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Úvod 

Téma absolventské práce vychází z mého pracovního zařazení na Úřadu městské části 

Praha 5, Odboru sociální problematiky a prevence kriminality, kde vykonávám funkci 

koordinátora komunitního plánování sociálních služeb.  

 

Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování umožňuje efektivní využití 

finančních prostředků, jež jsou vkládány do sociální oblasti v daném regionu. To 

umožňují principy, které tato metoda přináší. Charakteristickým je princip 

rovnocenného partnerství tří subjektů - poskytovatelů, zadavatelů a uživatelů 

sociálních služeb. Tento princip přináší možnost podílet se na rozhodování o komunitě 

těm, kteří v ní žijí a pracují. To, že je hned od počátku do rozhodování přizvána 

veřejnost, tzn. ti, co sociální služby užívají, potenciální budoucí uživatelé i ti, co mají o 

tuto problematiku zájem, činí tuto metodu unikátní. Základem je jednoduché pravidlo, 

že veškerá rozhodnutí, týkající se určité lokality a ovlivňující život osob žijících v ní, 

musí vznikat uvnitř této komunity a za její účasti. Za komunitu je považováno 

společenství lidí, tj. jednotlivci nebo rodiny s příbuznými či známými, kteří jsou vázáni 

nejen geograficky, ale i vzájemnými sociálními vazbami, kteří na daném území žijí, 

pracují, chodí do školy, mohou se zde i bavit a trávit volný čas.  

 

V případě mojí absolventské práce jsou komunitou chápáni obyvatelé na území 

městské části Prahy 5. V absolventské práci bych chtěla zmapovat sociální služby 

poskytované v této lokalitě a na základě dotazníkového šetření zhodnotit 

informovanost občanů s touto problematikou. Zda vědí, kam se mohou v případě 

potřeby obrátit o radu či pomoc. Výsledná zjištění mohou být přínosná pro zhodnocení 

dostupnosti sociálních služeb, zda jsou občané dostatečně informováni a mohla by 

ukázat způsob poskytování informací, jež by jim nejvíce vyhovovalo.  

 

Mou snahou je napsat práci, která může být užitečná pro účastníky procesu 

komunitního plánování v Praze 5, ale i jinde, kde touto metodou plánují rozvoj 

sociálních služeb. 
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1 Cíle práce 

1.1 Hlavní cíl 

Hlavním cílem absolventské práce je zmapovat sociální služby, jež jsou poskytovány 

obyvatelům městské části Praha 5. Zda jsou pokryty všechny jejich potřeby, nebo jsou 

některé nenaplněny, zda je výsledkem tohoto procesu fungující systém sociálních 

služeb.  

 

1.2 Dílčí cíle 

Dílčími cíli absolventské práce jsou: 

� popsat metodu komunitního plánování, 

� navrhnout optimální způsob poskytování informací veřejnosti. 
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2 Teoretická část 

2.1 Vymezení základních pojmů 

V této části považuji za nutné vysvětlit alespoň základní terminologii spjatou 

s komunitním plánováním sociálních služeb, aby i čtenář, který je s tímto způsobem 

plánování sociálních služeb seznámen málo nebo zcela neseznámen, porozuměl 

následujícím kapitolám a tato problematika se mu stala srozumitelnější. 

2.1.1 Komunita 

Existuje mnoho pojetí komunity. V otevřené internetové encyklopedii je uvedeno: 

„Komunita (z lat. cum – spolu, mezi sebou a munere – darovat) je společenství živých 

bytostí, které sdílejí určitou oblast (omezenou prostorově, jejich společnými zájmy 

apod.).“ [ http://cs.wikipedia.org/wiki, 10]  

 

Ivan Úlehla ji definuje jako individuální přihlášení se k určitému regionu a jeho 

spoluobyvatelům. Říká, že význam pojmu komunita má mnoho společného s vlastí a 

vlastenectvím, s patriotismem, s pocitem sounáležitosti k místu, kde se člověk cítí 

dobře a ví, že tam paří, k místu, který pokládá za svůj domov. V souvislosti 

s komunitním plánováním považuje komunitu za uzavřený sociální systém, jehož 

formálnímu zastoupení slouží obecní zastupitelstvo a úřad. Dle Oldřicha Matouška jde 

o společenství lidí žijících v jedné lokalitě a dle Jitky Materové je tvořena lidmi žijícími 

na jednom místě, kteří mají mezi sebou různé sociální vazby a jsou citově vázáni nejen 

k sobě navzájem, ale i k místu, kde žijí. Leoš Zatloukal zase komunitu považuje za 

obtížně vymezitelný pojem, protože je nemožné geografické nebo jiné objektivní 

vymezení.  

 

Pro účely této práce je komunita definována jako společenství osob žijících na 

geograficky vymezeném území, kteří mají určité potřeby nebo potenciální potřeby ve 

vztahu k sociálním službám. V praktické části jsou za komunitu považováni občané žijící 

na území městské části Praha 5. 
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2.1.2 Komunitní práce 

Pojem komunitní práce obsahuje dle Oldřicha Matouška organizování akcí místního 

společenství s cílem naplnění určité místní potřeby nebo řešení místního problému za 

pomoci sociálního pracovníka ve formě jednotlivce nebo instituce, který může potřebu 

či problém analyzovat, naplánovat postup, iniciovat a koordinovat činnost. 

[MATOUŠEK, 2003]  

 

V jiné publikaci tento autor uvádí, že se jedná o „proces pomáhající lidem, aby 

společnou aktivitou vyřešili problém místní komunity, případně zlepšili podmínky 

svého života v komunitě“. [MATOUŠEK, 2008, s. 87]  

 

Výše uvedené citace odborníka lze zobecnit do vyjádření, že komunitní práce je 

metoda řešení sociálního problému v místě, kde vzniknul a s komunitou, které se týká. 

