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Cílem materiálu je aktualizovat Priority rozvoje sociálních a návazných služeb pro občany 
městské části Praha 13 na období 2016-2021 do roku 2023 a zároveň ho časově sladit                 
s dalším tříletým cyklem dotačního podprogramu A realizovaného v rámci Dotačního řízení    
pro oblast sociálních a návazných služeb a rodinné politiky MČ Prahy 13 pro rok 2021. 
 
Dalším cílem dokumentu je vyřazení konceptu Domovinek, jakožto jednoho ze tří pilířů 
strategie. Městská část Prahy 13 přesto na ideový koncept Domovinek nerezignuje. Své úsilí 
zaměří v ideovém duchu na rozvoj příspěvkové organizace Střediska sociálních služeb Prahy 13 
a dotačního programu pro oblast sociální, prostřednictvím kterého podporuje síť poskytovatelů 
sociálních a návazných služeb. 
 
Posledním cílem je zjednodušení koncepčního dokumentu, respektive sloučení Priorit rozvoje 
sociálních a návazných služeb pro občany městské části Praha 13 na období 2021-2023 (dále 
jen Priority) a předpokládaného Prováděcího dokumentu Priorit rozvoje sociálních a návazných 
služeb pro občany městské části Praha 13 na období let 2021-2023 (dále jen Prováděcí 
dokument) do jednoho materiálu. 
 
Priority rozvoje sociálních a návazných služeb pro občany městské části Praha 13 na období 
2016-2021 byly schváleny usnesením Rady městské části Praha 13 č. 0102/2016                         
ze dne 21. 3. 2016. 
 
Oba výše uvedené historické dokumenty byly primárně zaměřeny na oblast nepobytových 
sociálních a návazných služeb, tak aby vyvažovaly existenci nově zřizované pobytové sociální 
služby – Domova pro seniory Zity Kabátové, jehož provozovatelem je od roku 2019 soukromý 
subjekt Domov třetího věku s.r.o. Obdobně je vztah vymezen i pro další období Priorit              
na období 2021 – 2023.  
 
Pokud jde o provázání sociálních a návazných služeb s bytovou politikou, je nutné 
připomenout, že Vláda ČR sice schválila Koncepci sociálního bydlení 2015 – 2025, zákonná 
úprava však doposud přijata nebyla. 
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Demografické trendy – základní analytická zjištění 
 
Analytické podklady Priorit a předchozího Prováděcího dokumentu zachytily tyto hlavní 
demografické trendy: 

 zvyšující se počet obyvatel 

 stárnutí populace a rostoucí počet obyvatel 65+ a 80+ 

 zvyšující se průměrný věk 

 zvyšující se podíl dětí 

 zvyšující se počet cizinců. 
 
V období 2008 – 2019 se dle dat ČSÚ ve správním obvodu MČ Prahy 13 zvýšil celkový počet 
obyvatel o zhruba 12 % na 68.759 obyvatel v roce 2019. Nárůst je patrný ve věkových 
skupinách 0-14 let a 65+. U věkové skupiny 15-64 let naopak počet obyvatel mírně klesá 
(47.708 v roce 2019), podobně jako v celé Praze. Nejmarkantnější je nárůst obyvatel 
seniorského věku (9.871 v roce 2019), a to o 104 % za sledované období 2008 – 2019. Taktéž 
vzrostl počet obyvatel v dílčí věkové skupině 80+ (1.485 v roce 2019), a to o zhruba 53 %.       
Lze předpokládat, že predikce odhadující 12.500 seniorů starších 65 let v roce 2025 se potvrdí. 
Cílová skupina seniorů je důležitá zejména pro konstrukci služeb sociální péče, včetně služeb 
napomáhajících pobytu v domácím prostředí a neformální péče.  
 
V případě cílové skupiny dětí a mládeže 0-19 let nebyl v období 2008 – 2019 dle dat ČSÚ růst 
natolik výrazný (11.180 v roce 2019), činil zhruba 6 %. U této cílové skupiny je potřeba rozvíjet 
vybrané služby sociální prevence a některé ze služeb sociální péče. 
 
V celopražském srovnání již neplatí, že správní obvod Prahy 13 je obvodem s nejnižším 
věkovým průměrem. Růst průměrného věku (v Praze 13 o 3 roky ve sledovaném období          
na současných 40,2 roku) se projevil ve zvýšené míře i v dalších okrajových městských částech 
(například Praha 11, 14 a 17, Koloděje pod.). 
 
Kladné migrační saldo správního obvodu MČ Prahy 13 udržuje v růstovém trendu především 
migrace cizinců. V regionu Prahy 13 a Řeporyj žilo ke konci roku 2020 dle informativních dat 
MV ČR 13.414 cizinců, což činí přibližně 19 % podíl na obyvatelstvu. Cizinci pocházejí ze zhruba 
50 zemí světa, zejména z Ukrajiny, Slovenska, Ruska, Vietnamu, zemí Evropské unie a bývalých 
svazových republik Sovětského svazu. Pro cílovou skupinu migrantů je vhodné rozvíjet např. 
specializované poradenské služby v kombinaci s komplexními integračními aktivitami na lokální 
úrovni.         
 
