.     
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Téměř pětina seniorů si stěžuje na omezené možnosti kontaktu s okolím a osamocenost a každý 
desátý uvádí problémy s péčí o vlastní osobu. Na osamocenost si stěžují více ženy a lidé s vyšším 
vzděláním, kteří také více upozorňují na potíže s péčí o vlastní osobu.  
V rámci odpovědi jiné byly dotázanými seniory vypisovány různé potíže či situace, které ale spíše jen 
rozváděly případy definované v jednotlivých odpovědích.  
Velká část dotázaných seniorů (přesně 38%) má mimo své domácí prostředí potíže s pohybem po 
městě. Častěji o potížích s pohybem hovoří starší respondenti. Velká část dotázaných uvádí problémy 
s dopravní dostupností lékařů a s nezájmem či neochotou okolí (shodně okolo 22% respondentů). 
Dostupnost lékařů opět vadí více starším seniorům, kdežto na neochotu okolí si stěžují spíše mladší 
senioři. Na oba dva problémy také výrazně více upozorňují lidé z okolí stanice metra Stodůlky a 
v případě nezájmu či neochoty okolí (což jsme v dotazníku definovali jako: lidé neumí nebo nechtějí 
poskytnout drobnou pomoc v běžných situacích, např. při nastupování do MHD) také respondenti 
z okolí metra Lužiny.  
Každý pátý respondent uvádí rovněž potíže s vyřizováním osobních záležitostí na úřadech a opět na 
toto upozorňují dotázaní z Lužin.         
Přibližně stejné množství dotázaných seniorů (14%, resp. 13%) si pak stěžuje na dostupnost občanské 
vybavenosti (obchody, služby, úřady) a také dostupnost sociálních služeb. Na obojí přitom více 
upozorňují respondenti ve věku 51 až 60 let a v případě občanské vybavenosti také dotázaní z okolí 
metra Stodůlky.  

 
Nyní se podívejme na otázku, ve které mohli dotázaní vypsat až tři možné druhy pomoci či opatření 
vedoucí ke zlepšení jejich životní situace. Svůj názor vypsala téměř polovina respondentů (i když velká 
část z nich uvedla jen jeden způsob pomoci). Všechny získané názory jsme rozdělili do několika 
vzájemně si blízkých skupin (viz tab. 2.4.1.). U každé skupiny, resp. oblasti je zároveň uvedeno kolik 
názorů se podařilo k dané oblasti přiřadit. 
V případě sociálních služeb se nejvíce názorů (celkem 5x) vztahovalo k zajištění stravování (jídelna 
pro seniory i dovoz obědů) a to častěji ve formě drobnějších výtek (např. v zimě se do jídelny nedá 
dostat, při dovážení jídla je jídlo studené, donáška obědů je příliš drahá). Dále by senioři chtěli 
ubytovací zařízení pro seniory (celkem 4x a to např. ve formě domova seniorů či domu 

Graf 2.4.1. Potíže senior ů v jejich domácím prost ředí
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Graf 2.4.2. Potíže senior ů mimo domácí prost ředí
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s pečovatelskou službou) a různou krátkodobou výpomoc a služby (opět 4x a to např. v situacích po 
úrazu, při nemoci partnera apod.), celkem tři dotázání senioři by uvítali pomoc na telefonu či signální 
hlásič a objevily se i další názory (např. rozšíření služeb i o víkendech, akce pro osamělé lidi, levnější 
donášky nákupů…). 
V případě finanční pomoci se 12 dotázaných vyslovilo přímo pro zvýšení důchodů a dalších devět by 
si obecně přálo zlepšit svoji finanční situaci. Vedle toho se objevily i stížnosti na cenu služeb a nově 
též na poplatky u lékaře a za recept.        
I doprava trápí dotázané seniory a to zejména MHD  (zaznamenali jsem jak obecné výtky k 
dostupnosti MHD uvnitř i vně Prahy 13, velké vzdálenosti mezi zastávkami, autobusová doprava 
v Jánského ulici, výstup z metra Hůrka) a ojediněle kvůli parkování (moc zaparkovaných aut hlavně u 
přechodů a vstupů do domů).  
U občanské vybavenosti jsme zaznamenali v zásadě dvě kategorie názorů. Jeden směřoval na 
dostupnost a kvalitu obchodů a druhý na služby různých řemeslných firem (kontakty na spolehlivé 
řemeslníky, úklidová firma, pošta na Velké Ohradě atd.). 
 

   
 
II.5. Sociální služby  
 
Zaměřme se nyní pouze na sociální služby, které dotázaní senioři vnímají v Praze 13 jako 
nedostatečné13 nebo jako zcela chybějící.  Názory všech  respondentů zachycuje graf 2.5.1. 
Z grafu je zřejmé, že nejvíce chybí rezidenční služby, a to jak domov důchodců (polovině 
respondentů), tak i dům s pečovatelskou službou (31% dotázaných). Je pochopitelné, že po obou 
těchto zařízeních volají zejména respondenti ve věku, ve kterém se nutnost celodenní péče stává 
aktuálnější (tzn. věk kolem 70 let) a spíše ženy. Domov důchodců si více přejí respondenti -jednotlivci  
a po DPS volají častěji senioři z vícegeneračních domácností. 
Každý pátý dotázaný senior by uvítal možnost pomoci na telefonu. Domníváme se, že jde do velké 
míry o pocit jistoty, že pokud se seniorovi něco stane, ví, že mu někdo pomůže14. Tuto formu pomoci 
by ocenili hlavně starší dotázaní.       
15% respondentů by na Praze 13 uvítalo zřízení hospice. Přibližně každý desátý dotázaný senior uvedl 
některou z následujících služeb: 24 hodinová pečovatelská služba, týdenní stacionář a zajištění 

                                                
13  Výrazem „nedostatečné“ nerozumíme nedostatky v jejich poskytování (kvalita, rozsah, ochota personálu atd.) 
ale spíše nedostatečnou podporu těchto služeb a tudíž i nedostatečné kapacity, díky kterým nejsou schopny 
uspokojit všechny žadatele.   
14 Srovnej též s vypisovanými odpověďmi z tab. 2.4.1., kde si respondenti u sociálních služeb přáli signální hlásič 
nebo přímo pomoc na telefonu.  

tab. 2.4.1. možné způsoby usnadění života - vypisované odpovědi
agregované kategorie I.priorita II.priorita III. priorita
sociální služby (cbybějící, kvalitnější, dostupnější) 21 6 1
finance (výše důchodů, malé příspěvky, vyskové poplatky) 19 5 2
doprava (včetně MHD a parkování) 9 1 1
občanská vybavenost (obhcody a jejich dostupnost, úklid v domácnostech, řemeslníci) 9 2 1
osobní záležitosti (rodinné vztahy atd.) a zdravotní stav 7 0 0
vzhled a úklid MČ Prahy 13 (psí výkaly, zimní údržba atd.) 3 3 0
zdravotnictvi 3 0 0
jiné (bez rozlišení) 6 2 0
pracovní příležitosti (částečné a zkrácené úvazky) 2 0 0
zatím nic nepotřebuji 5 0 0
vypsaných odpovědí celkem 84 19 5
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dietního stravování. Nepřetržitou pečovatelskou službu zmiňovali zejména mladší respondenti, kdežto 
po dietním stravování volali více nejstarší dotázaní a lidé s vyšším vzděláním. 
Každý čtvrtý dotázaný ale volil odpověď (nevím/nedokážu posoudit) a jednalo ve větší míře opět o 
muže  a nejstarší respondenty.     

 
V předešlé kapitole respondenti opakovaně upozornili na nedostatek finančních prostředků (nízké 
důchody, malé příspěvky, rostoucí poplatky atd.). Přesto jsme se jich zeptali, zda by byli ochotni si za 
lepší, resp. nadstandardní služby připlatit. Jak je vidět z grafu 2.5.2. ochota připlatit si je relativně 
malá (pouze 28% respondentů se vyjádřilo kladně). Téměř polovina není ochotna (nebo spíše 
schopna) si za nadstandardní službu připlatit.   
Obecně přitom platí, že větší sklon k připlácení si mají lidé s vyšším vzděláním a částečně též nejstarší 
dotázaní.  
Jak je vidět z grafu 2.5.1., dotázaným chybí zejména rezidenční služby, které svým klientům 
poskytují celodenní a dlouhodobou péči. V budoucnu ale možná potřeba rezidenčních služeb nemusí 
být tak vysoká, jak naznačují výsledky otázky „Jak byste si přál/la zajistit stálou péči?“ (viz. graf 
2.5.3.).   

Graf 2.5.1. Chyb ějící nebo nedostate čně podporované sociální služby
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Čtvrtina osob (24%) by volila dlouhodobý 
pobyt v  pobytovém zařízení  (pro 
srovnání v grafu 2.5.1 chybí např. Domov 
důchodců více než polovině dotázaných). 
Mimo to by každý čtvrtý dotázaný uvítal 
zůstat v domácím prostředí a mít 
zajištěnou péči od vlastní rodiny. Dále 
třetina osob upřednostňuje péči 
poskytovanou taktéž v domácím prostředí, 
kde je možné kombinovat osobní asistenci 
profesionálních pečovatelů (či jiných 
služeb) a rodinných příslušníků. Osob, 
které by rády využívaly služeb 
poskytovaných ve stacionáři a přitom 
nadále bydlely samostatně bylo ve vzorku 
respondentů shledáno méně, stejně tak 

jako těch, kteří by si přáli žít v chráněném bydlení. Přibližně každý desátý dotázaný senior volil 
odpověď „nevím/nedokážu posoudit“.   
Zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí chtějí častěji starší respondenti a lidé s vyšším 
vzděláním. Naopak o rezidenčních zařízeních více hovoří respondenti kolem 60 let, lidé žijící 
osamoceně a ženy.   
Odpovědi na tuto otázku jsou pro další směřování sociálních služeb v Praze 13 velmi důležité.         
O  umístění v rezidenčním zařízení, po kterém volala většina dotázaných v předešlých otázkách, by 
možná nebyl takový zájem, pokud by senioři byli informováni o odpovídajících alternativách15. Tato 
otázka zkrátka ukazuje, že o tyto alternativy (zůstat doma a využívat služeb doma, pomoci blízkých 
či kombinace s pobytem ve stacionáři) je veliký zájem – téměř dvě třetiny respondentů by volilo 
variantu, při které by zůstali ve svém domácím prostředí a jen každý čtvrtý by chtěl odejít do 
rezidenčního zařízení.  
 

 
V další otázce jsme se dotázaných seniorů ptali, zda je některá ze stávajících služeb poskytována 
v čase, který respondentům nevyhovuje. Na tuto otázku odpovědělo relativně málo dotázaných (pouze 

                                                
15 Např. jen třetina z těch, kteří uvedli, že na Praze 13 chybí domov důchodců nebo DPS, pak sami do takového 
zařízení chtějí odejít a i mezi nimi převažují alternativy zůstat v domácím prostředí.      
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196 z celkem 298) a pozitivně přitom odpovědělo pouze 5 seniorů, kteří ve čtyřech případech zmínili 
dovoz obědů (a to zejména jako pozdní dovoz oběda, někdy až po 14 hod.16) a jednou dovoz k lékaři.   
Ostatním (cca pětina dotázaných) buď časy poskytovaných služeb nevadí a nebo (více než tři čtvrtiny) 
na otázku nedokázali odpovědět.   
 