Řešení by mělo probíhat formou společné diskuse a spolupráce mezi občany, místními 

institucemi a organizacemi, na hodnotách vzájemného naslouchání a respektování 

názorů druhého, protože i dobře míněná opatření se nesetkají s předpokládaným 

výsledkem, nejsou-li komunitou přijata.  

 

Komunitní práce umožňuje lidem ovlivňovat místní problémy nejen v oblasti sociálních 

služeb, ale i zdravotnictví, dopravy, vzdělávání, životního prostředí, sousedských 

vztahů, atd.  

2.1.3 Sociální služby  

Sociální služba je činnost nebo souhrn činností krátkodobého i dlouhodobého 

charakteru, která je poskytována lidem nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci. 

Umožňuje jim zapojení do běžného života, slouží ke zvýšení kvality jejich života a jako 

ochrana před sociálním vyloučením. „Prostřednictvím sociálních služeb je zajišťována 

pomoc při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoc při zajištění 

chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poskytnutí informace, 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, psycho - a socioterapie, pomoc 

při prosazování práv a zájmů.“ [http://www.mpsv.cz/cs/9, 3]  
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Pojem sociální služba je pro ty, kteří pracují v sociální oblasti běžný a srozumitelný. 

Legislativně je upraven zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění, 

kde jsou uvedeny druhy a formy sociálních služeb, jejich úhrada a podmínky registrace, 

povinnosti poskytovatele a působnost při zajišťování.  

 

Sociální služby jsou dle výše uvedeného zákona poskytovány formou: 

� pobytovou, spojenou s ubytováním v zařízení sociálních služeb, 

� ambulantní, kdy osoba dochází nebo je doprovázena či dovážena do 

zařízení sociálních služeb, ale pobyt zde není možný, 

� terénní, kdy jsou služby poskytovány v přirozeném sociálním prostředí 

osoby.  

Dále dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění sociální služby 

zahrnují: 

� sociální poradenství a to jak základní tak odborné, které by mělo 

napomoci předcházet, zmírňovat či odstraňovat nepříznivé sociální 

situace osob, 

� služby sociální péče, které napomáhají zajistit fyzickou i psychickou 

soběstačnost osob a v největší možné míře jejich zapojení do běžného 

života společnosti a v případech, kdy to zdravotní stav vylučuje, zajišťují 

důstojné prostředí a zacházení. Mezi služby sociální péče jsou zařazeny 

tyto sociální služby: osobní asistence, pečovatelská služba, tísňová péče, 

průvodcovské a předčitatelské služby, podpora samostatného bydlení, 

odlehčovací služby, centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní 

stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro 

seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, sociální služby 

poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavů sociální péče,   

� služby sociální prevence, jejichž preventivní charakter napomáhá nejen 

ochraně společnosti před vlivy sociálně-patologických jevů, ale 

napomáhá také zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto 

ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života 

vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a 

ohrožení trestnou činností jiných osob. Mezi služby sociální prevence 
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jsou zařazeny tyto sociální služby: raná péče, telefonická krizová pomoc, 

tlumočnické služby, azylové domy, domy na půl cesty, kontaktní centra, 

krizová pomoc, intervenční centra, nízkoprahová denní centra, 

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, služby následné 

péče, sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně-aktivizační 

služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, terapeutické 

komunity, terénní programy, sociální rehabilitace, intervenční centra. 

[Úplné Znění, 2011] 

2.1.4 Služby související 

Služby, které nejsou poskytovány dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v pl. 

znění, ale které jsou velmi významné pro spokojený komunitní život, se nazývají 

službami souvisejícími.  Oblast souvisejících služeb lze rozdělit na tři části: 

1. služby, které nemají charakter sociální služby, nejsou v kompetenci 

sociálních odborů, ale pro uživatele jsou zcela zásadní (např. sociální 

bydlení, bezbariérovost, chráněné bydlení apod.),  

2. služby, které se zabývají naplněním volného času uživatelů (např. Kluby 

seniorů, Mateřská centra, Svazy zdravotně postižených, další zájmové 

organizace). 

Vzhledem k tomu, že výše uvedené služby mají zcela zásadní vliv na spokojenost 

příslušníků komunity, jejich podpora či rozvoj by měly být součástí kvalitního 

komunitního plánu.    

3. Související služby v třetí části nepatří do komunitního plánu sociálních 

služeb, ale slouží ke zlepšení kvality života občanů v dané komunitě 

(např. výstavba nebo rekonstrukce dětských hřišť či sportovišť, 

rozmístění laviček, zastávek veřejné dopravy apod.). Nejsou 

v kompetenci sociálních, ale jiných odborů a v rámci procesu 

komunitního plánování by měla být stanovena jasná pravidla, jak budou 

podněty přenášeny do práce relevantních odborů. [MATEROVÁ, 2007]  

 

Souvisejícími sociálními službami se nezabývají komunitní plány na krajské úrovni (viz 

kapitola níže Metoda komunitního plánování). 
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2.1.5 Cílová skupina 

Každá sociální služba je zaměřena na konkrétní cílovou skupinu nebo skupiny. Jedná se 

o okruh osob, kterým je určena. Tuto skupinu je možné definovat nepříznivou sociální 

situací, která může být vyvolaná různými faktory. Tyto faktory mohou být například 

věk, nemoc, zdravotní postižení, nepříznivé sociální zázemí, životní návyky, ohrožení ze 

strany jiných osob. V případě služeb souvisejících může cílovou skupinu, na kterou je 

služba zaměřena, určovat například životní etapa, zájmová činnost nebo příslušnost 

k určité etnické či národnostní skupině.  [MATOUŠEK, 2008] 

2.2 Metoda komunitního plánování  

Komunitní plánování sociálních služeb je možné také pojmenovat dle zákona 

č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů střednědobým 

plánováním rozvoje sociálních služeb.  