Výše uvedené demografické trendy potvrdily trendy zachycené v předchozích analytických 
podkladech Priorit a Prováděcího dokumentu na období 2017 - 2020. 
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Trendy v oblasti sociálních služeb, sociální práce a bytové politiky 
 
Při realizaci střednědobých priorit rozvoje sociálních a návazných služeb je vhodné v rámci 
koncepčních a v důsledku rozpočtových možností samosprávy zohledňovat i aktuální odborné, 
socioekonomické a společenské trendy a těmito se případně volně inspirovat, zejména při 
podpoře projektů v rámci dotačního programu pro oblast sociální: 

 deinstitucionalizace a podpora klientů v domácím prostředí, včetně paliativní péče 

 neformální péče 

 transformace psychiatrické péče a rozvoj komunitní péče 

 rozvoj rodinné politiky a prorodinných služeb 

 case management 

 růst provozních a personálních nákladů na realizaci sociálních služeb 

 nedostatek pracovníků v sociálních službách 

 rozvoj služeb zaměřených na specifické skupiny (adiktologické služby, programy sociální 
prevence a prevence kriminality, programy zaměřené na osoby bez přístřeší, cizinci...) 

 dlouhodobě se snižující nápad registrovaných trestných činů 

 růst kybernetické kriminality 

 on-line závislosti 

 postkovidové zdravotní následky, včetně psychiatrických  

 dlouhodobě rostoucí příjmy a výdaje krajů, obcí a svazku obcí, tj. i do sociální oblasti  

 do roku 2019 klesající míra obecné nezaměstnanosti v ČR a v Praze 

 růst schodku důchodového systému  

 klesající počet pravomocných exekucí u fyzických osob 

 rostoucí bytová výstavba a počet hypoték 

 rozvoj dostupného bydlení, družstevního a sociálního bydlení 

 rozvoj strategického plánování ve veřejné správě 

 digitalizace veřejné správy.  
 
Dlouhodobá zkušenost ukazuje, že některé vybrané výše uvedené trendy jsou do jisté míry 
závislé na ekonomickém cyklu. V době konjunktury, ve které se ČR po několik let nacházela, 
klesala například nezaměstnanost a počty osob bez přístřeší. Vedle toho ale rostou „životní“ 
náklady a náklady na pořízení bydlení, či narůstají fenomény kybernetické kriminality a on-line 
závislostí (zejména v současné době zvýšeného užívání home office a distanční výuky 
v důsledku pandemie). Zároveň se mohou některé z trendů proměnit/obrátit (například          
od roku 2020 je patrný růst nezaměstnanosti v důsledku protikoronavirových opatření).      
 
Rok 2020 a aktuálně i rok 2021 jsou poznamenány koronavirovou pandemií, která 
bezprecedentně vstoupila do globálního dění a do místní reality České republiky. Pandemie 
zasáhla, jak klienty cílových skupin, poskytovatele sociálních a návazných služeb, tak i veřejnou 
správu. Důsledky lze prozatím pouze předpokládat. Skokový nárůst deficitu veřejných financí    
je však již realitou, která může ovlivnit veřejné výdaje do sociální oblasti a tím pádem                  
i dostupnost sociálních a návazných služeb.  
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Prováděcí dokument Priorit rozvoje sociálních a návazných služeb pro 
občany městské části Praha 13 na období let 2017-2020 – vyhodnocení 
 

Rozvoj sociálních služeb je z hlediska reálného rozvoje závislý na faktických možnostech lokality 
(zejména pokud jde o nebytové prostory vhodné pro realizaci služeb) a na celkových 
možnostech financování sociálních služeb ze strany státu, kraje a obce. 
 

Prováděcí dokument pro období 2017-2020 definoval tři základní rozvojové oblasti: 

 koncept Domovinek  

 zapojení Střediska sociálních služeb Prahy 13 

 reformu dotačního programu v oblasti sociálních služeb. 
 

Všechny tři výše uvedené oblasti měly přispět k naplňování vize Priorit, tj. že městská část 
Praha 13 podporuje své občany v setrvání v jejich přirozeném prostředí prostřednictvím 
kvalitních a dostupných sociálních a návazných služeb s ohledem na jejich potřeby                     
ve spolupráci s klíčovými aktéry.       
 

Koncept Domovinek byl nastaven do roku 2026. Již nyní však lze říci, že jeho realizace není 
v lokalitě Prahy 13 v pravém slova smyslu reálná. Zejména pokud by měla vznikat jakákoliv 
detašovaná pracoviště zohledňující územní rozložení seniorů. Městská část Prahy 13 přesto 
na ideový koncept Domovinek nerezignovala. Své úsílí zaměřila na další dvě priority, kterými 
do jisté míry ideový koncept nahrazuje a reálně naplňuje. 
 

Klíčovou organizací, která má v Praze 13 rozvojový potenciál, je Středisko sociálních služeb 
Prahy 13. V uplynulém období bylo investováno do modernizace kuchyně (2016-2017)               
a vozového parku terénní pečovatelské služby. Kapacita úvazků terénní pečovatelské služby 
byla v krajské síti v roce 2018 navýšena z 8,34 na 11,2 úvazku (reálná výše byla 12,05 úvazku). 
Kapacita uživatelů pro poskytování pečovatelské služby je nastavena pro 300 klientů. Celkem 
bylo v roce 2018 evidováno 298 uživatelů, kterým bylo poskytnuto 6.423 hodin přímé péče. 
V roce 2019 byl počet pracovních úvazků nižší (11,35), obdobně nižší byl počet uživatelů (280)    
a počet hodin přímé péče (6.151). Věkový průměr klientů byl v roce 2019 80,9 let. Druhou 
poskytovanou sociální službou je denní stacionář. Kapacita úvazků denního stacionáře byla 
v roce 2018 celkem 3,55 úvazku, v roce 2019 celkem 3,50 úvazku. Denní kapacita pro 
poskytování sociální služby je nastavena pro 15 uživatelů. Celkem bylo v roce 2018 evidováno 
24 uživatelů, kterým bylo poskytnuto 3.080 hodin přímé péče. V roce 2019 bylo evidováno     
25 uživatelů, kterým bylo poskytnuto 2.768 hodin přímé péče. Věkový průměr klientů byl 
v roce 2019 v denním stacionáři 78,8 let. Do realizace sociálních služeb v roce 2020 zasáhla 
koronavirová pandemie, ukazatele tak byly z důvodu uzávěr služeb nižší. Kapacita služeb 
poskytovaných Střediskem sociálních služeb Prahy 13 je dostatečná a je operativně 
uzpůsobována poptávce.  
 