II.6. Závěrečné otázky     
     
Téměř celý dotazník dával možnost dotázaným seniorů říci, co jim v Praze 13 vadí, jaké mají problémy 
a jak si představují zlepšení situace seniorů v této městské části. Navíc většina otázek směřovala 
k pomoci či podpoře nějakého již vzniklého problému. Logicky jsme se proto museli také zeptat, co 
jsou sami senioři ochotni udělat pro zlepšení situace ve městě, ale ještě před tím jsme zjišťovali, jak 
by si představovali aktivní způsob trávení svého života.  
Aktivní způsob trávení života lze přitom chápat jako nejlepší možnou prevenci vzniku různých obtíží a 
zároveň přispívá k uchování si společenských vazeb  a kontaktů, životní vitality a pocitu soběstačnosti 
do vysokého věku.    

 
Zjistili jsme, že mezi seniory je největší zájem 
právě o společenské aktivity - posezení 
v kavárně pro seniory (třetina dotázaných), 
filmový klub pro seniory (29%), tématické 
procházky, výlety a exkurze (27%), místo pro 
setkávání či besedy se zajímavými hosty 
(shodně okolo 26%). Mezi tyto společenské 
události se vklínily pouze rehabilitace a 
masáže, po kterých volá 28% dotázaných 
seniorů.  
Každý pátý respondent zaškrtl odpověď 
„nevím/nedokážu posoudit“ a můžeme říci, že 
tak ve větší míře činili muži a také nejstarší 
dotázaní. Naopak pro různé činnosti vedoucí 
k aktivnímu způsobu života se ve větší míře 
vyjadřovali respondenti, kteří žijí jako 
jednotlivci.     
 
 
 
 
 

Poslední analyzovaná otázka se vztahuje k ochotě seniorů aktivně a sami přispět ke zlepšení situace 
na Praze 13. Ukázalo se, že senioři velmi dobře vědí, co a jak je třeba na Praze 13 zlepšit, zatím ale 
nepřemýšleli o tom, jak mohou ke zlepšení oni sami přispět. Téměř polovina dotázaných neví. 
Odpověď „nevím“ ovšem ještě nutně neznamená nezájem o problémy seniorů a o jejich řešení. 
Senioři na Praze 13 zkrátka zatím neví, jak by mohli pomoci a to třeba proto, že jim v minulosti nikdo 
žádný prostor pro spolupodílení se na hledání řešení nenabídl. Komunitní plánování by v tomto směru 
mělo vytvořit předpoklady pro budoucí větší zapojení seniorů a snažit se motivovat zatím 
„nerozhodnuté“ seniory. Jinak v současné době převládá mezi seniory spíše pasivní vztah ke zlepšení  

                                                
16 Dva z nich byli z okolí metra Lužiny 

Graf 2.6.1. Co chybí pro aktivní život senior ů
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situace ve formě doporučení služby přátelům či známým (každý pátý respondent). Relativně hodně 
dotázaných seniorů (16%) chce vypomoci příležitostnou pomocí. Vysloveně bez zájmu o aktivní 
zlepšení situace ve městě je 13% respondentů. Jsou to zejména  nejstarší uživatelé služeb (vzhledem 
k jejich věku a předpokládanému zdravotnímu stavu je jejich postoj zcela pochopitelný) a lidé s nižším 
vzděláním.  Naopak obecně platí, že aktivnější by tomto případě jsou mladší dotázaní (tzv. „čerství“ 
důchodci), lidé s vyšším vzděláním a ženy.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab.2.6.1. Jak pomoci zlepšit situaci 
seniorů

relativní 
četnost

doporučení služby přátelům a známým 21%
občasná dobrovolná výpomoc 16%
nemám zájem nebo se nemohu na zlepšení 
situace seniorů podílet

13%

zapojit se do veřejného plánování sociálních 
služeb 

6%

předávání zkušeností (v rámci různých kurzů 
a kroužků) 

6%

materiální pomoc (zapůjčení kompenzačních 
pomůcek, které již nepoužívám apod.)

3%

jiný způsob 2%
nevím, nedokážu posoudit 47%
N=231
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III.  RODINY S DĚTMI A MLÁDEŽ 
 
Zvláště skrze tuto cílovou skupinu se ukazuje, jak širokým procesem komunitní plánování je a co vše 
může zahrnovat. S dobrými podmínkami pro život rodin, dětí a mládeže nesouvisí jen samotné sociální 
služby, jak je vymezují příslušné právní úpravy, ale také - a to velmi úzce - mnohé další instituce. To, 
jak se daří rodinám s dětmi, ovlivňuje hustá síť organizací a aktivit, do níž patří školy, mateřské 
školky, aktivity domů dětí a mládeže, nabídka volnočasových, vzdělávacích, kulturních a sportovních 
aktivit. Mezi další podstatné faktory, které ovlivňují tzv. well-being (doslova „dobré bytí“) rodin je 
vybavenost lokality hřišti, sportovišti, parky, bezbariérovými přístupy, dobrým dopravním spojením a 
podobně. Proto se dotazování a analýza na tyto aspekty života rodiny v komunitě mimo jiné také 
zaměřuje. Z cca 3000 distribuovaných dotazníku se jich zpět vrátilo 1025 vyplněných.  
 
III.1.   Kdo nám odpověděl aneb struktura vzorku 
 
Opět se nejprve podívejme na strukturu a složení relativně velmi početného vzorku rodin s dětmi a 
mládeží, kteří se do průzkumu zapojily.  
Podstatnou charakteristikou při analýze mínění rodin v lokalitě je struktura domácností, která odkazuje 
k základnímu rysu života rodin a to, zda se jedná o úplné či neúplné rodiny. Tento průzkum zachycuje 
zejména rodiny úplné, které tvoří čtyři pětiny vzorku, přičemž rodiny neúplné tvoří podíl 15%. 
V jednoduché interpretaci pak můžeme tvrdit, že získané odpovědi vycházejí zejména z názorů 
úplných rodin.  Přitom pokud srovnáme získaný vzorek respondentů s celkovou populací, zjistíme, že 
neúplných rodin s dětmi na Praze 13 je více (dle SLBD je na Praze 13 cca třetina rodin neúplných, 
kdežto mezi našimi respondenty pouze 15%).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stejně tak je pro naši analýzu velmi důležitý údaj o počtu dětí v rodině. Každá dotázaná rodina měla 
uvést věk svých dětí.  Věk svých dětí uvedlo 95% dotázaných a z jejich vypisovaných odpovědí jsem 
také zjistili, kolik dětí je v každé rodině. V názorovém průzkumu tvoří nadpoloviční většinu rodiny se 
dvěma dětmi. V každé čtvrté dotázané domácnosti žije jen jedno dítě a v každé desáté domácnosti 
jsou tři děti. Počet rodin se 4 a více dětmi byl zaznamenán jako spíše nevýznamný. Celkově má 976 
respondentů, kteří v dotazníku zodpověděli tuto otázku, 1839 dětí.  
 

Graf 3.1.1. Složení domácn osti 
respondent ů 

jeden 
rodič s 
dítětem/ 
dětmi 
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3% 
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N=1004 

Graf 3.1.2. Počet dětí v rodin ě 
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Průzkum nejvíce obsahuje mínění rodičů školních dětí (ať již mladší nebo starší školní věk), což je 
pochopitelné i vzhledem k charakteru a způsobu distribuce dotazníků. Na druhou stranu jak dětí 
předškolních, tak i dospívající mládeže bylo identifikováno relativně hodně a názory jejich rodičů tak 
bude možné sledovat.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Je pochopitelné, že k problematice rodin se více vyjadřovaly ženy než muži (83% žen a 17% mužů).    
A věku dětí také odpovídá věk rodičů. Mezi respondenty je proto nadpoloviční většina lidí ve věku 36 
až 50 a téměř třetina dotázaných rodičů je ve věku 26 až 35 let.    
 
Nadpoloviční většina respondentů je v zaměstnaneckém poměru a každý desátý dotázaný je 
podnikatel/ka. S ohledem na charakter průzkumu asi není překvapením, že mezi respondenty je 13% 
osob na mateřské/rodičovské dovolené.  

 
Co se nejvyššího dosaženého formálního vzdělání 
týče, téměř poloviční část tvořily osoby se 
středním a třetinu dokonce osoby 
s vysokoškolským vzděláním. Pokud tyto výsledky 
srovnáme s údaji ze SLBD17 z roku 2001, 
zjistíme, že v tomto průzkumu odpovídal vzorek 
obyvatel, který je vzdělanější než obecná 
populace Prahy 13. Jen doplníme, že nižší 
vzdělaností struktura byla shledána u neúplných 
rodin  

Poslední  a velmi důležitou otázkou tohoto úvodního bloku je místo bydliště respondentů. Z grafu 
3.1.4 je patrné, že se do průzkumu zapojili obyvatelé téměř ze všech částí Prahy 13, pouze 

                                                
17 Sčítání lidí, bytů a domů 

Tab. 3.1.1 Věkové složení 
dětí v domácnostech 
respondentů 

relativní 
četnost 

předškolní (do 6 let) 25% 

mladší školní (6 - 10 let) 68% 

starší školní (11 - 15 let) 66% 

mládež ve věku 16 - 19 let 18% 

mládež starší 19ti let 9% 

Celkem xxxxx 

pozn. ve většině rodin je více než jedno dítě, součet 
proto není 100%, N=976 

Tab. 3.1.2 Ekonomická 
aktivita  respondentů 

relativní 
četnost 

student/ka 4% 

zaměstnanec/pracující 64% 

podnikatel/ka 11% 

mateřská dovolená 13% 

nezaměstnaný/á 2% 
důchodce 0% 

invalidní důchod 1% 

v domácnosti 5% 

Celkem 100% 

N=1007  

Tab. 3.1.3 Vzdělanostní struktura 
respondentů 

relativní 
četnost 

základní 5% 

střední bez maturity, vyučen 16% 
střední s maturitou (včetně vyššího 
odborného) 47% 

vysokoškolské 33% 

Celkem 100% 

N=1004  

Graf 3.1.3 V ěková struktura 
respondent ů
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respondenti z Třebonic jsou zastoupeni minimálně. Naopak nejvíce respondentů bydlí na Velké ohradě 
(každá pátá dotázaná rodina).  Bohužel nejsou k dispozici údaje o počtu obyvatel za jednotlivé lokality 
a nemůžeme tak sledovat, nakolik námi získané údaje o místě bydliště respondentů korespondují 
s celkovým počtem obyvatel žijících v jednotlivých lokalitách. Na druhou stranu je patrné, že největší 
počty dotázaných rodin pocházejí z velkých sídlištních celků v okolí metra, kde se pravděpodobně také 
koncentruje největší část obyvatel Prahy 13. Pokud srovnáme věk dětí v rodinách s místem bydliště 
zjistíme, že v okolí stanice metra Lužiny žije více dotázaných rodin s menšími dětmi (předškolní a 
mladší školní věk). Rodiny se staršími dětmi pak byly identifikovány více na Velké ohradě. Věk dětí 
v rodině pravděpodobně koresponduje se stářím jednotlivých sídlišť (ve „starších“ sídlištích zřejmě žije 
více rodin se staršími dětmi).       

 
III.2.    Využívání stávajících služeb  
 
Jedním z účelů průzkumu bylo identifikovat služby, které rodiny s dětmi a mládež využívají, potažmo 
aktivity, jichž se účastní. Pochopitelně jsou v okruhu relevantních činností nejvíce využívány kurzy a 
kroužky pro děti a mládež. Jejich využívání uvádí polovina dotázaných rodin s dětmi. 
Do kroužků chodí častěji děti v mladším školním věku. Méně je navštěvují děti, které nemají žádného 
sourozence a také děti z neúplných rodin (lze jen dohadovat, co brání dětem z neúplných rodin 
navštěvovat kurzy a kroužky).  