 

Co se pod pojmem komunitní plánování skrývá? „Jde o metodu použitelnou při řešení 

a plánování řady oblastí. Podstata této metody spočívá ve vzájemné a aktivní 

spolupráci těch, kterých se daná oblast či téma nějakým způsobem dotýká.“ 

[SKŘÍČKOVÁ, 2007, s. 2]  

 

V publikaci Komunitní plánování věc veřejná je definována jako „metoda, kterou lze na 

úrovni obcí a krajů plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům a 

potřebám jednotlivých občanů“. [VASKOVÁ, ŽEŽULA, 2002, s. 4] 

 

V České republice se tato metoda používá především při plánování v sociální oblasti. 

Umožňuje zpracovávat výhledové materiály na místní úrovni, při zohlednění místních 

podmínek a zvláštností a vytváří systém, který je schopen reagovat na změny potřeb a 

zájem obyvatel. Výsledkem je vytvoření systému sociálních služeb na místní úrovni, 

který odpovídá zjištěným místním potřebám a specifikům, potřebám jednotlivých 

občanů a který zajišťuje, že finanční prostředky vynakládané do sociální oblasti jsou 

efektivně využívány. Lze říci, že se jedná o otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a 

hledání nejlepšího řešení v oblasti sociálních služeb.  
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Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění ukládá krajům povinnost 

vytvoření komunitního plánu rozvoje sociálních služeb. V tomto případě se jedná pouze 

o sociální služby poskytované dle zákona o sociálních službách (registrované soc. 

služby). Obcím tento zákon vytvoření plánu nenařizuje, pouze umožňuje. Stále více 

obcí se ve svých samostatných působnostech dobrovolně zapojuje do této činnosti a 

vytváří plán rozvoje sociálních služeb, který vzniká na principu komunitního plánování. 

Zabývá se službami nejen poskytovanými na základě zákonné registrace, ale i službami 

souvisejícími, neboť „základním kamenem komunitního plánování sociálních služeb 

jsou uživatelé a jejich potřeby a většina uživatelů nemá potřeby pouze v oblasti 

sociálních služeb, ale též v oblastech souvisejících“. [MATEROVÁ, 2007, s. 10] 

 

Komunitní plánování sociálních služeb je ve své podstatě otevřený, nikdy nekončící 

proces, ve kterém se zjišťují a porovnávají potřeby dané komunity s dostupnými zdroji, 

a to jak finančními, tak materiálními. Průběžně se porovnává nabídka poskytovaných 

sociálních služeb s potřebami uživatelů, ale i potenciálních uživatelů.  

 

Jitka Materová v metodice komunitního plánování uvádí, že jde o metodu, která 

umožňuje zpracovávat rozvojové materiály na úrovni obce a kraje a zároveň výrazně 

posílit principy zastupitelské demokracie.  

 

Charakteristickým znakem je důraz kladený na: 

� zapojení všech, kterých se problematika týká, 

� dialog a vyjednávání, 

� dosažení výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníků.  

 

Výsledkem komunitního plánování je vždy kompromis mezi přáním a tím, jaké jsou 

možnosti. Ty jsou omezeny zdroji nejen materiálními, finančními, ale i lidskými.  

2.2.1 Subjekty komunitního plánování 

Jak již bylo výše zmíněno, komunitní plánování je především otevřeným dialogem, 

vyjednáváním a dohodou mezi všemi, kterých se zpracovávaná oblast týká. V rámci 
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této metody spolu plánují a spolupracují minimálně tři strany - uživatelé, poskytovatelé 

a zadavatelé sociálních služeb.  

 

2.2.1.1 Uživatelé  

Uživatelé sociálních služeb jsou osoby, které využívají sociální služby, protože se ocitli 

v nepříznivé sociální situaci. Matoušek je ve svém Slovníku sociální práce definuje jako 

fyzické nebo právnické osoby se zvláštními potřebami, na které reagují služby.   

 

Uživatelé jsou nejdůležitějšími účastníky komunitního plánování. Kvůli nim se všichni 

aktéři komunitního plánování scházejí. Jejich pohled je nezastupitelný, jen oni se 

mohou vyjádřit k tomu, co považují za přínosné nebo naopak a na které jejich potřeby 

se zapomnělo. Materová ve svých publikacích upozorňuje, že uživatele nelze z tohoto 

procesu vynechat, protože jen oni vědí, jaké jsou jejich skutečné potřeby a dokážou 

s ostatními uživateli o těchto potřebách komunikovat. Proto je potřeba vytvářet 

podmínky, aby mohli svá přání a potřeby vyjadřovat. Cílem pro uživatele by mělo být, 

aby se nikdy nerozhodovalo bez nich. V celém procesu se nesmí zapomínat na to, že je 

potřeba se ptát nejen na jejich potřeby, ale také na způsob řešení. Obvykle totiž mají 

uživatelé jasnou představu o tom, jak by měla pomoc vypadat.  

 

Paradoxně jde o subjekt, který se v rámci procesů komunitního plánování daří nejhůře 

zapojit. Zapojení uživatelů a zjištění jejich skutečných potřeb je nejproblematičtější 

součástí procesu komunitního plánování. Proto jsou uživatelé často zastoupeni 

nepřímo a jejich zájmy uplatňují zástupci různých zájmových sdružení či spolků, např. 

Sdružení zdravotně postižených, komunitní centra, mateřská centra apod.   