Důležitým investičním počinem z hlediska rozvoje služeb ve Středisku sociálních služeb Prahy 
13 bylo v roce 2021 zahájení přístavby čtyřpodlažní budovy s 10 byty pro seniory                         
a víceúčelovým klubovým sálem pro seniory. Předpokládaný termín dokončení přístavby          
je v roce 2022.    
 

Reforma dotačního programu v oblasti sociálních služeb byla od roku 2018 postavena               
na zavedení strukturovaných podprogramů zahrnujících víceleté financování prioritních 
sociálních služeb (tříletý Program A) a jednoleté financování sociálních a návazných služeb 
(Program B). Součástí reformy bylo i zavedení sítě podporovaných sociálních a návazných 
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služeb, jakožto předpokladu pro zařazení poskytovatelů do dotačního programu. Poskytovatelé 
mimo tuto síť mohli žádat pouze v Programu B a to na základě tzv. individuální žádosti. V roce 
2019 byl dotační program rozšířen o oblast rodinné politiky (Program C), a to v návaznosti na 
nově schválenou Koncepci rodinné politiky pro městskou část Praha 13 na období 2018 – 2024. 
Alokace finančních prostředků dotačního programu byla pro každý rok stanovena ve výši 
2.100.000,- Kč, plus od roku 2019 byla alokace navýšena o 150.000,- Kč pro financování 
projektů rodinné politiky v Programu C. 
 

Pro účely Dotačního řízení městské části Praha 13 v oblasti sociálních a návazných služeb pro 
rok 2018 byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 2.130.000,- Kč. Přijato bylo celkem            
52 žádostí o dotaci s finančními požadavky v celkové výši požadavků 3.146.816,- Kč. Schváleno 
bylo celkem 51 žádostí o dotaci v souhrnné výši 2.130.000,- Kč. V tříletém Programu A bylo    
pro každý z roků (2018-2020) rozděleno 672.000,- Kč na realizaci 9 projektů. V jednoletém 
Programu B – sociální služby bylo rozděleno 654.000,- Kč na realizaci 21 projektů. V jednoletém 
Programu B – návazné služby bylo rozděleno 689.000,- Kč na realizaci 14 projektů. 
V jednoletém Programu B – individuální dotace bylo rozděleno 115.000,- Kč na realizaci             
7 projektů. 
 

Pro účely Dotačního řízení městské části Praha 13 v oblasti sociálních a návazných služeb         
a rodinné politiky pro rok 2019 byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 2.350.000,- Kč. 
Přijato bylo celkem 42 žádostí (plus 8 schválených projektů v Programu A z roku 2018) o dotaci 
s finančními požadavky v celkové výši požadavků 2.022.740,- Kč. Schváleno bylo celkem           
40 žádostí o dotaci v souhrnné výši 1.417.000,- Kč. V tříletém Programu A bylo rozděleno 
642.000,- Kč na realizaci 8 projektů. V jednoletém Programu B – sociální služby bylo rozděleno 
503.000,- Kč na realizaci 16 projektů. V jednoletém Programu B – návazné služby bylo 
rozděleno 675.000,- Kč na realizaci 13 projektů. V jednoletém Programu B – individuální dotace 
bylo rozděleno 110.000,- Kč na realizaci 6 projektů. V jednoletém Programu C – rodinná 
politika bylo rozděleno 49.000,- Kč na realizaci 1 projektu. Dále byly podpořeny 4 individuální 
žádosti mimo rámec dotačního programu částkou ve výši 80.000,- Kč. Celkem bylo v roce 2019 
rozděleno 2.059.000,- Kč a 291.000,- Kč bylo ponecháno v rozpočtové rezervě. 
    

Pro účely Dotačního řízení městské části Praha 13 v oblasti sociálních a návazných služeb         
a rodinné politiky pro rok 2020 byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 2.430.000,- Kč      
(při zapojení dotace HMP ve výši 30.000,- Kč). Přijato bylo celkem 41 žádostí (plus                       
8 schválených projektů v Programu A z roku 2018) o dotaci s finančními požadavky v celkové 
výši požadavků 1.990.978,- Kč. Schváleno bylo celkem 41 žádostí o dotaci v souhrnné výši 
1.396.000,- Kč. V tříletém Programu A bylo rozděleno 642.000,- Kč na realizaci 8 projektů. 
V jednoletém Programu B – sociální služby bylo rozděleno 574.000,- Kč na realizaci 19 projektů. 
V jednoletém Programu B – návazné služby bylo rozděleno 692.000,- Kč na realizaci                  
14 projektů. V jednoletém Programu B – individuální dotace bylo rozděleno 130.000,- Kč          
na realizaci 8 projektů. Celkem bylo v roce 2020 rozděleno 2.038.000,- Kč a 392.000,- Kč bylo 
ponecháno v rozpočtové rezervě. 
 

Domov pro seniory Zity Kabátové, jehož provozovatelem je od roku 2019 Domov třetího věku 
s.r.o., a který doplňuje oblast sociálních služeb nad rámec Priorit a Prováděcího dokumentu, 
během dvou let činnosti vnitřně strukturoval svou pobytovou kapacitu 110 lůžek. Kapacita byla 
rozdělena pro poskytování dvou sociálních služeb s kapacitou 55 sociálních lůžek (43 lůžek 
Domova pro seniory a 12 lůžek Domova se zvláštním režimem) a 55 zdravotních lůžek LDN.    
Pro obyvatele Prahy 13 je vyčleněna tzv. rezervovaná kapacita 30 lůžek. K 30. 4. 2021 byla 
pobytová služba v rámci rezervované kapacity poskytnuta 61 uživatelům.  