Respondenti mohli vypsat konkrétní kroužek či kurz, 
který jejich dítě navštěvuje a v tab. 3.2.1. je přehled 
těch nejčastěji uváděných. Vidíme, že největší zájem je 
o sportovní aktivity z nich pak nejvíce o bojové sporty, 
plavání, tenis, fotbal či atletiku). Dále pak se věnují 
uměleckým aktivitám ať už v podobě hudby (hra na 
piano, flétnu či kytaru), tance  nebo výtvarných a 
aktivit a keramiky. 
Bohužel v mnoha případech respondenti pouze uvedli 
organizaci (DDM či odpolední kroužky na školách) 
zajišťující dané kroužky, ale neuvedli o jaké aktivity se 
jedná.  

   
Kolem 15% respondentů, resp. jejich dětí, využívá i jiné volnočasové aktivity, např. byly uváděny 
aktivity Sokola, hasiči, Skaut.   
 

Tab. 3.2.1. Zaměření kurzů a 
kroužků pro děti a mládež  

relativní 
četnost 

sportovní aktivity 34% 

hudba a tanec 16% 

výtvarné aktivity a keramika 6% 

aktivity DDM 10% 

odpolední aktivity při ZŠ 15% 
jiné 19% 

Celkem 100% 

N=241  

Graf 3.1.4 Místo bydlišt ě responent ů
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Relativně dost navštěvovaná (celkem 16% respondentů využilo někdy jejich služeb) je pedagogicko-
psychologická poradna (dále jen PPP). Služeb PPP využívají více rodiny s větším počtem dětí a to 
častěji se staršími dětmi a také z neúplné rodiny.  
Mateřská centra využívá téměř desetina respondentů, kteří mohli navíc uvést i název „svého“ 
mateřského centra. Této možnosti využila jen necelá stovka respondentů a častěji uváděli např. 
Řepánek, Prokůpek, Pohádka, Havaj18 atd.    
 
Stejně tak vysoký podíl rodin však uvádí, že žádné uvedené sociální služby či volnočasové aktivity, ať 
už pro děti, mládež či dospělé, nevyužívá. Vždy zhruba desetina dotázaných rodin využívá služeb 
mateřských center či rodinných klubů, klubů pro děti a mládež a kurzech či kroužcích pro dospělé. 
Posledně jmenované aktivity sice nelze řadit mezi sociální služby, nicméně v komunitě plní velmi 
důležitou funkci, jíž je mimo jiné prevence sociálně patologického chování prostřednictvím nabídky 
smysluplného trávení volného času.  

 
Ostatní služby nebyly z nabízeného seznamu vybírány již tak často. Nicméně za zmínku stojí některá 
dílčí zjištění. Pro Speciální pedagogické centrum Amos platí přibližně podobné závěry jako pro PPP- 
častěji se na něj obraceli rodiče se staršími dětmi, rodiny s více dětmi a neúplné rodiny. Naopak                 
o poradenství ÚMČ Praha 13 hovořili více respondenti s nejmenšími dětmi (pravděpodobně se jednalo              
o vyplácení příspěvku v rámci rodičovské dovolené) a neúplné rodiny. V případě jiných poraden byla 
častěji zmiňována logopedická poradna.  
Dotázaní rodiče také častěji hovořili o jiných službách (ať už přímo na Praze 13 nebo mimo ni)            
a zaznamenali jsme odpovědi např. bruslení, zimní stadion, fitnes a sportkluby či knihovna.  
 
Konečně více než čtvrtina dotázaných neuvedla žádnou službu a spíše takto odpovídaly rodiny                 
s jedním dítětem, neúplné rodiny a respondenti se staršími a nejstaršími dětmi.   
 

                                                
18  Pohádka  a Havaj nejsou mateřská centra, ale školky. Přesto byly respondenty uváděny u mateřských center.  

Graf 3.2.1. Využívané sociální služby

27%

7%

7%

0%

0%

1%

2%

2%

3%

4%

8%

15%

16%

48%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

nevyužívám žádné služby

jiné služby v P13

jiné služby mimo P13

Sananim - drogové informační centrum

Federace rodičů a přátel sluchově postižených

E.X.I.T. nízkoprahový klub pro děti starší 15 let

Třináctka - nízkoprahový klub pro děti a mládež do 15 let

jiná poradna

poradenství ÚMČ Praha 13

Speciálně pedagogické centrum Ámos

mateřské centrum

jiné volnočasové aktivity

Pedagogicko-psychologická poradna

kroužky pro děti a mládež

N=925 



MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 13 A V MČ PRAHA - ŘEPORYJE 
-na základě průzkumu mezi uživateli sociální služeb uskutečněného v únoru 2008- 

-24- 

 
III.3. Informovanost o službách 
 
Obecně lze říci, že o službách pro rodiny se nejčastěji uživatelé informují vzájemně mezi sebou – 
informace se v nejvyšší míře dozvídají od rodiny, přátel, spolupracovníků, sousedů (téměř polovina 
respondentů). Neformální způsob vzájemného informování mezi lidmi v Praze 13 tedy hraje velmi 
významnou roli a předčí tak všechny ostatní zdroje získávání informací. Nicméně to je dáno lavinovým 
efektem, na jehož počátku musí stát osoba, která se o dané službě, aktivitě či možnostech dozví 
z formálnějšího zdroje. Tady podstatnou informační roli sehrávají školy (a to zřejmě včetně 
mateřských škol), které pro získání informací využily dvě pětiny respondentů. Mezi ty více využívané 
informační zdroje pak lze též zařadit časopis STOP, z kterého získala potřebné informace třetina 
dotázaných.  
Přibližně každý desátý respondent se k požadovaným informacím dostal prostřednictvím webu MČ 
Praha 13, jiných webových stránek nebo z nástěnek či letáků. Ostatní informační zdroje již nebyly 
využívány tak často. U odpovědí „jiné, vypište“ se často objevily jen konkretizace či opakování 
informačních kanálů (např. přímo jméno organizace, která informace poskytla).    
Podívejme se nyní podrobněji na některé informační zdroje. Neformálním způsobům informování (od 
rodiny, přátel atd.) dávají více přednost mladší respondenti (resp. rodiny s malými dětmi), kteří 
zároveň i více čtou nástěnky a letáky. Informace z internetu (ať z webu MČ či odjinud) získávají více 
respondenti s vyšším vzděláním, kteří také více čtou časopis STOP.  
 

 
 
 
Od stávajících způsobů informování je jen krok k návrhu, jak zlepšit informační kanály a proto jsme se 
ptali, jak by chtěli být respondenti informováni. Analýza této otázky naznačuje, že ucelené, komplexní, 
přehledné informace o sociálních a s nimi souvisejících službách jsou v očích respondentů velmi 
žádoucí a je po nich vysoká poptávka. Na to odkazují tři nejčastěji zmiňované prvky, které by dle 
dotázaných pomohly k větší informovanosti. Jedná se o více informací v časopise STOP (po kterých 
volá více jak polovina dotázaných), dále vydání souhrnného katalogu sociálních služeb v Praze 13 
(téměř každý třetí respondent by takový katalog uvítal) a v neposlední řadě více informací na 
webových stránkách Prahy 13 či více informací ve školách či školkách (čtvrtina, resp. pětina 
respondentů).  

Tab. 3.3.1 Stávající způsoby 
informování o službách  

relativní 
četnost 

od rodiny, přátel, sousedů apod. 47,3% 

prostřednictvím školy 41,4% 

z časopisu STOP 32,2% 

na webové stránce MČ 12,4% 

jinde na internetu 10,1% 

z nástěnek a letáků 9,8% 

od lékařů 5,1% 

z místní televize TV 13 3,5% 

na ÚMČ Praha 13 2,0% 

prostřednictvím církve 1,5% 

na veletrhu sociálních služeb 0,3% 

jinak 4,5% 

nevím/nepamatuji se 2,4% 

celkem xxxxx 

N=662  

Graf 3.3.1 Nové zp ůsoby informování
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V zásadě také můžeme tvrdit, že více se pro jednotlivé nové způsoby informování vyslovovaly stejné 
skupiny respondentů jako u předešlé otázky (např. po větším množství informací na internetu volali 
lidé s vyšším vzděláním). Nejmladší respondenti by také ocenili více informací v místní kabelové TV.   
Více než desetina dotázaných rodin by si přitom nepřála žádné zásadní změny ve způsobech 
informování a častěji se jednalo o lidi s nižším vzděláním. Konečně u volně vypisovaných odpovědí 
respondenti spíše jen upřesňovali výše předešlé způsoby informování, nebo je opakovali (např. se 
znovu několikrát objevil časopis STOP) 
 
III.4. Rozvoj sociálních služeb 
 
Z pohledu komunitního plánování lze tuto podkapitolu jistě vnímat jako velmi důležitou. Na druhou 
stranu odpovědi na otázky směřující přímo k rozvoji sociálních služeb naznačují, že pro cílovou skupinu 
rodiny s dětmi a mládež jsou sociální služby pouze jednou z více oblastí, která ovlivňuje kvalitu jejich 
života. Překvapivé je například zjištění, že na otázku „Jaké sociální služby pro rodiny s dětmi a mládež 
v Praze 13 chybí nebo jsou nedostatečné?“ nedokázala než polovina respondentů odpovědět, resp. 
zaškrtla odpověď „nevím/nedokážu posoudit“. Častěji takto odpovídali nejmladší respondenti a také 
dotázaní z úplných rodin.  

 
Pokud se tedy podíváme na sociální služby, které  respondenti uváděli nejčastěji, zjistíme, že nejvíce 
preferované služby se zaměřují na dvě odlišné cílové skupiny. V prvním případě se jedná o mladé 
rodiny s nejmladšími dětmi - v této souvislosti byla nejčastěji uváděným přáním pomoc rodičům při 
přechodu z rodičovské dovolené, po které volalo 17% respondentů. Druhou cílovou skupinu 
představují rodiny se staršími dětmi a v jejich případě se jednalo o volně přístupné nízkoprahové kluby 
pro děti a mládež, což uvedlo a 15% dotázaných (a to právě častěji z rodin se staršími dětmi a také od 
respondentů s více dětmi a obecně též vysokoškoláků). Přibližně každý respondent by na Praze 13 
uvítal job kluby (poradenství při hledání zaměstnání) a také pomoc rodinám, kde je vývoj dítěte 
ohrožen krizovou situací. Pro tyto dvě služby se vyjadřovali častěji mladší respondenti, dotázaní 
z neúplných rodin a lidé s nižším vzděláním.  
7% dotázaných rodičů také uvedlo pomoc v případě domácího násilí19 a kolem 6% respondentů hovoří 
o potřebě rodinné a občanské poradny. Každý dvacátý dotázaný (a častěji respondenti s vyšším 
vzděláním) by na Praze 13 uvítal Středisko výchovné péče. U odpovědi jiné jsme zaznamenali celou 
řadu konkrétních odpovědí (např. různé kurzy a kroužky, více hřišť pro děti či potřebu různých 

                                                
19 O potřebě pomáhat obětem domácího násilí svědčí i vypisované odpovědi u azylového bydlení, které by se 
sloužit právě obětem domácího násilí a také matkám s dětmi. 

Graf 3.4.1. Chyb ějící nebo nedostate čně podporované sociální služby
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sociálních služeb pro různé cílové skupiny). Celkově lze říci, že o potřebnosti různých služeb hovořili 
více respondenti, kteří se o své děti starají sami (tj. bez partnera/ky, manžela/ky, druha/družky atd.) a 
také dotázaní s více dětmi.  
 