 

2.2.1.2 Poskytovatelé 

Poskytovatelé sociálních služeb jsou všechny subjekty nabízející a provozující služby, 

bez ohledu na právní formu. Může jimi být fyzická osoba, nestátní nezisková 

organizace, organizace zřízená obcí nebo krajem, popřípadě státem.  

 

Tento subjekt přináší do procesu komunitního plánování svoji odbornost a znalost. 

Obecně lze říci, že se v dané problematice dobře orientuje a přináší informace z praxe. 
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Poskytovatelé vědí, jak služby fungují, jaká je po nich poptávka, zda jsou nebo nejsou 

schopni ji uspokojit. Znají úskalí a problémy v dané oblasti, včetně možnosti řešení. 

Jejich postavení je v rámci procesu komunitního plánování nezastupitelné. Je nezbytné, 

aby bylo při komunitním plánování vždy zachováno rovné postavení všech 

poskytovatelů a aby jejich cíle a záměry měly stejnou váhu. [MATEROVÁ, 2007] 

 

2.2.1.3 Zadavatelé  

Zadavatelé jsou v daném regionu zodpovědní za zajištění sociálních služeb, které 

odpovídají místním potřebám. Jedná se především o subjekty veřejné samosprávy, 

tudíž obce a kraje, zastoupené většinou místostarostou nebo radním odpovědným za 

rozvoj v sociální oblasti, který se stává nejen aktivním účastníkem, ale zejména 

garantem realizace výstupů komunitního plánování.  

 

Podpora politických reprezentantů představuje základní podmínku pro uskutečňování 

komunitního plánování. Proto je velmi důležité, aby obec usnesením zastupitelstva 

deklarovala své odhodlání rozvíjet sociální služby, které se stane: 

� projevem politické vůle v subjektu veřejné samosprávy, 

� potvrzením legitimity komunitního plánování, 

� zárukou pro zapojení dalších účastníků. 

 

V rámci komunitního plánování je úkolem obce a kraje jakožto představitele zadavatele 

zejména:  

� vytvářet příležitosti pro dlouhodobé zapojování a spolupráci občanů, 

� podporovat spoluúčast občanů na rozhodování o sociálních službách,  

� aktivně rozšiřovat metody řízení a plánování sociálních služeb a 

koordinovat je s ostatními veřejnými službami,   

� dostupně a srozumitelně zveřejňovat informace o procesu a výsledcích 

komunitního plánování, 

� respektovat cíle a priority tohoto procesu, 

� stanovit jasná pravidla financování sociálních služeb, která odpovídají 

prioritám procesu. [MATEROVÁ, rok vyd. neuveden] 
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2.2.1.4 Triáda 

Triáda je pojem, kterým se v rámci procesu komunitního plánování nazývají 

spolupracující aktéři. Musí být minimálně tři a jedná se o již výše zmíněné:  

� uživatele,  

� poskytovatele,  

� zadavatele.  

 

Jedná se o rovnocenný partnerský vztah, kde mají všechny tři strany pomyslného 

trojúhelníku zajištěna stejná práva. Jsou to tři roviny zapojení do procesu, jak nám 

ukazuje obrázek níže.  

 

Obrázek č. 1: Triáda komunitního plánování 

 uživatel 

 

 

 

 poskytovatel zadavatel  

zdroj: O komunitním plánování. [http://www.komunitniplanovani, 1]  
 

V počátcích uplatňování metody komunitního plánování v České republice byl pojem 

triáda používán pro tři jednotlivce, zástupce poskytovatelů, uživatelů a zadavatelů 

služeb, kteří byli iniciátory procesu v dané lokalitě a ze začátku ho řídili a koordinovali. 

Později se tento pojem změnil na označení reprezentantů těchto tří skupin, resp. jejich 

vzájemného partnerství.  

 

2.2.1.5 Veřejnost 

Pojem veřejnost představuje všechny ostatní zájemce o sociální služby, kterým není 

jejich fungování a poskytování lhostejné a kteří mají zájem ovlivňovat jejich rozvoj. 

Jedná se také o potenciální uživatele sociálních služeb. 

 

Veřejnost musí být o záměrech, průběhu i výsledcích procesu komunitního plánování 

průběžně informována. Komunitní plánování je příležitostí pro veřejnost, zapojit se do 
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rozhodování o věcech veřejných v oblasti, která je zajímá. Proto je důležitá kvalitní 

informační kampaň, ve které se všichni občané dozvědí o této příležitosti.  

 

2.2.1.6 Pracovní skupiny 

Pracovní skupiny jsou základním článkem komunitního plánování a jsou zřízeny na 

základě potřeb cílových skupin. Scházejí se v nich lidé, kteří se zajímají o rozvoj 

sociálních služeb v určité oblasti. Jsou složeny na principu triády ze zástupců 

poskytovatelů, kteří pro danou skupinu služby poskytují, samotných uživatelů, resp. 

klientů a zadavatelů. Dalšími účastníky mohou být odborníci, popř. další zájemci. 

 

Členové pracovních skupin mapují potřeby občanů konkrétních cílových skupin. 

Spolupracují při formulaci cílů, priorit a opatření komunitního plánu pro svou cílovou 

skupinu. 

 

Jednotlivé pracovní skupiny se zaměřují například na oblasti seniorů, občanů se 

zdravotním postižením, osob ohrožených sociálním vyloučením, osob v krizi, etnických 

skupin, národnostních menšin, rodin, dětí, mládeže, apod. Z personálních důvodů jsou 

obvykle jednotlivé skupiny sdružovány podle příbuznosti poskytovaných služeb nebo 

problémů, kterým musí tyto skupiny čelit. [MATEROVÁ, 2007] 

 

O počtu pracovních skupin a oblastí jejich zaměření rozhoduje řídící skupina. 