 
7 

Priority rozvoje sociálních a návazných služeb pro občany městské části 
Praha 13 na období let 2021-2023 
 

Výchozí koncepční materiál Priorit platný na období let 2016-2021 definoval vizi rozvoje 
městské části, strategické cíle a jednotlivá opatření. Materiál je aktuálně platný, odpovídá 
analytickým zjištěním a je dostatečně nadčasový (vyjma Konceptu Domovinek 2026). Vize 
rozvoje městské části, strategické cíle a jednotlivá opatření zpracovaná původně Mgr. Dagmar           
a Mgr. Janem Špatenkovými jsou tímto dokumentem převzata, aktualizována a upravena                
pro  období 2021 – 2023.   

VIZE ROZVOJE 
Městská část Praha 13 podporuje své občany, kteří se ocitají v nepříznivé či obtížné životní 
situaci, a to moderními, kvalitními, dostupnými a efektivními sociálními a návaznými 
službami ve spolupráci s hlavním městem Prahou a poskytovateli sociálních a návazných 
služeb, přičemž reaguje na potřeby uživatelů. 
 

Podpora prostřednictvím sociálních služeb musí být zaměřena na začlenění klientů                 
do společnosti, posílení jejich nezávislosti a kompetencí pro samostatný život a uplatnění 
ohrožených osob.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRATEGICKÝ CÍL 1: 
Zajistit kvalitní a diverzifikovanou podporu 
seniorům a osobám se zdravotním postižením 

STRATEGICKÝ CÍL 2: 
Poskytnout osobám ohroženým sociálním 
vyloučením včasnou a účinnou intervenci 

OPATŘENÍ 1.1: 
Podpora samostatného života seniorů a osob se 
ZP 

OPATŘENÍ 1.2: 
Diverzifikovaná péče pro seniory a osoby se ZP 

AKTIVITY: 
Pečovatelská služba, Osobní asistence, Domácí 
ošetř. služba, Tísňová péče 

AKTIVITY: 
Denní a týdenní stacionáře, Odlehčovací služba, 
Centrum denních služeb, Odborné sociální 
poradenství, Sociální rehabilitace, SAS pro 
seniory a OZP, sociálně terapeutické dílny, Raná 
péče, Hospicová péče 

OPATŘENÍ 1.3: 
Prevence osamění a podpora komunitního 
života 

AKTIVITY: 
Komunitní centra, Kluby seniorů, Sdružení na 
podporu života handicapovaných osob 

OPATŘENÍ 2.1: 
Sociální začleňování dětí a mladistvých a rodin 
s dětmi v krizi 

AKTIVITY: 
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
Terénní programy 
Odborné sociální poradenství 
SAS pro rodiny s dětmi 

OPATŘENÍ 2.2: 
Sociální začleňování cizinců a menšin 

AKTIVITY: 
Odborné sociální poradenství 
Integrační programy 

OPATŘENÍ 2.3: 
Začleňování sociálně vyloučených osob, 
především osob bez přístřeší a ohrožených 
závislostmi 

AKTIVITY: 
Odborné sociální poradenství 
Terénní programy 
Nízkoprahové denní centrum 

OPATŘENÍ 1.4: 
Rozvoj sociálního bydlení 

AKTIVITY: 
Podpora samostatného bydlení, Chráněné 
bydlení, Byty zvláštního určení, Sociální byty 
(ústupové bydlení) 

OPATŘENÍ 2.4: 
Rozvoj sociálního bydlení 
 
AKTIVITY: 
Podpora rozvoje sociálního bydlení 
(prostupné bydlení) 
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Popis priorit 
 

 
 
 
Cílem je zajistit pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením primárně v jejich přirozeném 
prostředí, umožnit jim samostatný a důstojný život. Podpora směřuje ke službám, které seniorům           
a osobám se ZP umožní posílení jejich nezávislosti a samostatnosti. Zároveň je tato podpora udržitelná, 
umožní se zaměřit na všechny klienty, kteří potřebují pomoc, a diverzifikována tak, aby umožnila zacílit 
pomoc přesně podle míry nezbytné podpory, kterou konkrétní klient potřebuje.  
 

Strategický cíl směřuje k vybudování sítě sociálních a návazných služeb a prostupného sociálního 
bydlení, což umožní reagovat na demografický vývoj (stárnutí populace) a postupně budovat potřebné 
kapacity služeb. Součástí konceptu je: 

o osobní asistence 
o odlehčovací služba - pobytová forma (součástí je také pohotovostní rezerva pro 

tzv. krizová lůžka) 
o denní, týdenní stacionář 
o centrum denních služeb 
o komunitní centrum (viz opatření 1.3.) 

- další součástí konceptu je rozvoj bytové politiky 
o byty zvláštního určení (navázané na sociální a návazné služby, umožňující důstojný život 

osobám vyžadujícím nejvyšší míru podpory) 
o sociální byty (umístěné v běžné zástavbě, umožňující důstojný život osobám 

vyžadujícím nižší a střední míru podpory) 
- zároveň však služby musí poskytovat podporu i osobám žijícím ve vlastních domovech.  

 

 
 
 
Základní podporu pro seniory a osoby se ZP představují terénní služby umožňující klientům zvládat 
běžné denní úkony, podporují jejich soběstačnost a zapojení do společnosti.  
 

 
 
Pečovatelská služba 
Jedná se o vysoce prioritní sociální službu. Předpokládán je její kapacitní rozvoj v souladu 
s demografickými trendy. Služba se rozvíjí směrem k poskytování tzv. „péčových“ úkonů, rozšířené 
časové dostupnosti a průběžnému posilování sociální práce v jejím rámci. Dostupná musí být všem 
občanům MČ, ve všech typech bydlení (vlastní, sociální, byty zvláštního určení). Tento parametr podpoří 
i zřízení více poboček této služby na území MČ. Podpora je předpokládána prostřednictvím dalšího 
navýšení financování vlastní zřízené organizace či prostřednictvím dalšího subjektu. 
 