Zatímco u otázky na chybějící sociální služby byla polovina dotázaných nerozhodnuta, v případě 
dalších chybějících služeb nedokázala odpovědět pouze čtvrtina dotázaných a častěji se jednalo o 
rodiče jen s jedním dítětem, respondenty s nižším vzděláním a obecně také o rodiče s odrostlejšími 
dětmi20.  
Nejčastěji uváděnou chybějící službou byly vzdělávací aktivity pro dospělé (23% respondentů) a zájem 
o ně jde napříč sledovanými socio-demografickými charakteristikami (pouze dotázaní s nižším 
vzděláním o nich hovořili častěji).     
Další dvě uváděné služby směřují k rodinám s malými dětmi. Je to možnost hlídání dětí (i jako placená 
služba), po které volá téměř pětina dotázaných a pak jesle, které si přeje 14% dotázaných rodin. Opět 
nebyly zjištěny žádné nepředpokládané odchylky od sledovaných charakteristik (je např. logické, že 
hlídaní dětí by ocenili zejména vysokoškolsky vzdělaní respondenti). V grafu 3.4.2. jsou vedeny i 
četnosti dalších služeb, které mohli respondenti zaškrtávat a pro úplnost dodáváme, že u kategorie 
„jiné, vypište“ bylo častěji uváděno doučování pro děti, dále různé kurzy či kroužky pro děti i dospělé 
či možnosti rekvalifikace.          
Zajímavé je zjištění, že více než 15% respondentů shledává situaci jako dobrou bez nutnosti dalších 
změn. Spokojenější jsou zejména respondenti z úplných rodin.  
 
 

 
 
III.5. Bezpečnost a nebezpečné jevy na Praze 13 
 
Ačkoliv se bezpečnost dotýká sociální oblasti jen okrajově, má výrazným způsobem ovlivňuje kvalitu 
života každého z nás a navíc se výrazně podepisuje na utváření vztahu k místu, kde žijeme. Mezi 
seniory jsme zaznamenali relativně velké obavy o bezpečnost a i v dotazníku pro rodiny s dětmi a 
mládeží jsme se bezpečností a dalšími negativními jevy ohrožujícími děti a mládež na Praze 13 
zabývali podrobněji.  

                                                
20 Což je zcela pochopitelné neboť většina nabízených odpovědí se orientuje spíše na rodiny s menšími dětmi a 
tudíž nebyla pro rodiče se staršími dětmi tak důležitá. 

Graf 3.4.2. Další chyb ějící služby 
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Z pohledu rodin s dětmi se Praha 13 zdá být relativně bezpečným místem, resp. tři ze čtyř dotázaných 
rodin se zde cítí bezpečně. Naopak obavy o svoji bezpečnost vyjádřila pětina respondentů. Při srovnání 
s dotazováním seniorů vykazují rodiny s dětmi menší obavy o svoji bezpečnost21. A kdo že se o svoji 
bezpečnost obává nejvíce? Jsou to více lidé s nižším vzděláním, rodiče se staršími a nejstaršími dětmi, 
respondenti z neúplných rodin. Z pohledu místa bydliště pak menší pocit bezpečí mají respondenti 
z Velké Ohrady a částečně též ze sídliště Luka.     

 
 
Dotázaní měli také možnost uvést, zda je v Praze 13 místo, které je opravdu nebezpečné, a pokud ano 
i toto místo uvést. Polovina dotázaných na otázku neuměla odpovědět, resp. označila odpověď 
„nevím/nedokážu posoudit“. Ostatní jsou jednoznačně přesvědčeni (celkem 400 respondentů, tj.  
42% ze všech, kteří na danou otázku odpověděli), že taková místa v Praze 13 jsou. Na nebezpečná 
místa přitom více upozorňují respondenti s vysokoškolským vzděláním (paradoxně to byli právě 
dotázaní vysokoškoláci, kteří se dle předchozí otázky cítí na Praze 13 relativně bezpečněji) a obecně 
také dotázaní se staršími dětmi a opět zástupci neúplných rodin. Při pohledu na místo bydliště 
respondentů vidíme, že o nebezpečných místech častěji hovoří lidé z Velké Ohrady a částečně též ze 
starých Stodůlek, Vidoulí a Hájí.  
A jaká místa uváděli? Ze všech získaných odpovědí jsme vytvořili dvě velké kategorie a to obecně 
definovaná místa a konkrétní místa. V tab.3.5.1. jsou pak uvedeny agregované výpovědi respondentů 
do jednotlivých kategorií22 a to jak v relativním, tak v absolutním vyjádření.  Celkově ale můžeme říci, 

                                                
21 Toto srovnání je pouze přibližné, neboť oběma cílovým skupinám nebyly položeny zcela stejné otázky.   
22 Do těchto kategorií byly sloučeny obsahově příbuzné výpovědi respondentů. 

četnost Tab. 3.5.1 Nebezpečná místa                                   
na Praze 13 

abs. rel. 
obecná místa  

metro obecně 29 7% 

obecně všude 21 5% 

křižovatky, přechody,silnice, 
parkoviště 

19 5% 

okolí škol 15 4% 

různé parky, parky obecně 14 4% 

sídliště obecně 13 3% 

okolí barů, heren,... 11 3% 

cesty od metra mimo sídliště 5 1% 

konkrétní místa 

Velká Ohrada 58 15% 

centrální park 50 13% 

metro Luka a okolí 37 9% 

metro Lužiny a okolí 23 6% 

metro Stodůlky a okolí 22 6% 

sídliště Lužiny, cesta z Lužin směr 
Velká Ohrada 

10 3% 

Prokopské a Dalejské údolí 10 3% 

sídliště Nové Butovice 10 3% 

oblast Řeporyje - Třebonice 9 2% 

metro Nové Butovice a okolí 8 2% 

park Stodůlky a okolí 8 2% 

metro Hůrka a okolí 3 1% 

ostatní 12 3% 

N=387   
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že jako nebezpečné místo je vnímáno metro a jeho okolí (tedy nejen nástupiště a vestibul metra, ale i 
okolní prostory a přístupové cesty). Pokud bychom sečetli všechny výpovědi, kde je metro uvedeno 
(tj. metro obecně i jednotlivé stanice na Praze 13), zjistíme, že o metru jako nebezpečném místě 
hovoří 122 respondentů (tj. více než každý desátý z celkového vzorku 1025 respondentů). Jako 
nebezpečné místo se dále profiluje lokalita Velká Ohrada (viz větší obava o bezpečnost u respondentů 
z této lokality), kde respondenti uváděli hlavně dvory a také zvýšený výskyt bezdomovců a etnických 
skupin. Další relativně často uváděným místem je centrální park a to zejména v noci díky 
chybějícímu/nedostatečnému osvětlení a také v oblasti kolem rybníka.    

 
Na závěr této podkapitoly se ještě zaměříme na různé 
sociálně patologické jevy, které mohou ohrožovat děti a 
mládež v Praze 13. Sami respondenti identifikovali 
drogy jako největší ohrožení pro děti a mládež. Dále 
pak téměř polovina dotázaných rodin poukazuje na 
pouliční party. Velké množství (shodně 37%) 
respondentů také uvádí ohrožení dětí a mládeže 
alkoholem a tabákem. Konečně třetina dotázaných 
rodičů si všímá problémů s šikanou. Obecně přitom 
můžeme říci, že o různých ohroženích pro děti a mládež 
hovořili často respondenti z Velké Ohrady a také 
respondenti, kteří vychovávají své dítě/děti sami (bez 
druhého rodiče). Jinak nás v celku nepřekvapí, že např. 
na kouření či pouliční party upozorňují více lidé s dětmi 
ve věku starších žáků, resp. náctiletých. O alkoholu či 

hraní automatů pak hovoří spíše rodiče ještě starších dětí a naopak dotázaní s nejmenšími dětmi 
častěji volili odpovědi nevím (zřejmě se jich zkrátka zatím takové ohrožení netýká).          
 
III.6. Další zlepšení 
 
Opakovaně jsme již zdůraznili vhodnost sledovat všechny možné aspekty, které ovlivňují kvalitu života 
rodin s dětmi a mládeže v MČ Praha 13. Za tímto účelem jsme proto zjišťovali, co by podle jejich 
názoru mohlo nevíce pomoci zlepšit život rodinám s dětmi a mládeži v Praze 13 a jejím okolí (jako 
polootevřenou otázku s možností zaškrtnout jen omezený počet odpovědí) a také to, jak by si sami 
dotázaní představovali pomoc v jejich současné životní situaci (jako otevřenou otázku, kde sami 
respondenti své odpovědi vypisovali do volného prostoru). 

Tab.3.5.2. Největší ohrožení 
pro děti a mládež v Praze 13 

relativní 
četnost 

drogy 58% 
pouliční party 47% 
alkohol 37% 
tabák 37% 
šikana 33% 
kriminalita 14% 
herní automaty 12% 
sprejerství 10% 
jiné 4% 
nic děti a mládež neohrožuje 2% 
nevím/nedokážu posoudit 7% 
Celkem xxxx 
N=1005  

Graf 3.6.1 Obecná zlepšení pro rodiny s d ětmi a mládež
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Podívejme se nejprve jaká obecná zlepšení pro rodiny s dětmi a mládež by respondenti uvítali. V první 
řadě musíme konstatovat, že na rozdíl od otázek mapující chybějící sociální a navazující služby, zde 
dotázaní přesně věděli, co je třeba učinit - podíl odpovědí „nevím/nedokážu posoudit“ a „ nic dalšího 
není třeba“ byl minimální.  
A jaká zlepšení si tedy dotázané rodiny přejí? V první řadě více než polovina respondentů poukazuje 
na nepořádek a nečistotu v ulicích a parcích, přičemž nepatrně více si na čistotu stěžují lidé bydlící na 
Velké Ohradě a také v okolí metra Luka a Hůrka. Téměř polovina dotázaný si přeje důslednou kontrolu 
zákazu volného pobíhání psů na místech určených pro děti23 a častěji vadí nedodržování tohoto zákazu 
rodičům menších dětí. Jen o něco méně respondentů (45%) hovoří o potřebě údržby stávajících hřišť 
a sportovišť. Opět na to více upozorňovali mladší dotázaní se spíše menšími dětmi. Přibližně kolem 
třetiny dotázaných rodin s dětmi také upozornilo na přání zvýšit bezpečnost na Praze 13 a dále si přejí 
nově vybavené hřiště či sportovní plochy, po kterých výrazně více volali respondenti z lokality staré 
Stodůlky, Vidoule, Háje a také z Řeporyjí. Více než čtvrtina respondentů by na Praze 13 uvítala prostor 
pro netradiční sporty (např. skatepark, lezecká stěna) a logicky po takovém prostoru volali více rodiče 
se staršími dětmi a pak opět dotázaní ze  starých Stodůlek, Vidoulí, Hájů. Méně než pětina dotázaných 
pak uvedla obecně více zeleně a 15% respondentů zaškrtlo více veřejných WC nebo zlepšení dopravní 
bezpečnosti. Více veřejných WC by uvítali respondenti s menšími dětmi a také dotázaní obyvatelé 
z okolí stanice Hůrka. Dopravní bezpečnost pak trápí velmi výrazně dotázané rodiče z Řeporyjí a 
částečně také z Velké Ohrady. Každý desátý respondent by uvítal více laviček a výrazně více si lavičky 
přáli dotázaní bydlící v okolí metra Stodůlky. Konečně téměř každý desátý respondent využil i možnost 
uvést, resp. vypsat něco jiného a kromě již zmiňované psí problematiky jsme častěji zaznamenali např. 
lepší práce policie, dostupnost aquaparku či koupaliště, lepší vzhled celé městské části, lepší podmínky 
pro parkování atd.      
 