Neexistuje žádný striktní předpis, kolik by jich mělo být. Jejich počet se může kdykoli 

v průběhu procesu měnit v případě, že se zjistí, že některá důležitá oblast zůstala 

opomenuta, nebo se obtížně řeší v rámci ustanovených skupin nebo naopak, když 

nějaká skupina přebývá a stejná problematika se řeší ve více skupinách.  

 

2.2.1.7 Řídící skupina 

Řídící skupina má pravomoc řídit celý proces komunitního plánování sociálních služeb a 

rozhodovat o jeho průběhu. Také v této skupině by měla být zachována rovnováha 

mezi poskytovateli, uživateli a zadavateli a jednotlivé skupiny triády by měly být 

zastoupeny stejným počtem členů. Vzhledem k tomu, že řídící skupina je zodpovědná 
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za proces komunitního plánování v daném území, bývá obvyklé, že v jejím čele stojí 

politický představitel veřejné samosprávy, garant procesu plánování. 

 

2.2.1.8 Koordinátor 

Koordinátor komunitního plánování je zodpovědný za proces komunitního plánování. 

Koordinuje činnosti s procesem spojené, zajišťuje agendu, spolupracuje a komunikuje 

se všemi subjekty plánování.  

 

Tato funkce bývá obvykle včleněna do městského úřadu, ale může být ustavena mimo 

úřad ve formě externího spolupracovníka na základně dohody, což řízení procesu do 

značné míry komplikuje, a proto se od této formy ustupuje.   

2.2.2 Principy komunitního plánování 

Komunitní plánování sociálních služeb je postup, který se praktikuje různě v různých 

komunitách. U všech realizátorů lze nalézt shodné prvky, určité základní hodnoty a 

principy, které vycházejí z principů přímé demokracie a sociální politiky. Dle Krebse 

jsou nejvýznamnější principy sociální spravedlnost, sociální solidarita, princip 

subsidiarity a participace.  

 

„Principy metody komunitního plánování vyjadřují hodnoty, které přináší metoda 

komunitního plánování a ke kterým je třeba se v praxi plánování sociálních služeb 

vztahovat. Hodnoty zachycené v principech odlišují metodu komunitního plánování od 

jiných plánovacích postupů.“ [SKŘÍČKOVÁ, 2007, s. 3]  

 

Jedná se především hodnotu zdůrazňující aktivní roli uživatelů sociálních služeb a 

zastoupení jejich zájmů v procesu plánování, opakované ověřování závěrů s přáním lidí 

a v neposlední řadě právo veřejnosti kontrolovat postup rozhodování i uskutečňování 

plánů. 

 

Principy, které je nutné při procesu plánování respektovat, které jsou základem 

činnosti bez ohledu na místo realizace, a míra jejich naplňování určuje kvalitu celého 

procesu, jsou dle Metodiky pro plánování sociálních služeb následující: 



18 
 

Princip triády, který stanovuje velmi úzkou spolupráci tří hlavních aktérů komunitního 

plánování – uživatelů, zadavatelů a poskytovatelů. Ta by měla být co nejtěsnější. Bez 

zapojení všech tří složek nelze hovořit o komunitním plánování, ale o jiném způsobu 

plánování. Bez zapojení zadavatele, tudíž bez politické podpory volených zástupců 

obce, nelze uskutečnit žádné významné změny v komunitě. Jednalo by se jen o 

spřádání nereálných utopistických plánů. Bez poskytovatelů sociálních služeb by 

nebyla zajištěna jistota uskutečnění plánů, neboť realizátoři, kterými poskytovatelé 

bezesporu jsou, by nebyli vázáni výsledky jednání, které vznikly bez jejich přítomnosti.  

Komunitní plánování nelze realizovat ani bez uživatelů. Jejich přítomnost v tomto 

procesu zabezpečuje, že se plánování bude opírat o skutečné potřeby obyvatel. 

Nebude docházet k neefektivnímu plánování zbytečných sociálních služeb, po nichž 

není poptávka, a neopomenou se naopak služby, které jsou pro uživatele velmi 

důležité. [ZATLOUKAL, 2008]  

 

Princip rovnosti říká, že každý má právo starat se o věci veřejné a společné, čímž 

dochází k propojení občanů s úřadem. Každý má právo se vyjádřit a mluvit sám za sebe 

a jeho myšlenky musí být vyslyšeny. V procesu plánování musí být zajištěno, aby nikdo 

nebyl diskriminován nebo vyloučen a v průběhu jednání byla zaručena rovnost 

postavení a hlasu. Je nezbytné dopřát názorům všech stran stejný prostor. 

Zjednodušeně lze říci, že všichni účastníci jsou si navzájem rovnocennými partnery, 

kteří mají právo diskutovat, vyjednávat a hlasovat. [SKŘÍČKOVÁ, 2007] 

 

Princip skutečných potřeb zaručuje, že budou aktivně zjišťovány skutečné, ne 

domnělé, potřeby všech zúčastněných stran. Aby nedocházelo k tomu, o čem píše 

v článku Sociálně psychologické aspekty komunitního plánování obcí v roce 2002 Ivan 

Úlehla.  Přirovnává tehdejší plánování v sociální oblasti k nakupování za totality, kdy 

člověk musel koupit, co bylo náhodně k mání, protože jindy k tomu nebyla příležitost. 