Osobní asistence 
Jedná se o prioritní sociální službu. Předpokládán je její kapacitní rozvoj v souladu s demografickými 
trendy a potřebami klientů. Jde o terénní službu, její základna tudíž nemusí být nutně na území MČ. 
Cílem je postupné navyšování hodin poskytnutých klientům z MČ. Předpokládá se finanční podpora 
prostřednictvím dotačního řízení. 
 

Domácí ošetřovatelské péče 
Jedná se o prioritní zdravotní službu poskytovanou v kombinaci (či návaznosti) s pečovatelskou službou. 
Předpokládán je její kapacitní rozvoj v souladu s demografickými trendy a potřebami klientů.  
 

Tísňová péče 
Jedná se o sociální službu umožňující poskytnout pomoc klientům v kritických či ohrožujících situacích 
prostřednictvím vybraného poskytovatele. Předpokládá se smluvní zajištění s postupným rozvojem 
zohledňujícím demografické trendy a potřebnost služby.  

OPATŘENÍ 1.1: 
Podpora samostatného života seniorů a osob se ZP 

AKTIVITY: 

STRATEGICKÝ CÍL 1: 
Zajistit kvalitní a diverzifikovanou podporu seniorům a osobám se zdravotním postižením 
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Rozšířenou podporu seniorům a osobám se ZP zajistí služby, které umožňují: 

- zvyšovat nezávislost a samostatnost podpořených osob 
- podporovat pečující osoby 
- poskytovat služby i osobám vyžadujícím vyšší míru podpory (na úrovni PnP ve III. a IV. stupni 

závislosti) 
 
 
 

Denní a týdenní stacionáře, Odlehčovací služba – pobytová forma, Centrum denních služeb 
Jedná se o rozvojové sociální služby. Smyslem je zajistit fungování každé ze služeb napomáhající 
rodinám v péči o uživatele těchto služeb. Předpokládá se podpora v rámci dotačního řízení a příspěvku 
zřizovatele. Kapacity těchto služeb budou odpovídat demografickým trendům a zjištěné potřebnosti.  
Zakomponovat je třeba pohotovostní kapacitu služeb pro tzv. krizová lůžka.  
 

Odborné sociální poradenství, Sociální rehabilitace, SAS pro seniory a OZP, Sociálně terapeutické 
dílny, Raná péče, Odlehčovací služba – ambulantní forma, hospicová péče 
Jedná se o sociální služby zajišťující potřebnou diverzifikaci poskytovaných služeb seniorům a osobám  
se ZP. Předpokládá se podpora těchto služeb prostřednictvím dotačního řízení pro klienty z Prahy 13. 
 

 
 
 
Všestranná podpora seniorů a osob se ZP není myslitelná bez rozvoje komunitního života těchto osob, 
což přispívá k jejich začlenění do společnosti, zejména je doporučeno zaměření na osamělé osoby. 
 
 
Komunitní centra, Kluby seniorů, Sdružení na podporu života handicapovaných osob 
Jedná se o návazné služby přispívající k aktivnímu životu seniorů a osob se ZP, dále také zaměřené 
na pečující osoby.  
 

 
 
 
Jde o zajištění provázanosti sociální a bytové politiky MČ, umožnění zajištění vhodného bydlení dle míry 
nezbytné podpory jednotlivým klientům v bytech zvláštního určení a sociálních bytech. 
Nad rámec tohoto konceptu pak o podporu služeb umožňujících samostatný život zejména osob se ZP. 
 
 
Byty zvláštního určení, Sociální byty 
Byty zvláštního určení tvoří integrální součást bytové politiky. Předpokládá se provázanost 
s pečovatelskou službou a dalšími službami. Cílem je zajištění důstojného, samostatného a přitom 
neústavního života osobám vyžadujícím vyšší míru podpory.  
Sociální byty je navrženo postupně vyčleňovat v bytovém fondu. Smyslem je, aby klienti žili v běžné 
zástavbě, zároveň měli v dostupné vzdálenosti potřebné služby i komunitní zázemí. Smyslem sociálních 
bytů je zajistit klientům bydlení úměrné jejich finančním možnostem (malometrážní) a uzpůsobené 
potřebám osob se zdravotním omezením. 
Financování bude nutné zajistit zatím nerealizovanými způsoby, při zapojení vlastních zdrojů                 
MČ lze využít kombinaci těchto zdrojů, zdrojů hl. m. Prahy, národních zdrojů a případně prostředků EU. 
Podpora samostatného bydlení, Chráněné bydlení 
Jedná se o sociální služby podporující zejména osoby se ZP v samostatném životě a zapojení 
do společnosti. Předpokládá se pokračování v zajištění těchto služeb prostřednictvím příspěvku v rámci 
dotačního řízení. 

OPATŘENÍ 1.2: 
Diverzifikovaná péče pro seniory a osoby se ZP 

AKTIVITY: 

OPATŘENÍ 1.3: 
Prevence osamění a podpora komunitního života 

AKTIVITY: 

OPATŘENÍ 1.4: 
Rozvoj sociálního bydlení 

AKTIVITY: 
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MČ Praha 13 se zaměřuje na zajištění včasné a účinné intervence osobám ohroženým sociálním 
vyloučením. Tato podpora zamezuje prohlubování sociálních problémů, včetně výskytu sociálně 
rizikového chování a „ghettoizace“ problematických oblastí na území MČ. Smyslem podpory                   
je zabezpečení práce s cílovou skupinou přímo v terénu a zajištění „záchytných“ míst (např. NZDM),   
kde ohrožení občané naleznou odbornou pomoc. 
 