Nakonec měli respondenti možnost vypsat až 3 věci, které by jim usnadnily život a které relativně 
velké množství dotázaných rodin využilo (více ne 400 respondentů uvedlo alespoň jednu věc).  
Analýza volně vypisovaných odpovědí je pochopitelně velmi náročná a v prvním kroku jsme museli 
všechny získané odpovědi přiřadit pod relativně velké množství kategorií (více než 20 kategorií) 
v dalším kroku jsme pak tyto kategorie sloučili do několika skupin. Jednotlivé kategorie i skupiny jsou 
obsaženy v tab. 3.6.1., kde je zároveň uveden i součet (tedy kolikrát byla daná věc zmíněna) a také 
tzv. skóre. Skóre váží získané názory dle toho, zda byly uvedeny jako první, druhé či třetí v pořadí 
(názor uvedený na prvním místě získal 3 body, na druhém místě 2 body a na  posledním 1 bod. Skóre 
je pak součtem těchto bodů). Pokud tedy bylo něco uváděno častěji na prvním místě, je zřejmé, že 
získá větší skóre a v hodnocení tak může „přeskočit“ ty názory, které byly zmiňovány sice častěji, ale 
s nižší prioritou.   
 
 
Tab. 3.6.1. Co by pomohlo - kategorie  I.opat ření II.opat ření III.opat ření sou čet skóre  

veřejná prostranství a čistota 74  60 24 158 366 

čistota a zeleň 21 25 14 60 127 

chodníky, cesty 11 7 4 22 51 

psí exkrementy + venčení psů 30 24 4 58 142 

pouliční osvětlení 12 4 2 18 46 

Doprava 87 28 18 133 335 

MHD 10 3 3 16 39 

dopravní bezpečnost 26 4 6 36 92 

parkování 51 21 9 81 204 

                                                
23 Již zde můžeme dodat, že problémy se psy a zejména se psími exkrementy byly častým námětem i u 
vypisovaných odpovědí v této otázce 
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bezpečnost 58 30 16 104 250 

bezpečnost 58 30 16 104 250 

občanská infrastruktura 41  28 13 82 192 

služby a občanská infrastruktura 41 28 13 82 192 

volný čas 36 18 15 69 159 

hřiště 7 8 2 17 39 

volnočasové aktivity a vzdělávání 29 10 13 52 120 

Služby  (sociálních a navazující)  42  19 4 65 168 

sociální služby, zaměstnanost 17 9 2 28 71 

bezbariérovost 5 2 2 9 21 

hlídání dětí 20 8 0 28 76 

bydlení  31 4 4 39 105 

bydlení 31 4 4 39 105 

osobní + finance 23 11 2 36 93 

mezilidské vztahy, osobní problémy 10 1 0 11 32 

finance 13 10 2 25 61 

Různé 22 4 9 35 83 

veřejná správa a samospráva 5 0 2 7 17 

informovanost 6 3 2 11 26 

omezení výstavby 2 1 5 8 13 

ostatní 2 0 0 2 6 

nic nepotřebuji 7 0 0 7 21 

 
 
Jaká opatření či názory dotázaní rodiče vypisovali? Vůbec nejpočetněji jsme zaznamenali návrhy na 
zlepšení veřejných prostranství a čistoty (celkově je uvedlo 158 respondentů). Jednalo se 
zejména o venčení psů a psí exkrementy (na psí exkrementy  upozorňovali více zejména rodiče 
menších dětí), čistotu a zeleň (pořádek v ulicích, komunální odpad, úklid, péče o zeleň a životní 
prostředí obecně), pouliční osvětlení (již dříve u bezpečnosti bylo zmíněno nedostatečné osvětlení 
např. v centrálním parku) a stav chodníků a cest (objevovali se zejména prosby po jejich zkvalitnění či 
vybudování). V rámci dopravy bylo nejčastěji poukazováno na parkování (zejména nedostatek 
parkovacích míst) a obecně si na parkování více stěžovali respondenti z Velké Ohrady a Lužin a také 
podnikatelé. Dopravní bezpečnost se týkala zejména bezpečnějších přechodů, křižovatek, omezení 
rychlosti aut či hluku (někdy zmiňovány i konkrétní místa). Názory na MHD směřovaly k lepším a  
častějším spojům či umístění zastávek.  Bezpečnost je opakovně diskutované téma a objevilo se i ve 
volně vypisovaných návrzích na zlepšení a to v různých podobách (např. bezpečno v ulicích, ochrana 
před zloději, násilníky, drogami, bezdomovci, více  hlídek policie v ulicích apod.). Mezi nedostatky 
v občanské infrastruktuře bylo jmenováno několik obchodů či služeb, které buď v Praze 13 chybí, 
nebo jsou z nějakého důvodu špatně dostupné (např. často byla zmiňována pošta na Velké Ohradě) a 
také kvalita poskytovaných služeb a obchodu. Celkově můžeme říci, že na nedostatečnou 
infrastrukturu si více stěžovali respondenti z Hůrky. V rámci trávení volného času dotázaní uváděli 
více volnočasových aktivit a vzdělávání (kroužky a jiné aktivity pro děti i rodiče, kapacita škol atd.) a 
více hřišť (a dalších ploch pro sport). Sociální a další navazující služby by pomohly celkem 65 
respondentům kteří hovořili například o pomoci potřebným, sociálním a psychologickém poradenství, 
pomoci při hledání zaměstnání. Dále byla zmiňována bezbariérovost a také zajištění hlídání dětí (jako 
placená služba ale i jesle či školní družina). Je pochopitelné, že části dotázaných by výrazně pomohlo 
odstranění jejich problémů s bydlením (získání vlastního bydlení, péče o byty, privatizace atd.). Stejně 
tak není překvapující, že o problémech s bydlením hovoří více mladší dotázaní a lidé s nižším 
vzděláním a také nezaměstnaní24. Mezilidské vztahy, osobní problémy (zdravotní, vztahy s okolím, 

                                                
24 I když vzhledem k celkovému počtu nezaměstnaných lze tento údaj vnímat jen jako informativní.  
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ohleduplnost) a finanční problémy respondentů (více peněz, sociálních dávek, výživného atd.) jsme 
zahrnuli pod skupinu osobní a finanční problémy. Konečně další specifické a nezařaditelné 
kategorie jsme sloučili do skupiny různé, kam jsme přičlenili informovanost (dostupnost informací 
atd.). veřejnou správu a samosprávu (aby dobře fungovala, byla vstřícná, bez korupce atd.) a další. 
Celkem 7 respondentů uvedlo, že nic nepotřebují a nic by jim tak v současné chvíli usnadnilo život.  
  
 
III.7. Závěrečné otázky 
 
V souladu s duchem komunitního plánování sociálních služeb jsme se nezabývali pouze pasivní 
stránkou vztahu uživatelů k sociálním službám (tedy jak na ně pohlížejí a jak je hodnotí), ale také 
otázkou jejich vlastní aktivity. V závěru se proto analýza zaměřuje na to, jaká je mezi lidmi ochota 
společně s ostatními zlepšovat situaci rodin s dětmi v této části Prahy.  
 
Mezi dotázanými se projevuje výrazná ochota k materiální pomoci. Přispět tímto způsobem je 
připravena téměř polovina respondentů a to častěji z řad rodičů s malými dětmi. Přičemž ani nelze 
vyloučit, že již takových způsobů nevyužívají. Např. mezi rodinami s malými dětmi je docela častý 
prodej/přenechání oblečení či vybavení, pokud z nich již dítě „vyrostlo“. Překvapivý je relativně velký 
potenciál dobrovolnictví (17% respondentů, což v absolutním vyjádření znamená více než 160 
respondentů). Stejně tak je velkým překvapením, že zájem o dobrovolnou výpomoc nabízejí více lidé 
s nižším vzděláním, zatímco vysokoškoláci měli větší ochotu zapojit se přímo do KPSS, nebo také 
pomáhat materiálně. Stejně tak každý desátý respondent by byl ochoten pomoci konkrétními návrhy 
na zlepšení služeb nebo se i aktivně zapojit do KPSS. Přesto je  relativně velké množství těch 
nerozhodnutých, kteří zatím neví, jak pomoci zlepšit situaci v sociálních službách v Praze 13, a častěji 
takto odpovídali respondenti s nižším vzděláním.      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 3.7.1. Ochota zapojit se do KPSS v Praze 13
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IV. OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 
 
 

IV.1. Úvodní informace o dotázaných, aneb kdo nám odpověděl 
 

Podařilo se nám získat názory a informace od 57 osob, které mají vztah k sociálním službám určeným 
primárně právě zdravotně postiženým obyvatelům městské části Praha 13. Počet získaných dotazníků 
není dost velký, a to zužuje naše možnosti pustit se do detailního členění a srovnání. Nicméně alespoň 
orientačně můžeme hovořit o tom, co v městské části chybí, co dotázané obyvatele trápí apod. 
 

Podívejme se blíže, jaký mají osoby, které se do průzkumu zapojily, vztah k sociálním službám. 
Přibližně třetinu dotázaných 
představují osoby se zdravotním 
postižením, další přibližně 
třetinu lidé, kteří mají ve svém 
okolí osobu se zdravotním 
postižením a pečují o ni. 
Zbývající více než čtvrtinu tvoří 
dotázaní, kteří neuvedli, jaký je 
jich vztah k této problematice. 
Můžeme se jen domnívat, že 
mají v rodině zdravotně 
postiženou osobu nebo někdo 
z jejich přátel či sousedů má 
handicap. Je rovněž možné, že 
tito lidé pracují v sociálních službách. Sami usoudili, že mají k této problematice co říci. Dva 
respondenti uvedli, že nemají zdravotní handicap, ani o nikoho s handicapem nepečují.  
Jak můžete vidět v následujících grafech, o něco častěji se s námi o své zkušenosti podělily ženy, tvoří 
více než polovinu dotazovaného vzorku, zatímco muži představují třetinu dotázaných. Z hlediska věku 
jak je patrné z tabulky, nejčastěji nám své postřehy prozradili lidé ve věku 18 – 35 let – tvoří čtvrtinu 
vzorku a lidé ve věku 36 – 49 let, rovněž čtvrtina vzorku. V rámci dotazování jsme získali také názory a 
zkušenosti velmi mladých lidí mladších 18 let – představují desetinu vzorku.  
 
Graf 4.1. 2. Struktura dotázaných podle pohlaví        
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
Podíváme-li se na strukturu domácností oslovených osob se zdravotním postižením, vidíme, že kromě 
vícegenačních domácností jsou zde rovnoměrně zastoupeny všechny druhy domácností – rodiče žijící 
již bez dětí, úplné rodiny, neúplné rodiny i jiné typy domácností.  

Tab. 4.1.1. Věk dotázaných počet 
uvedení 

méně než 18 let 6 
18 - 35 let 14 
36 - 49 let 14 
50 - 59 let 7 
60 - 70 let 6 
více než 70 let 7 
neodpověděl(a) 3 

 N = 57 

Graf 4.1.1. Jaký je váš vztah k problematice zdravotn ě  
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                   Graf 4.1.3. Délka života s handicapem    
          

 
 
 
 
 
 

Ve vzorku převládali lidé. Kteří mají svůj zdravotní 
handicap již od narození – tvoří o něco více než 
polovinu.  
Co se týče nejvyššího ukončeného vzdělání, čtvrtina 
dotázaných získala úplné střední vzdělání, necelá 
pětina má střední vzdělání bez maturity. Více než 
čtvrtina dotázaných má základní vzdělání (někteří z nich však základní vzdělání nedokončili).  
V tabulce 4.1.4. vidíte, jak se respondenti rozdělili podle místa bydliště v jednotlivých částech Prahy 
13. Nejčastěji se do dotazování zapojili osoby se zdravotním postižením bydlící v okolí stanice Hůrka – 
tvoří více než čtvrtinu vzorku. Čtyři respondenti uvedli, že bydlí mimo správní obvod Praha 13, přesto 
využívají služby v Praze 13 – jedná se o sociální poradenství (2 resp.), speciální MŠ, ZŠ (2 resp.), 
odlehčovací služby (1 resp.) a pomoc pečovatelské služby (1 resp.). 
 