Mnoho obcí taktikou, kterou by bylo možné nazvat „chyť příležitost za pačesy“, využilo 

dotací z ministerstva na vybudování či rozvoj služby, aniž by se řídily skutečnou 

potřebou. [ÚLEHLA, 2002]  
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Princip skutečných potřeb zabezpečuje, že se služby se neplánují „o nás bez nás“, ale 

naopak „o nás s námi“. Tím je posilován demokratický princip společnosti, neboť 

občané se mohou zapojit do věcí veřejných a politici mohou opřít svá rozhodnutí o vůli 

občanů, neboť od nich dostali podněty pro svou práci.  [ZATLOUKAL, 2008] 

 

Princip dohody říká, že dohody musí být dosaženo všemi účastníky na všech úrovních 

procesu. Přednost má souhlasné rozhodnutí, tj. nic není odsouhlaseno, dokud 

nesouhlasí všichni. Hlasování je projevem neúspěchu a přiznáním neschopnosti se 

dohodnout. Souhlas je výsledkem svobodné rozpravy a demokratické spolupráce. 

Důležitost tohoto principu je zřejmá z pohledu výsledného plánu, který lze považovat 

za smlouvu zavazující přinejmenším tři strany – uživatele, poskytovatele a zadavatele.  

 

Princip „Vše je veřejné“ zaručuje, že veškeré informace o průběhu a výstupech 

plánování jsou veřejně dostupné a veškerá jednání jsou otevřená všem. Na základě 

dostupných informací lze očekávat relevantní připomínky a podněty, které jsou 

přínosem samotného procesu.  

 

Princip dosažitelnosti řešení lze také nazvat kompromisem přání a možností. Jedná se 

o přiměřenost místnímu společenství, jeho podmínkám, přání lidí a finančním, 

materiálním i lidským zdrojům, které jsou k dispozici. [SKŘÍČKOVÁ, 2007]  

 

Konkrétní cíle, s konkrétním popisem kroků k jejich dosažení, v časovém plánu a 

s finanční kalkulací každého kroku jsou svou povahou kompromisní. Jedná se o cíle, na 

kterých se všichni zúčastnění shodli. Jde tedy o sdílené cíle komunitou, mají tudíž 

potřebnou podporu, zajištěné zdroje a je možné jejich realizaci snadno kontrolovat. 

[ZATLOUKAL, 2008]  

 

Princip cyklického opakování přirovnává proces komunitního plánování ke spirále, ve 

které se fáze, témata i problémy cyklicky opakují a je nezbytné se jimi opakovaně 

zabývat a vyhodnocovat je. Plán se obvykle zpracovává na několik let, po jejichž 

uplynutí je aktualizován s využitím a zohledněním již vytvořených a osvědčených prvků 

a spolupráce. Nejedná se tudíž o jednorázový proces, který se po dosažení 
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požadovaného výstupu uzavře, naopak by mělo být v následujícím procesu 

dosahováno nové úrovně vývoje. Není možné si říct, že od určité chvíle již 

nepotřebujeme sociální služby nadále plánovat, tím je dána cykličnost tohoto procesu.  

 

Princip kompetence účastníků přiznává v řízení plánování sociálních služeb nutnost 

manažerských schopností. Jsou zde potřební profesionálové, kompetentní a 

zodpovědní, jejichž koučování, řízení, dovednost budovat týmy, projektově řídit a 

plánovat napomáhá efektivní rozpravě a demokratické spolupráci.  

 

Princip přímé úměry říká, že kvalitně probíhající proces komunitního plánování je pro 

občany komunity stejně přínosný jako samotný výstup plánování, tedy vlastní plán. 

[SKŘÍČKOVÁ, 2007] 

2.2.3 Fáze komunitního plánování 

Jak již bylo řečeno, komunitní plánování je cyklický proces. Dle metodik jeden cyklus 

obsahuje tři fáze.  Po předem stanovené době se celý cyklus opakuje. První, úvodní 

fáze je věnována přípravě, způsobu organizačního zajištění procesu a propagaci. Ve 

druhé fázi jsou získávány podklady, zpracovány situační analýzy mapující současnou 

situaci. Ve třetí fázi je připravena strategická část komunitního plánu, dále tato etapa 

zahrnuje připomínkování, vlastní plán a aktualizaci.  

 

1. Fáze přípravná začíná jednoznačnou deklarací příslušné politické reprezentace, že 

chce plánovat sociální služby ve svém regionu metodou komunitního plánování. Na 

formální vyjádření souhlasu rady a zastupitelstva je potřeba navázat jmenováním 

garanta procesu z řad představitelů samosprávy. Obec má v tomto procesu zaštiťující 

roli, může poskytnout organizační zázemí ve formě kvalifikovaných pracovníků, zajistit 

potřebné prostory a v neposlední řadě krýt nutné finanční výdaje. [MATEROVÁ, rok 

vyd. neuveden] 

 

Dalším krokem je ustavení řídící skupiny na principu triády. Jak je již ze samého názvu 

patrné, jde o subjekt, který celý proces řídí, spolupracuje s představiteli obce i s dalšími 

účastníky procesu, rozhoduje o ustavení pracovních skupin pro jednotlivé oblasti 
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sociálních služeb zaměřených na různé skupiny uživatelů a v neposlední řadě schvaluje 

dokumenty, které jsou výstupem procesu. Jedním z prvních kroků, které musí řídící 

skupina učinit, je stanovení organizačních pravidel, tj. organizačního řádu, který 

stanovuje jednotlivým účastníkům kompetence a povinnosti a rozhodovací struktury 

tohoto procesu. [http://www.mpsv.cz/cs/6810, 4] 

 

Úvodní fázi provází lokální informační kampaň, jejímž garantem je řídící skupina. Jsou 

využívány dostupné možnosti, které vedou k efektivnímu informování, k získání zpětné 

vazby a k aktivnímu zapojení cílových skupin a široké veřejnosti do přípravy 

komunitního plánu. Dle místních možností je možné využít místní tisk, regionální 

televizi, rozhlas, apod. Je vhodné vytvořit co nejdříve vlastní internetové stránky 

komunitního plánování. [http://socialnirevue.cz, 2]  

 

Souhrnně lze říci, že během přípravné fáze je třeba připravit podmínky pro vlastní 

realizaci komunitního plánování sociálních služeb v dané komunitě, tj. zajištění 

politické podpory, zajištění zapojení osobností z řad poskytovatelů sociálních služeb a 

služeb souvisejících, oslovení veřejnosti, ustavení řídící skupiny a stanovení udržitelné 

organizační struktury s vhodnými pravidly. 