 
 
 
Děti a mladí lidé do 26 let věku jsou v městském prostředí obzvláště ohroženou skupinou. Jejich 
problémy (ohrožení závislostmi, rodinné problémy aj.) je třeba pomáhat řešit pomocí                             
pro ně dostupných služeb, pokud možno přímo v lokalitě, kde bydlí a žijí. Podpora proto směřuje 
k zajištění služeb v terénu a na něj navázaných ambulantních zařízení. 
 
 
Terénní programy, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
Tvoří prioritní sociální služby pro občany MČ. Lze předpokládat, že v následujících letech bude třeba 
zajistit minimálně stávající kapacity, v případě vyhrocení problémů (zvýšené potřebnosti) pak je možno 
přistoupit k jejímu navýšení. Při financování služby se nadále počítá s jejím smluvním zajištěním. 
Odborné sociální poradenství, SAS pro rodiny s dětmi 
Tyto sociální služby lze zařadit do podporované sítě služeb pro občany MČ. Rozšiřují nabídku základních 
služeb o služby schopné ve specializovaných problematikách zajistit řešení nepříznivých situací klientů. 
Předpokládá se zajištění služeb klientům pocházejícím z území MČ. Základním zdrojem spolufinancování 
je dotační řízení MČ. 
 

 
 
 
Cizinci a příslušníci menšin představují cca 19 % obyvatel žijících na území MČ. Smyslem podpory této 
cílové skupiny je zamezení vzniku sociálně vyloučených lokalit podle národnostního klíče, eskalace násilí  
a naopak začleňování cizinců a menšin do běžného, zejména pracovního života. Aktivity proto směřují 
k zajištění integračních programů. 
 
 
Odborné sociální poradenství, terénní programy 
Tyto sociální služby lze zařadit do podporované sítě služeb pro občany MČ. Rozšiřují základní nabídku    
o služby schopné ve specializovaných problematikách zajistit řešení nepříznivých situací klientů. 
Předpokládá se zajištění služeb klientům pocházejícím z území MČ, základním zdrojem spolufinancování 
je dotační řízení MČ. 
Integrační programy 
Jedná se o návazné služby zaměřené na posilování integrace cizinců do společnosti, aktivity se zaměřují 
na výuku češtiny, vzdělávací, osvětové a komunitní aktivity. Financování těchto aktivit se předpokládá 
prostřednictvím kombinace externích zdrojů (např. MV ČR apod.) a dotačního řízení MČ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRATEGICKÝ CÍL 2: 
Poskytnout osobám ohroženým sociálním vyloučením včasnou a účinnou intervenci 

OPATŘENÍ 2.1: 
Sociální začleňování dětí a mladistvých 

AKTIVITY: 

OPATŘENÍ 2.2: 
Sociální začleňování cizinců a menšin 

AKTIVITY: 
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Osoby pohybující se na hraně či za hranou sociálního vyloučení při řešení jejich situace často potřebují 
náročnou a koordinovanou pomoc. Pro MČ je důležité, aby problémy těchto osob mohly být řešeny      
či jejich řešení bude zprostředkováno. Smyslem podpory je kromě začlenění těchto osob do společnosti 
také zamezení vzniku sociálně vyloučených lokalit a eliminace výskytu doprovodných kriminálních 
aktivit (např. lichvy, vydírání). 
 
 
Odborné sociální poradenství, Nízkoprahové denní centrum 
Tyto služby lze zařadit do podporované sítě služeb pro občany MČ. Rozšiřují základní nabídku o služby 
schopné ve specializovaných problematikách podpořit řešení nepříznivých situací klientů. Předpokládá 
se zajištění služeb klientům pocházejícím z území MČ. Základním zdrojem spolufinancování je dotační 
řízení MČ. 
Terénní programy 
Tvoří prioritní sociální službu pro občany MČ. Lze předpokládat, že v následujících letech bude třeba 
zajistit minimálně stávající kapacity. V případě zvýšené potřebnosti pak je možno přistoupit k jejímu 
navýšení. Při financování služby se nadále počítá s jejím spolufinancováním v dotačním řízení MČ. 
 

 
 
 
Jedná se o zajištění provázanosti sociální a bytové politiky MČ, umožnění zajištění vhodného bydlení 
dle situace konkrétního klienta. MČ Praha 13 bude úměrně svým možnostem postupně sociální bydlení 
rozvíjet. 
 

 
 
Podpora rozvoje sociálního bydlení (prostupné bydlení) 
Mezi pobytovými sociálními službami (např. azylové bydlení) a bydlením prostřednictvím běžného trhu 
v současnosti často existuje bariéra, která je pro mnoho lidí obtížně překročitelná, např. 
pro samoživitelky, mladé lidi vycházející z dětských domovů apod. V rámci rozvoje bytové politiky MČ    
je navrženo postupně rozvíjet další kapacity sociálního bydlení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPATŘENÍ 2.3: 
Začleňování sociálně vyloučených osob, především osob bez přístřeší a ohrožených závislostmi 

AKTIVITY: 

OPATŘENÍ 2.4: 
Rozvoj sociálního bydlení 
 

AKTIVITY: 
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Plán realizace Priorit rozvoje sociálních a návazných služeb pro občany 
městské části Praha 13 na období let 2021-2023 
 
Priority na období období 2021-2023 předpokládají realizaci vize rozvoje městské části, 
strategických cílů a jednotlivých opatření ve dvou základních rozvojových oblastech: 

 Středisko sociálních služeb Prahy 13 

 dotační program v oblasti sociálních služeb a návazných služeb a rodinné politiky. 
 
Středisko sociálních služeb Prahy 13 
Rozvoj stávajících služeb Střediska sociálních služeb Prahy 13 probíhá kontinuálně. Odpovídá 
potřebě průběžně reagovat na rostoucí počet seniorů žijících na území MČ Praha 13. To bude 
mít výhledově dopad na postupně rostoucí poptávku po službách Střediska a tím i nákladů      
na poskytování jeho služeb. 
 