 
 
 

Pro úplnost údajů uvádíme i graf, kde je 
vidět početní zastoupení různých typů 
postižení mezi respondenty, avšak vzhledem 
k nízkému počtu získaných dotazníků 
nemůžeme porovnávat názory a potřeby 
osob podle typu handicapu.  
Nejvíce jsou mezi respondenty zastoupeni 
lidé s pohybovým postižením – tvoří 
polovinu dotazovaného vzoku a dále lidé 
s mentálním postižením – také tvoří 
polovinu vzorku. Dva respondenti uvedli 
„jiné“ postižení -  jeden z nich má 
kombinované postižení a jeden trpí 
únavovým syndromem. 

Tab. 4.1.2. Věk dotázaných počet uvedení 

jednotlivec 6 
manželé/partneři bez dětí 10 
oba rodiče s dítětem/dětmi 13 
jeden rodič s dítětem/dětmi 11 
vícegenerační domácnost 2 
jiný typ 12 
neodpověděl(a) 3 

 N = 57 

Tab. 4.1.3. Vzdělání dotázaných počet 
uvedení 

nedokončené základní vzdělání 9 
základní 8 
střední bez maturity, vyučen 10 
střední s maturitou (event. vyšší 
odborné) 

14 

vysokoškolské 7 
neodpověděl(a) 9 

 N = 57 

Tab. 4.1.4. Místo bydliště počet 
uvedení 

Velká Ohrada 8 
staré Stodůlky, Vidoule, Háje 2 
okolí stanice metra Nové Butovice 6 
okolí stanice metra Luka 8 
okolí stanice metra Lužiny 4 
okolí stanice metra Stodůlky 1 
okolí stanice metra Hůrka 17 
Třebonice 2 
Řeporyje 2 
mimo správní obvod Praha 13 4 
neodpověděl(a) 3 

 N = 57 
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Graf 4.1.4. Zastoupení jednotlivých druh ů handicap ů
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IV.2. Využívané sociální služby  
 

Jak již bylo zmíněno, dvě třetiny dotázaných (38 resp.) jsou buď sami handicapovaní, nebo pečují       

o blízkou osobu se zdravotním postižením. Jak vidíte v následujícím grafu, většina z nich využívá 

některou ze sociálních služeb, jen asi desetina dotázaných (8 resp.) žádnou službu nevyužívá. 

Vzhledem k rozsáhlému území městské části a tedy i počtu sociálních služeb se pracovní skupina 

shodla na tom, že v dotazníku nebude kompletní přehled sociálních služeb (resp. konkrétní projekty 

podle poskytovatelů), ale respondenti budou označovat jen typ využívané služby.  

V následujícím grafu vidíte, jaké služby využívají lidé, jež vyplnili dotazník. 

 

Graf 4.2.1. Využívané služby
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Respondenti, kteří využívají pomoc pečovatelské služby, nejčastěji odebírají od PS obědy (4 resp.), 
nechají si zajistit nákupy (1 resp.), úklid (1 resp.), doprovod (1 resp.) a komplexní péči/nabídku PS (1 
resp.) ostatní klienti PS neupřesnili, které úkony využívají. 
Tři respondenti uvedli, že využívají i jiné služby než byly na seznamu, avšak jen jeden z nich vypsat     
o jakou službu se jedná: CZTN při ASNEP. Pět respondentů za některými službami dojíždí mimo Prahu 
13. Opět jen jeden z nich upřesnil, za jakou službou musí dojíždět – jedná se o TAMTAM, SRP 
Trojická.  
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IV.3. Informovanost  
 
Podívejme se nyní, jaké informační kanály fungují v Praze 13 mezi osobami se zdravotním 
postižením. Jak se stávající uživatelé o službě, kterou využívají, vlastně dozvěděli? 
Nejčastěji se uživatelé o „své“ službě dozvěděli přímo od organizace, která služby poskytuje – dvě 
pětiny dotázaných. Dalším frekventovaným zdrojem informací o sociálních službách jsou v Praze 13 
jsou lékaři – od nich se o službě dozvěděla třetina oslovených uživatelů. Zajímavé je, že v jiných 
městských částech je dosti frekventovaným zdrojem neformální ústní přenos informací – lidé se          
o službách dozvídají od svých přátel, známých, sousedů apod. Tento informační kanál byl v Praze 13 
zdrojem jen pro asi desetinu dotázaných stávajících uživatelů. Ostatní informační zdroje jsou uvedeny 
v tabulce. 

 

  
 
 
 
 
 
 

Jak zlepšit informovanost o stávajících a nově zřizovaných sociálních službách mezi 

obyvateli městské části? 

Z možné nabídky na zlepšení informovanosti dotázaní nejčastěji vybírali přehledný tištěný katalog 

sociálních služeb v Praze 13 – takovou pomůcku by uvítala polovina dotázaných osob se zdravotním 

postižením. Z časopisu STOP uživatelé doposud příliš často informace nečerpají, ale vzhledem k tomu, 

že tento typ časopisu dobře dostupný všem, lidé ho naleznou ve své schránce a je zdarma, projevila 

polovina dotázaných zájem o více informací v tomto médiu např. formou pravidelné rubriky či 

infostránky. Dvě pětiny respondentů by uvítaly více informací u lékařů, se kterými jsou obvykle 

v pravidelném kontaktu. Internetová stránka Prahy 13 nejspíše neposkytuje potřebné informace a 

přitom dvě pětiny dotázaných by ocenily více informací právě na webové stránce MČ. Zájem o další 

informační zdroje jsou v grafu 4.3.1. 

 
 
 
 
 
 

 

Tab. 4.3.1. Stávající zdroje informací počet 
uvedení 

přímo od organizace, která služby poskytuje 19 
od lékařů 16 
od rodiny, přátel, spolupracovníků, sousedů 
apod. 

7 

z časopisu STOP 6 
od člověka, který řešil podobný problém 5 
na ÚMČ Praha 13 5 
na veletrhu sociálních služeb 2 
na internetové stránce Prahy 13 2 
na jiných internetových stránkách 1 
z místní televize TV 13 1 
na besedách s občany 1 
prostřednictvím církve 1 
jinak 4 
nevím/nepamatuji se 1 

 N = 47 

Graf 4.3.1. ideální  informa ční zdroje
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IV.4. Současná situace a její zlepšování 
 
Pokud chceme lidem se zdravotním postižením nějak pomoci, musíme se ptát, co je trápí, co jim 

působí největší problémy. Z takové informace bude pracovní skupina schopna odvodit, jaké služby 

nebo jen dílčí aktivity zdravotně postiženým obyvatelům Prahy 13 chybí. Zajímali jsme se jak             

o problémy, se kterými se zdravotně postižení potýkají ve svém domácím prostředí, tak i o těžkosti, 

na které narážejí mimo svůj domov.  
 

Nejprve jsme mapovali problémy v domácím prostředí. 
 

Graf 4.4.1. Potíže v domácím prost ředí 
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Nejčastěji působí zdravotně postiženým problém zajištění chodu domácnosti – dvěma pětinám 
dotázaných. Dalším vážným problémem je, že jejich stávající bydlení neodpovídá specifickým 
potřebám zdravotně postižených, jak uvádí více než čtvrtina dotázaných. Téměř čtvrtině dotázaných 
komplikuje život omezená nabídka, omezené možnosti odlehčovacích služeb – pečující rodina čas od 
času potřebuje odlehčit a pomoci s péčí o zdravotně postiženého člena rodiny. Téměř čtvrtina 
postrádá možnost tzv. pomoci „na zavolání“ – trápí je, že si v případě potřeby nemohou okamžitě 
přivolat pomoc či službu. Pro pětinu dotázaných je těžké zvládnout péči o vlastní osobu (např. 
nezvládnou osobní hygienu bez pomoci, připravit si jídlo apod.). Téměř desetinu dotázaných osob se 
zdravotním postižením trápí omezení kontaktů s okolím a osamělost. Další problémy a jejich pořadí 
z hlediska závažnosti pro dotázané je patrné v grafu 4.4.1. 
 

A co působí největší problémy mimo domácí prostředí?  

Ukázaly se zde tři nejfrekventovanější problémy, které trápí téměř třetinu dotázaných. Zdravotně 
postižení mají problém s uplatněním na trhu práce. Další dva problémy souvisí s bezbariérovým  
pohybem  - lidé často naráží na problémy s parkování a mají s problémy s pohybem po městské části.  
Další dva problémy, které uvádí pětina dotázaných, vyplývají ze soužití se širší společností. Zdravotně 
postižení mnohdy se setkávají s nezájmem i neochotou okolí, lidé jim neumí nebo nechtějí poskytnout 
drobnou pomoc v běžných situacích např. nastupování do MHD apod. Mnohem horší než neochota 
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okolí je násilnický přístup a zneužití situace zdravotně postižených, množí se obavy o vlastní 
bezpečnost, strach z krádeží, podvodů, přepadení. 
Dále lidé se zdravotním postižením mají zúženou možnost využití volného času, trápí je omezené 
možnosti sportování a dostupnost sportovních zařízení, kulturních s společenských akcí. Dalším 
problémem je vyřizování osobních záležitostí na úřadech a institucích, konkrétně se jedná o dlouhé 
čekání ve frontách, což je značně vyčerpávající, některé dveře jsou zavřené a je fyzicky náročné nebo 
nemožné je otevřít. Problém jim činí rovněž vyřizování příspěvku na péči, které je mnohdy velmi 
komplikované. 
 

Graf 4.4.2. Potíže mimo domácí prost ředí
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A co by lidem se zdravotním postižením pomohlo, co by jim usnadnilo život? 

Podívejme se nejprve, co samotní zdravotně postižení nebo jejich pečující rodinní příslušníci nejvíce 

postrádají resp. co by jim nejvíce pomohlo. Respondenti dostali prostor pro vyjádření potřeb vlastními 

slovy, sami vypisovali (prostřednictvím otevřené otázky) co konkrétně by jim nejvíce pomohlo, co by 

jim usnadnilo život.  Ne každý je schopen přesně říci jaká konkrétní služba by mu pomohla, častěji je 

pro respondenty snazší popsat konkrétní pomoc. 

Možnost uvést konkrétní přání a návrhy využila jen necelá polovina respondentů.   

Jednotlivé potřeby byly shrnuty do 7 skupin a spolu s konkrétními návrhy/požadavky jsou uvedeny 

v následující tabulce. Nejvíce konkrétních podnětů směřovalo k rozšíření nabídky sociálních služeb a 

špatné finanční situaci některých respondentů.            