 

2. Fáze analytická se vyznačuje získáváním vstupních informací pro rozhodování o 

jednotlivých cílech a opatřeních. Neexistuje žádný jednoznačný a pro všechny platný 

výčet dat, která jsou v rámci procesu plánování nutná. Záleží na rozhodnutí řídící 

skupiny, které může být ovlivněno finančními nebo časovými možnostmi, zaměřením 

pracovních skupin či na požadavcích místních politiků. Data je možné získat z vlastních 

zdrojů, tj. přímo od lidí, kteří se na komunitním plánování podílí, zejména v pracovních 

skupinách. Lze je též získat v institucích a úřadech, které tato data poskytují, jako je 

např. Český statistický úřad, úřad práce, krajský úřad apod. Dalším zdrojem mohou být 

data získána zvnějšku, od lidí žijících v komunitě, kteří se na plánování nepodílí. 

Zatloukal v metodice plánování rozvoje sociálních služeb navrhuje jako důležitá data: 

„1. jasně vymezené území, kterého se bude plánování týkat, 2. socio-demografická 

data, 3. analýza potřeb a přání uživatelů, potřeb a možností poskytovatelů a představ a 

přání veřejnosti, 4. prognózy budoucího vývoje.“ [ZATLOUKAL, 2008, s. 104] 
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Dále Zatloukal upozorňuje na obecné pravidlo, které je potřeba respektovat při všech 

analýzách, a to je především jasná představa realizátorů v tom, jak získaná data využijí 

pro plánování. V případě, že jsou zjišťována data, která realizátoři nedokážou používat, 

dochází k neefektivnímu plýtvání časem a penězi. 

 

Dle Materové řídící skupina rozhoduje o tom, jak budou data použita. Navrhuje, že 

vhodná forma získání informací od poskytovatelů je dotazníkem a je jich možné využít 

například při tvorbě katalogu poskytovatelů sociálních služeb. Katalog služeb slouží 

k orientaci v nabídce služeb, a to nejen pro uživatele, ale i pro další organizace a 

instituce, které se svou činností pohybují v sociální oblasti.  

 

V této fázi plánování dochází ke zformování pracovních skupin dle oblastí určených 

řídící skupinou. V pracovních skupinách se scházejí lidé, kteří mají zájem o rozvoj služeb 

pro jednotlivé skupiny občanů. Termíny setkání pracovních skupin jsou zveřejňovány, 

každý má právo zúčastnit se jejich jednání, jedná se o subjekt otevřený všem. U 

některých uživatelů nelze zajistit, aby docházeli pravidelně do těchto skupin, např. 

osoby bez přístřeší, lidé závislí na návykových látkách, ale jde i osoby těžce zdravotně 

postižené nebo děti. O jejich potřebách mohou v pracovní skupině informovat rodinní 

příslušníci, přátelé, poskytovatelé služeb, aj. [MATEROVÁ, 2007]  

 

Dobrá informovanost realizátorů plánování je důležitým aspektem pro tvorbu 

kvalitního plánu rozvoje sociálních služeb. Je důležité získat názor uživatelů sociálních 

služeb a veřejnosti. Analýza potřeb uživatelů přináší informace o tom, jak se na systém 

poskytování sociálních služeb dívají sami uživatelé, co jim chybí, co by jim usnadnilo 

život a pomohlo k jejich „sociálnímu fungování“. Analýza názorů veřejnosti slouží 

k získání zpětné vazby o tom, jak oblast sociálních služeb a činnosti spojené 

s komunitním plánováním přijímá veřejnost, pomáhá mapovat představy lidí o tom, co 

by měly sociální služby zajišťovat, jakým způsobem apod.  

 

Jednou z forem jak získat informace od účastníků plánování sociálních služeb v 

pracovních skupinách je SWOT analýza. Jde o zkratku anglických slov Strengths (silné 

stránky, přednosti), Weaknesses (slabé stránky, nedostatky), Opportunities 
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(příležitosti), Threats (hrozby). Účastníci jsou postupně vyzváni k tomu, aby nahlas 

vyjádřili své názory k jednotlivým stránkám. Je potřeba zabezpečit možnost vyjádřit se 

všem účastníkům a zabránit diskuzi nebo dokonce kritice jednotlivých nápadů. SWOT 

analýza definuje silné a slabé stránky systému sociálních služeb, ukazuje na příležitosti 

k rozvoji a posílení systému a vymezuje možná ohrožení jejich fungování. Smyslem je 

shrnutí vnitřních a vnějších faktorů ovlivňujících systém sociálních služeb. SWOT 

analýza je základní oporou strategické části při formulaci priorit a opatření 

komunitního plánu. [http://socialnirevue.cz, 2]    

 

Dalším vhodným zdrojem k získání informací je dotazník, který nejen může podpořit 

zájem o tuto oblast, ale je i svým způsobem reklamou procesu komunitního plánování. 

[ZATLOUKAL, 2008]  

 

Po dotazníku může následovat veřejné setkání s občany nad problematikou rozvoje 

sociálních služeb a kulaté stoly pro uživatele sociálních služeb. Cílem těchto setkání je 

nejen zmapovat potřeby a zájmy jednotlivých skupin občanů, ale také získat 

spolupracovníky do pracovních skupin. Dalším způsobem k získání potřebných 

informací jsou zvlášť užitečné rozhovory, uskutečněné v domácím prostředí nebo 

v různých skupinách jako jsou kluby důchodců, mateřská centra, organizace zdravotně 

postižených apod.  