Aktuální střednědobý výhled rozpočtu organizace na období 2021 – 2025 předpokládá 
výnosy/náklady v hlavní činnosti ve výši 16.640.000,- Kč a výnosy z doplňkové činnosti ve výši 
440.000,- Kč. Rozpočtový výhled přihlíží k zákonnému navýšení platových tarifů zaměstnanců    
a k navýšení cen energií. 
 
V roce 2021 byla zahájena přístavba čtyřpodlažní budovy Střediska sociálních služeb Prahy 13 
s 10 byty pro seniory a víceúčelovým klubovým sálem pro seniory. Předpokládaný termín 
dokončení přístavby je v roce 2022. Je zřejmé, že přístavba bude mít vliv i na poskytování           
a rozvoj stávajících služeb organizace, včetně dalších poskytovatelů služeb.    
  
Dotační program v oblasti sociálních služeb a návazných služeb a rodinné politiky 
Městská část Praha 13 podporuje poskytovatele sociálních služeb, poskytovatele návazných 
služeb působící v zájmu klientů s trvalým pobytem na území městské části Praha 13                     
a individuální žadatele v nepříznivé sociální situaci, formou dotace.  
 
Dotační program představuje základní nástroj realizace Priorit prostřednictvím financování 
externích aktérů pro oblast sociální sdružených v podporované síti poskytovatelů sociálních       
a návazných služeb. 
 
Dotační řízení je složeno z programů: 
Program A  

- 3letý program pro zajištění poskytování prioritních služeb  
Program B 

- 1letý program pro zajištění poskytování sociálních a návazných služeb včetně 
individuálních dotací 

Program C 
- 1letý program zaměřený na podporu naplnění tematických oblastí a opatření koncepce 

rodinné politiky městské části Praha 13 a jejího akčního plánu prostřednictvím realizace 
komunitních, vzdělávacích a volnočasových preventivních aktivit a podpory zařízení 
poskytujících tyto služby 
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PROGRAM A pro období let 2021 - 2023 
V oblasti prioritních sociálních (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) a návazných služeb 
v Programu A jsou předmětem víceleté podpory: 
 

osobní asistence (§ 39) 

centrum denních služeb (§ 45) 

tísňová péče (§ 41) 

odborné sociální poradenství (§ 37) 

odlehčovací služba (§ 44) 

terénní programy (§ 69) 

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62) 

nízkoprahové denní centrum (§ 61) 

hospicové služby 

home-care (domácí ošetřovatelská služba) 
 

Přičemž tyto služby zároveň: 

jsou zahrnuty v podporované síti sociálních a návazných služeb MČ Praha 13 (viz. příloha č. 2 pravidel)    
a jsou prokazatelně poskytovány občanům MČ Praha 13 

v případě sociálních služeb jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb hl. m. Prahy 

v případě sociálních služeb jsou řádně registrovány (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) 
 

V rámci těchto služeb jsou určeny cílové skupiny osob v nepříznivé sociální situaci: 

senioři 

osoby se zdravotním postižením (tělesným, mentálním, kombinovaným, duševním, smyslovým) 

rodiny s dětmi 

děti a mládež  

cizinci a menšiny ohrožení sociálním vyloučením 

osoby sociálně vyloučené (zejména osoby bez přístřeší a ohrožené závislostmi) 
 

Typ žadatelů 

registrovaný poskytovatel sociálních služeb 

poskytovatel návazných služeb (hospicové a ošetřovatelské služby) 
 

PROGRAM B pro roky 2021 - 2023 
V oblasti sociálních (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) a návazných služeb jsou 
předmětem jednoleté podpory služby, které: 
 

podporují naplňování Priorit rozvoje sociálních a návazných služeb pro občany městské části Praha 13 
na období let 2021-2023 

jsou prokazatelně poskytovány občanům MČ Praha 13 

jsou zařazeny do podporované sítě sociálních a návazných služeb MČ Praha 13 (viz. příloha č. 2 pravidel) 
a v případě sociálních služeb jsou zahrnuty v aktuální Krajské síti sociálních služeb hl. m. Prahy 

v případě sociálních služeb jsou řádně registrovány (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) 

v rámci programu B jsou podporovány také individuální žádosti sociálních a návazných služeb 

a je možné podpořit žádosti ve zvláštním režimu 
 

V rámci těchto služeb jsou určeny cílové skupiny osob v nepříznivé sociální situaci: 

senioři 

osoby se zdravotním postižením (tělesným, mentálním, kombinovaným, duševním, smyslovým) 

rodiny s dětmi 

děti a mládež  
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cizinci a menšiny ohrožení sociálním vyloučením 

osoby sociálně vyloučené (zejména osoby bez přístřeší a ohrožené závislostmi) 
 

Dotace bude přidělena službám ve zvláštním režimu pouze za těchto okolností: 

pokud jde o vznik, rozvoj či rozšíření působnosti nové služby, která vychází z Priorit a doposud nebyla 
zařazena do podporované sítě sociálních a návazných služeb a/nebo 

pokud z objektivního důvodu nemohlo být žádáno o podporu v programu A (kde by jinak žadatel mohl 
být oprávněným žadatelem) v řádném termínu a/nebo  

jedná se o takovou službu, jejíž poskytování bylo pro občany Prahy 13 započato v průběhu roku na 
základě zjištěných oprávněných potřeb, přičemž tato potřebnost byla ověřena pracovníky odboru 
sociální péče ÚMČ Praha 13 
 

Typ žadatelů 

registrovaný poskytovatel sociálních služeb 

poskytovatel návazných služeb  

individuální žadatel 
 

PROGRAM C pro roky 2021 - 2023 
V oblasti aktivit podporujících naplnění tematických oblastí a opatření Koncepce rodinné politiky 
městské části Praha 13 jsou předmětem jednoleté podpory služby, které: 
 

vedou k naplňování tematických oblastí a opatření Koncepce rodinné politiky pro městskou část Praha 
13 na období 2018 – 2024 

jsou prokazatelně poskytovány občanům MČ Praha 13 
 

V rámci těchto aktivit jsou určeny cílové skupiny osob: 

rodiny s dětmi  

děti a mládež  

senioři 

skupiny se specifickými potřebami (např. osoby se zdravotním postižením, cizinci a národnostní 
menšiny, neúplné rodiny...)  
 