Tab. 4.3.2. Konkrétní pomoc                                                                   

Sociální služby/úkony počet uvedení 
osobní asistent 3 
osobní asistence pro děti 2 
respitní péče o prázdninách 1 
častější využití respitního pobytu nebo lázní 1 
doprava-na objednání  1 
dopravní služby, svozy 2 
svozy s osobním asistentem do spec. školy z P4 do P13 1 
rozšíření služeb stacionářů a odlehčovacích služeb 1 
spolehlivé soc. pracovnice na pomoc s post. dítětem na zavolání 1 
hlídání dítěte i víkendu 1 
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doprovod (kino, divadlo, procházky, vyřizování různých záležitostí) 3 
nabídka více tlumočníků znakového jazyka 1 
asistenti-muži v objektech s celodenní asist. službou (pomoc při koupání apod.) 1 
umístění v Domově důchodců 1 
Finance  
fin. dotace na bydlení, kt. pomůže 1 
finance pro zkvalitněné péče o zdr. postižené 1 
Finanční pomoc 1 
finance 1 
vyšší soc. dávky 1 
lepší fin. zajištění pečujícího o ZTP/P 1 
lepší životní styl 1 
Bydlení  
vlastní bydlení 3 
vhodný bezbariérový byt 1 
bezbariérové bydlení 1 
Komunikace, přístup okolí  
lepší komunikace s postiženým 1 
komunikace 1 
ochota úředníků, jejich vstřícnost 1 
lékaři ovládající znakový jazyk 1 
Vzdělání  
MŠ pro nevidomé 1 
kvalifikovaní pedagogové na výchovu post. dětí 1 
odborné učiliště na P5 pro zdravotně postižené 1 
Dopravní dostupnost  
lepší dopr. dostupnost v rámci sídliště - velké vzd. mezi zastávkami 1 
velké vzd. k nákupním centrum 1 
Ostatní  
zdraví 1 
přístupná KC např. kino má jen 1 řadu pro vozíčkáře 1 

 
IV.5. Sociální služby  
 

V průběhu dotazování jsme 

několikrát zjišťovali jakou pomoc 

zdravotně postižení či jejich rodiny 

postrádají. Tentokrát jsme 

zjišťovali poptávku resp. 

nedostatek konkrétních sociálních 

služeb. Členové pracovní skupiny 

připravili seznam 8 služeb, které 

dle jejich názoru a zkušeností 

v Praze 13 chybí. Respondenti 

z tohoto seznamu vybírali 

maximálně tři služby.  

Nejčastěji dotázaní postrádají 
(čtvrtina z nich) právní 
poradenství, bezplatnou pomoc při 
řešení drobných právních 
záležitostí, dále by uvítali vznik 
krizových lůžek, která poskytnou 
ubytování a péči               o 

Graf 4.5.1. Chyb ějící služby
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zdravotně postiženého na omezenou dobu a dopravu pro zdravotně postižené – služba na zavolání, na 
objednání. 
Cca pětina dotázaných postrádá osobní asistenci pro děti, pobytové zařízení pro osoby se zdravotním 
postižením. O něco více než desetině chybí chráněné bydlení pro osoby s různými typy postižení. 
Další služby, jak je vidět v grafu, postrádá méně než desetina oslovených zdravotně postižených. 
 
Některé z existujících služeb je 
podle znalosti situace členů 
pracovní skupiny potřeba rozšířit. 
Respondenti vybírali ze seznamu 
11 služeb maximálně čtyři 
služby, jejichž kapacita není 
dostačující.  
Téměř třetina dotázaných volá po 
podpoře zaměstnávání zdravotně 
postižených (např. formou 
chráněných dílen, podporovaným 
zaměstnáváním apod.). Čtvrtina 
dotázaných vidí jako 
nedostatečnou  pomoc rodině, 
která pečuje o zdravotně 
postiženého, a to přímo 
v domácnosti klienta. Necelá 
čtvrtina by uvítala rozšíření služby 
nouzové signalizace pro okamžité 
zavolání pomoci (tzv. tlačítko). 
Téměř pětina dotázaných vidí jako 
nedostatečné sociální poradenství 
a osobní asistenci pro dospělé. Viz 
graf 4.5.2. 
 
Vážným problémem 
komplikujícím život 
zdravotně postižených a 
omezujícím jejich 
možnosti běžného 
života, který již byl 
zmíněn, je bezbariérový 
pohyb. Podívejme se 
nyní blíže, kde je 
potřeba situaci zlepšit.  
Nejpalčivější oblastí je 
podle téměř poloviny 
dotázaných cestování 
autobusy MHD, protože 
právě nízkopodlažních 
spojů vyjíždí 
nedostatek.  Další 
problém nastává při 
použití metra, třetina 

Graf 4.5.3. Kde zlepšit bezbariérový pohyb po Praze  13
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Graf 4.5.2. Služby, které je t řeba rozší řit
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dotázaných nehodnotí vstupy do stanic metra jako bezbariérové. Pětina hodnotí jako problematický 
pohyb po veřejných prostranstvích  (nájezdy na chodníky, nekvalitní cesty apod.). Desetinu trápí 
nedostatečně upravené zastávky MHD a nepřekonatelné nástupní ostrůvky, pohyb ve veřejných 
budovách tj. na úřadech, v institucích, v nemocnici. A rovněž desetina dotázaných postrádá orientační 
systém pro pohyb po Praze 13 pro osoby se smyslovým postižením. 
 
IV.6. Preferovaná forma stálé péče a pomoci: 

Pokusili  jsme  se  také získat  předběžné informace o tom, jaké formě stálé péče by dali dotázaní 

přednost, kdyby si mohli vybrat. Získané poznatky mohou posloužit jako orientační podklad pro 

plánování rozvoje služeb v městské části resp. určit trend vývoje sociálních služeb. Přestože se k této 

otázce vyjádřily jen čtyři pětiny respondentů, jejich výpovědi podporují rozvoj terénních služeb 

podporujících život ve vlastní domácnosti, ve vlastním prostředí oproti rozvoji rezidenčních zařízení 

poskytujících dlouhodobý pobyt.  

Téměř tři čtvrtiny by volily život ve vlastní domácnosti s různou úrovní pomoci – pomoci rodiny, 

pomoci terénních sociálních služeb, možností pobytu ve stacionáři. Necelá pětina (15%) dotázaných 

by měla zájem o chráněné bydlení. Jeden z respondentů označil možnost „jiný způsob“, představuje si 

pobyt v pečovatelském domě s lékařem. 

 

Graf 4.5.4. Preferovaný zp ůsob dlouhodobé pé če
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S ohledem na uvedené požadavky nebo potřeby konkrétní pomoci je zřejmé, že se v Praze 13 otevírá 
prostor pro pomoc dobrovolníků. 
Podívejme se, zda je o takovou pomoc mezi dotázanými zájem? 
Více než čtvrtina dotázaných osob se zdravotním postižením má zájem o doprovod při trávení volného 
času, stejný podíl dotázaných by uvítal doprovod při vyřizování osobních záležitostí. Pětina dotázaných 
by ocenila společníka „na kus řeči“. Více než desetina by se ráda naučila nové věci a právě dobrovolník 
by je mohl zasvětit do práce s počítačem, učit cizí jazyky apod. Naopak desetina dotázaných nemá      
o pomoc dobrovolníka zájem. Jeden respondent již pomoc dobrovolníka využívá. 
  
Tab 4.5.1. S čím by mohl pomoci 
dobrovolník 

počet 
uvedení 

doprovod při trávení volného času 14 
doprovod při vyřizování osobních záležitostí 14 
občasné návštěvy a popovídání si 9 
předávání znalostí a zkušeností 7 
nemám o činnost dobrovolníka zájem 6 
již pomoc dobrovolníka využívám 1 
jiné 2 
nevím/nedokážu posoudit 11 

 N = 50 
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IV.7. Závěrečné otázky 
 
Prostřednictvím celého dotazníku se odbor sociální péče a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 13 

snažil zjistit, co handicapovaní občané postrádají, co je trápí, jak jim pomoci a zkvalitnit jejich život. A 

na závěr dotazování jsme se naopak pokoušeli zjistit, zda mají možnost a chuť nějakým způsobem se 

podílet na zlepšení situace zdravotně postižených v Praze 13 samotní zdravotně postižení nebo jejich 

rodiny. Na tuto otázku odpovídaly čtyři pětiny dotázaných. Výsledky shrnuje následující graf. 

Více než třetina dotázaných by zlepšovala informovanost ostatních tím, že by přátelům a známým 

doporučili službu a nějaké bližší informace o službě. Necelá pětina projevila zájem zapojit se veřejného 

plánování sociálních služeb a spolupodílet se na diskusi o budoucnosti sociálních služeb v Praze 13. 

Stejný podíl dotázaných by ostatním mohl pomoci tím, že by v rámci různých kurzů a kroužků 

předávali své zkušenosti, něco nového by ostatní naučili. Více než desetina dotázaných  by mohla 

poskytnout občasnou dobrovolnou pomoc. Cca pětin dotázaných se nedokázala rozhodnout, doposud 

se nad podobnou možností nezamýšleli. 
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Graf 4.7.1. Ochota pomoci zlepšit situaci zdravotn ě postižených v Praze 13
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V. SHRNUTÍ 
 
V rámci shrnutí můžeme přijmout několik obecných závěrů či podnětů pro další práci i se pokusit o 
stručné shrnutí každé kapitoly.  
 
V rámci obecných shrnutí můžeme hovořit o těchto závěrech: 
 

� U cílových skupin senioři a rodiny s dětmi a mládež se v  názorovém průzkumu se podařilo oslovit  
velký počet respondentů proto, aby bylo možné provést základní analýzy, výpočty a třídění. Nižní 
počet respondentů z řad osob se zdravotním postižením je dán specifikami, které jsou s touto 
cílovou skupinou spojena, a umožnil provést alespoň základní analýzu a třídění dat. Názorový 
průzkum lze obecně chápat jako velmi úspěšný a získaný vzorek představuje (dle dostupných dat) 
přibližně 4%-8% ze základního souboru (tedy všech seniorů, zdravotně postižených atd.).    

 

� Názorový průzkum zřejmě nepřinesl mnoho převratných, nových či neočekávaných zjištění. To ale 
nebylo jeho cílem. Naopak pokud čtenáře jeho výsledky příliš nepřekvapí, může to znamenat i to, 
že daný čtenář zná dobře situaci v této oblasti a výsledky názorových průzkumů jeho domněnky a 
názory pouze potvrzují. 

 

� Pracovní skupina by při další práci při KPSS neměla brát výsledky názorového průzkumu jako 
jediné a závazné dogma. Naopak měla by k nim přistupovat jako k jednomu z mnoha podkladů 
(socio-demografická analýza, výstupy z veřejného setkání, statistiky a evidence příslušných úřadů 
a institucí, další analytické podklady atd.). Navíc vyplnění dotazníku bylo založeno na ochotě 
oslovených uživatelů služeb zapojit se do názorového průzkumu a nemusí být zcela věrným 
obrazem situace v této části Prahy.   

 

� Pracovní skupina by si také měla uvědomit, že některé potřebné služby či aktivity nemusejí být 
zachyceny v žádných podkladových materiálech, které má nyní k dispozici pro další práci (např. 
velmi závažné a oprávněné potřeby malé a neaktivní cílové skupiny mohly být zastíněny méně 
závažnými potřebami početnějších cílových skupin). Záleží přitom opravdu pouze na jednání a 
rozhodování pracovních skupin, jaké priority a opatření se ve výsledných dokumentech nakonec 
objeví.  

 

� Zapojení se do názorového průzkumu znamená ze strany respondentů investovat svůj vlastní čas 
a energii do vyplnění dotazníku. Pracovní skupina, resp. představitelé Prahy 13 by nyní zpětně 
měli jejich snahu ocenit a to nejen slovně ale i konkrétním jednáním – vypracováním a schválením 
komunitního plánu sociálních služeb. Navíc bylo v každé cílové skupině identifikováno i několik 
jednotlivců, kteří mají zájem se na KPSS aktivněji podílet a zanechali nám své kontaktní údaje.  

 

� Ačkoliv se výsledky jednotlivých cílových skupin v mnohém liší, lze najít určité společné problémy 
a témata. Napříč cílovými skupinami tak jde například prosba po lepší informovanosti (formou 
katalogu sociálních služeb, více informací ve STOPu atd.) či obecná zlepšení života ve městě a 
okolí (např. řešení bezpečnosti, čistoty…). Pracovní skupiny by tato „společná“ témata mohly řešit 
společně a nebo (s ohledem na charakter řešené záležitosti) je předávat příslušným odborům na 
ÚMČ Praha 13 či jiným institucím (Magistrát hl.m.Prahy, MPSV, jednotliví poskytovatelé soc. služeb 
atd.).  
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Krátká shrnutí za jednotlivé cílové skupiny: 
 
Senioři 
 

� Celkem se vrátilo 298 vyplněných dotazníků a drtivou většinu tvoří senioři starší 60 let, a to 
nejčastěji přímí uživatelé služeb.   

� Nejvíce klientů využívá služby, které nelze zcela charakterizovat jako služby sociální, byť seniorům 
výrazně zpříjemňují a ulehčují život. Jedná se zejména o aktivity pro seniory ve formě klubů pro 
seniory  či jiné svazy a spolky (SPCCH, STP atd.). Ze sociálních služeb je častěji využívána  
pečovatelská služba v terénu a také výdej obědů v jídelně pro seniory v Domě Lukáš. Každý pátý 
respondent přitom dosud žádnou službu nevyužíval.  

� Časopis STOP a dále přátelé, spolupracovníci či sousedé a lékaři jsou tři hlavní současné zdroje 
informací o sociálních službách, které by do budoucna měly být dále zkvalitňovány (např. více 
informací ve STOPu) a také rozšířeny o nový informační zdroj – katalog sociálních služeb na Praze 
13. 

� Dotázaní senioři se ve velké míře obávají o svoji bezpečnost a to zejména mimo svůj byt.  Doma 
(ve svém bytě) pak často mají potíže se zajištěním chodu své domácnosti, nemají dostatek 
informací, finančních prostředků a neví jak překonat dočasná období při ztrátě soběstačnosti 
(např. při nemoci či po úrazu).  Naopak mimo domácí prostředí jim nejvíce komplikuje život 
samotný pohyb po městě/městské části a dále (ne)dostupnost lékařů, obecně nezájem či 
neochota okolí o seniory a také potíže při vyřizování osobních záležitostí na úřadech či institucích. 
Kromě toho mohli senioři přímko vypsat, co by jim ulehčilo život a nejvíce jsme zaznamenali 
konkrétní nápady na zlepšení různých sociálních služeb, trápí je jejich finanční situace, potíže 
s dopravou (zejména MHD) či dostupnost různých obchodů a služeb.    

� Z čistě sociálních služeb by si respondenti do budoucna přáli zejména posílení rezidenčních služeb 
(domov seniorů či dům s pečovatelkou službou  částečně také hospic) a dále mít možnost 
„pomoci“ na telefonu. Potřeba rezidenčních služeb ale zřejmě nebude tak velká, neboť téměř dvě 
třetiny respondentů by při zajištění dlouhodobé péče volilo variantu, při které by zůstali ve svém 
domácím prostředí (a využívali pomoci rodiny a různých sociálních služeb) a jen každý čtvrtý by 
chtěl odejít do rezidenčního zařízení. S tímto zjištěním je třeba dále pracovat a snažit se seniorům 
více nabízet ( a celkově také podporovat existenci) takových služeb, které jim umožní setrvat co 
nejdéle ve svém přirozeném prostředí. Téměř polovina dotázaných seniorů by nebyla ochotna 
(nebo spíše schopna) si za nadstandardní služby (služby šité přímo na míru jejich potřebám) 
připlatit.  

� Dotázaní senioři ale nechtějí být jen pasivními příjemci sociálních služeb, ale chtějí žít aktivním 
způsobem života, což zejména znamená jejich zájem o různé společenské aktivity (posezení 
v kavárně pro seniory, filmový klub, procházky či výlety či obecně mít místo pro setkávání nebo 
besedy se zajímavými lidmi) a pak také o masáže a rehabilitace.  Sami ale zatím neví, jak se 
aktivněji zapojit do procesu KPSS a když už, tak spíše formou doporučení služby dalším či 
občasnou dobrovolnou výpomocí.  
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Rodiny s dětmi a mládež 
 

� Celkem se vrátilo 1025 vyplněných dotazníků. Mezi respondenty převažují rodiny s dětmi ve 
školním věku (což je pochopitelné vzhledem k charakteru sběru dat) a dále úplné rodiny, které se 
nejčastěji starají o dvě děti. V drtivé většině případů vyplnily dotazník ženy. Názorového  
průzkumu se zúčastnili respondenti ze všech částí Prahy 13, nejvíce však ze sídlištních celků a to 
zejména z Velké Ohrady.  

� Respondenti, resp. jejich děti, nejčastěji využívají volnočasové aktivity v podobě sportovních 
aktivit a různých kroužků. relativně hodně dotázaných rodin využilo služeb pedagogicko-
psychologické poradny a někteří navštěvují se svými malými dětmi také mateřská centra.   

� Přátelé (sousedé a spolupracovníci), ze školy či z časopisu STOP se  nejčastěji dotázaní dozvídají 
informace pro jejich cílovou skupinu.  Do budoucna by respondenti chtěli ještě rozšířit informování 
prostřednictvím STOPu a dále si přejí vydání katalogu sociálních služeb a také více informací na 
webu městské části a prostřednictvím škol či školek. 

� Více než polovina nedokázala říci, jaké sociální služby na Praze 13 chybí nebo jsou nedostatečně 
podporovány. Pakliže o nějakých službách hovořili, byla to pomoc rodičům při přechodu 
z rodičovské dovolené do práce, více nízkoprahových klubů pro neorganizovanou mládež,job kluby 
pro osoby hledající zaměstnání a také pomoc rodinám, kde je ohrožen vývoj dětí. Jiná je situace u 
dalších služeb, kde respondentům chybí zejména vzdělávací aktivity pro dospělé a dále služby 
zaměřené na   rodiny s malými dětmi a to konkrétně možnost hlídání dětí a jesle. Častěji se 
objevilo i volání po sociálním bydlení.  

� Na problému s bezpečností jsme narazili již u seniorů. I dotázané rodiny s dětmi se obávají o 
bezpečnost na Praze 13, i když nikoliv tak intenzivně jako senioři (přibližně každý pátý dotázaný se 
necítí na Praze 13 bezpečně). Přesto identifikovali dotázaní některá místa, která z jejich pohledu 
bezpečná rozhodně nejsou a to např. metro a jeho okolí, Velká Ohrada či centrální park. Děti a 
mládež na Praze 13 jsou vystaveni celé řadě negativních jevů a dle mínění dotázaných jsou to 
zejména drogy, výskyt pouličních part, pití alkoholu, kouření a šikana.   

� Dotázané rodiny jasně vědí, co je potřeba na Praze 13 zlepšit a to zejména čistota a pořádek 
v ulicích, parcích, dále kontrola zákazu pobíhání psů, údržba stávajících hřišť a sportovišť (a také 
zlepšení jejich vybavení) a opět problémy s bezpečností.  I ve volně vypisovaných odpovědí se 
objevila podobná témata a to vzhled a čistota veřejných prostranství, doprava, bezpečnost či 
občanská infrastruktura.  

� Dotázané rodiny s dětmi jsou relativně nakloněni pomoci zlepšovat situaci na Praze 13 a to 
zejména přenecháním věcí, které již doma nepoužívají. Mezi respondenty existuje potenciál 
dobrovolnictví (celkem více než 150 respondentů je ochotno dobrovolně vypomáhat).   
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Osoby se zdravotním postižením  
 

� V rámci této cílové skupiny byl shromážděn malý počet dotazníků (57 kusů) pro detailní analýzu. 
Naše závěry jsou tedy jen obecné, přesto však poměrně logicky reflektují situaci zdravotně 
postižených. 

� Nejčastěji se uživatelé o „své“ službě dozvěděli přímo od organizace, která služby poskytuje. 
Dalším frekventovaným zdrojem informací o sociálních službách jsou v Praze 13 jsou lékaři.   

� Z možné nabídky na zlepšení informovanosti projevili zdravotně postižení nejčastěji zájem             
o přehledný tištěný katalog sociálních služeb v Praze 13. Z časopisu STOP uživatelé doposud příliš 
často informace nečerpají, ale vzhledem k tomu, že tento typ časopisu dobře dostupný všem, lidé 
ho naleznou ve své schránce a je zdarma, projevila polovina dotázaných zájem o více informací 
v tomto médiu např. formou pravidelné rubriky či infostránky. Dále by zdravotně postižení uvítali 
více informací u lékařů, se kterými jsou obvykle s pravidelném kontaktu. 

� Zdravotně postižení narážejí na různé problémy ať již ve svém domácím prostředí, tak i mimo něj. 
Tyto problémy by jim mohly pomoci řešit nebo i zcela odbourat jednak rodiny, poskytovatelé 
sociálních služeb,  ale i místní radnice, neziskové organizace a další. V rámci svého domácí 
prostředí bojují zdravotně postižení nejčastěji s zajištěním chodu domácnosti. Často jim 
komplikuje život, že jejich bydlení neodpovídá specifickým potřebám zdravotně postižených. 
V momentě, kdy opustí své domácí prostředí naráží, a to doslova na spoustu překážek a bariér, 
postrádají bezbariérový pohyb po městské části a dostatek míst pro zaparkování tam, kde 
potřebují. Nejvážnějším problém však je nemožnost resp. Omezená nabídka možností uplatnit se 
na trhu práce. 

� Některé sociální služby zdravotně postižení v Praze 13 zcela postrádají a některé mají 
nedostatečnou kapacitu a nedokážou uspokojit potřeby všech. Dotázaní se shodli, že nejčastěji jim 
v Praze 13 chybí právní poradenství, krizová lůžka a doprava pro zdravotně postižené. A rozšíření 
ty by uvítali v případě podpory zaměstnávání zdravotně postižených. Nedostatečná je také 
nabídka respitní péče přímo v domácnosti klienta a kapacita nouzové signalizace pro okamžité 
přivolání pomoci. 

� Výpovědi dotázaných směrují rozvoj sociálních služeb směrem k terénní formě služeb 

podporujících život ve vlastní domácnosti, ve vlastním prostředí oproti rozvoji rezidenčních zařízení 

poskytujících dlouhodobý pobyt. Téměř tři čtvrtiny by volily život ve vlastní domácnosti s různou 

úrovní pomoci – pomoci rodiny, pomoci terénních sociálních služeb, možností pobytu ve stacionáři. 

� Většina dotázaných zdravotně postižených projevila zájem o pomoc dobrovolníka. Často jako        

o doprovod při trávení volného času, doprovod při vyřizování osobních záležitostí nebo společníka 

„na kus řeči“. 
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VI. TABULKOVÁ PŘÍLOHA - KOMENTÁŘ 
 
 
V příloze k této zprávě jsou uvedeny přehledové tabulky pro jednotlivé cílové skupiny. V tabulkách 

jsou vždy uvedeny celkové výsledky za danou cílovou skupinu, resp. vzorek respondentů a to jak 

v absolutním vyjádření, tak i v relativním. Zároveň u každé tabulky uveden i počet respondentů, kteří 

na danou otázku odpověděli a to vždy ve formátu  N=  .  

Pro skupinu senioři a rodiny s dětmi a mládež je navíc provedeno i třídění dle místa bydliště 

respondentů. I v těchto  případech jsme vždy ke každé lokalitě uvedli i kolik dotázaných z dané lokality 

na tuto otázku odpovídalo. Třídění dle bydliště nebylo možno provést u osob se zdravotním postižením 

a to díky nedostatečné velikosti získaného vzorku. Stejně tak nejsou i některé lokality zahrnuty do 

třídění a to proto, že v nich bydlí jen omezené množství dotázaných a jejich názory tak nelze 

zobecňovat na celkové názory v dané lokalitě (zejména z Třebonic se nám ani v jednom případě 

nepodařilo zaznamenat dostatečné množství respondentů).           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