Oblasti podpory: 

politika zdravé rodiny  

mezigenerační soudržnost a solidaritu  

skupiny se specifickými potřebami 
 

Podporované aktivity: 

činnost mateřských klubů, rodinných center, dětských heren a nízkoprahových klubů 

realizace příměstských táborů, resocializačních pobytů atp. 

edukativní a preventivní aktivity spojené se zdravým životním stylem rodiny 

služby a aktivity podporující mezigenerační soudržnost 

přednášková činnost a poradenství v oblasti rodiny a mezilidských vztahů 

podpora komunitních akcí zaměřených na rodinu 
 

Typ žadatelů 

poskytovatel služeb a realizátor aktivit v oblasti rodinné politiky (včetně škol a školských zařízení) 

 

RÁMEC FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PRO ROKY 2021 - 2023 
 
Finance 
Pro roky 2021 - 2023 je na poskytnutí dotací vyčleněno celkem 2.550 000,- Kč.  
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Síť podporovaných sociálních a návazných služeb městské části Praha 
13 na období let 2021 - 2023 
 

Síť podporovaných sociálních a návazných služeb 

městské části Praha 13 na období let 2021 – 2023 
stav k 10. 5. 2021 

druh sociální služby název organizace 

azylové domy Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice 

denní stacionáře 

Středisko sociálních služeb MČ Praha 13 

Diakonie ČCE - středisko Praha 

Charita Jeseník 

domovy pro osoby se zdravotním 
postižením 

Arcidiecézní charita Praha 

Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy 

Palata - Domov pro zrakově postižené 

chráněné bydlení 

Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy 

Portus Praha, z.ú. 

POHODA - společnost pro normální život lidí s 
postižením, o.p.s. 

kontaktní centra 

Středisko prevence a léčby drogových závislostí - 
DROP IN, o.p.s. 

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Proxima Sociale o.p.s. 

odborné sociální poradenství 

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

Centrum pro rodinu PSS a klinické adiktologie, z.ú. 

Cesta domů, z.ú.  

Národní ústav pro autismus, z.ú. 

odlehčovací služby 

Cesta domů, z.ú.  

Diakonie ČCE - středisko Praha 

POHODA - společnost pro normální život lidí s 
postižením, o.p.s. 

TŘI, o.p.s.  

osobní asistence 

Asistence, o.p.s. 

Fosa, o.p.s. 

HEWER, z.s. 

Hornomlýnská, o.p.s. 

POHODA - společnost pro normální život lidí s 
postižením, o.p.s. 

Polovina nebe, o.p.s. 

PROSAZ, z.ú. 

pečovatelská služba 

Dívčí katolická střední škola 

PROSAZ, z.ú. 

Středisko sociálních služeb Prahy 13 

podpora samostatného bydlení BONA, o.p.s 

raná péče 

Diakonie ČCE – Středisko celostátních programů a 
služeb 

EDA cz, z.ú. 
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služby následné péče Centrum ALMA, z.ú. 

sociálně aktivizační služby pro rodiny        
s dětmi Proxima Sociale o.p.s. 

sociálně aktivizační služby pro seniory a 
OZP 

Česká unie neslyšících, z.ú. 

Okamžik, z.ú. 

sociálně terapeutické dílny 

Dílna Gawain, z.s. 

Dílny tvořivosti, o.p.s. 

Diakonie ČCE - středisko Praha  

sociální rehabilitace 

Fokus Praha, z.ú. 

Fosa, o.p.s. 

Tichý svět - chráněná pracoviště, o.p.s. 

Tichý svět, o.p.s. 

terénní programy 

NADĚJE 

Proxima Sociale o.p.s.  

Sananim z.ú. 

tísňová péče ŽIVOT 90, z.ú. 

tlumočnické služby 

Česká unie neslyšících, z.ú. 

Tichý svět, o.p.s 

týdenní stacionáře Diakonie ČCE - středisko Praha 

specifikace návazné služby název organizace 

podpora dětí a mládeže (peer programy, 
rodinná politika apod.) 

Barevný svět dětí, z.s. 

DDM Stodůlky 

Lata - programy pro mládež a rodinu, z.ú. 

speciální psychologická poradna pro 
sluchově postižené Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. 

aktivity pro podporu integrace cizinců 
(vzdělávání, poradenství, osvěta) 

Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. 
Integrační centrum Praha o.p.s. 

hospicové služby, paliativní péče Cesta domů, z.ú. 

rekondiční a rehabilitační pobyty 

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie 
ČCE Praha 5 

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba 
Staršího Praha – Stodůlky 

POHODA - společnost pro normální život lidí s 
postižením, o.p.s. 

Diakonie ČCE - středisko Praha 

ošetřovatelská péče 

Domov sv. Karla Boromejského 

Farní charita Stodůlky 

dobrovolnické aktivity Farní charita Stodůlky 

poradenská a osvětová činnost při 
podpoře sluchově postižených 

Informační centrum rodičů a přátel sluchově 
postižených, z.s.  

aktivizace a volnočasové aktivity seniorů 
a OZP Pontias s.r.o.  

programy v rámci protidrogové politiky 
Středisko prevence a léčby drogových závislostí - 

DROP IN, o.p.s. 

 