 

3. Fáze plánování spočívá v práci v pracovních skupinách na koncepci Komunitního 

plánu rozvoje sociálních služeb.  

 

Tato práce začíná stanovením vize, která formuluje společnou představu účastníků 

procesu na rozvoji v sociální oblasti, dlouhodobý cíl popisující ideální cílový stav.  

Pracovní skupiny využívají již všechny dostupné analytické materiály, jako jsou 

například výsledky veřejných setkání, SWOT analýzy, socio-demografická analýza, 

socio-demografická data, analýzy finančních, lidských a materiálních zdrojů, analýzy 

potřeb uživatelů, výsledky názorových průzkumů, strategický plán rozvoje města, apod. 

[MATEROVÁ, 2007] 
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Následuje projednání a stanovení priorit. Ty korespondují s celkovou vizí, která je jejich 

prostřednictvím naplňována. Jde o hlavní dílčí oblasti zájmu, které je potřeba řešit. 

Popisují konkrétní prioritní oblasti, kterým je potřeba se věnovat pro úspěšné naplnění 

vize. Definuje, které stávající služby musí být především podporovány a navrhuje nové 

na podporu sociální integrace.  

  

Dalším krokem jsou opatření, která rozpracovávají prioritní oblasti a vymezují aktivity, 

které je nutné vykonat k jejich naplnění. Aktivity mají podobu konkrétních úkolů. Ty je 

potřeba realizovat v zájmu zlepšení situace v dané sociální oblasti. Aktivita by měla mít 

určenu osobu nebo instituce, které jsou zodpovědné za její realizaci, uveden zdroj a 

alespoň odhad finančních nákladů na realizaci a orientační časový plán. Pokud jsou 

realizovány aktivity, dochází ke splnění cíle opatření. [http://socialnirevue.cz, 2] 

 

Obrázek č. 2: Stupňovité členění základních úrovní strategické části komunitního plánu 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:  Plán rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb v Praze 10.   
[http://www.praha10, 9] 
 

V této fázi plánování jsou shrnuty koncepce vzniklé v jednotlivých pracovních 

skupinách do jednoho materiálu, do kterého jsou zapracovány části zabývající se 

způsobem tvorby komunitního plánu sociálních služeb, popisem metod, které byly ke 

tvorbě plánu použity, popisem a shrnutím využitých analýz. Návrh komunitního plánu 

je poté představen široké odborné i laické veřejnosti, která má možnost se vyjádřit 

k přijatým prioritám, dílčím cílům a opatřením i k samotným aktivitám. Připomínky se 

obvykle uplatňují na standardizovaných formulářích, jejichž použitím se jednak 

usnadňuje zpracování připomínek, ale také zajišťuje, že se lidé vyjadřují k tomu, co je 

předmětem připomínkování, tedy cíle, opatření a aktivity, nikoli např. k výsledkům 

aktivity

opatření

priorita

vize
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analýz nebo složení pracovních skupin. Získané připomínky jsou zapracovány do 

připravované koncepce, případně je zveřejněn důvod, proč zahrnuty nebyly. Finální 

verze plánu doplněná o způsoby sledování plnění a způsoby pravidelné aktualizace je 

schválena řídící skupinou a předložena ke schválení radě a zastupitelstvu. Po schválení 

komunitního plánu zastupitelstvem se stává dokument závazným a je možno přistoupit 

k procesu jeho realizace - implementace.  

 

Tři výše uvedené fáze jsou společné všem metodikám procesem komunitního 

plánování, byť mají v různých úsecích komunitní práce poněkud odlišnou náplň. Shodu 

nalezneme v Metodice komunitního plánování sociálních služeb od Jitky Materové a 

v Metodice pro plánování sociálních služeb od Zuzany Skříčkové s kolektivem. Dle 

Oriniakové a Roseckého z Centra pro komunitní práci je v první, úvodní fázi, 

zpracována situační analýza mapující současnou situaci a možné zdroje.  Ve druhé fázi 

je připravena strategická část komunitního plánu.  Třetí fáze zahrnuje zejména realizaci 

komunitního plánu a jeho hodnocení. Lektoři z Centra komunitní práce Ústí nad Labem 

nazývají svůj model zpracování komunitního plánu Deset kroků komunitním plánování. 

Tři fáze plánování jsou zahrnuty v deseti navazujících krocích. Aby bylo možné 

postoupit na následující úroveň, je třeba dokončit úroveň předchozí nebo alespoň 

realizovat klíčové aktivity.  

 

V pojetí Zatloukala probíhá komunitní plánování cyklicky v pěti fázích. K výše 

uvedeným třem fázím přidává v publikaci Plánování rozvoje sociálních služeb metodou 

komunitního plánování ještě dvě fáze:  

 

4. Fáze plánování – implementace plánu, kdy je plán naplňován s využitím pracovních 

skupin, kde se stanoví priority a vytvoří se obvykle roční realizační plány, průběžně se 

monitoruje a vyhodnocuje postup implementace a vytvářejí se postupné systémy pro 

implementaci. Zatloukal tuto fázi procesu považuje za klíčovou, protože právě v období 

realizace naplánovaných cílů a opatření se projeví kvalita vytvořeného komunitního 

plánu, síla organizační struktury a schopnost spolupráce mezi jednotlivými realizátory a 

dalšími subjekty. Ukáže se, zda nebyl plán pouze nepoužitelným propagačním 

materiálem. 
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5. Fáze plánování – hodnocení, evaluace. V této fázi se dle Zatloukala zpracovává 

celkové vyhodnocení po uplynutí období, na nějž byl plán vytvořen. Výsledky 

hodnocení, které se provádí podle jasně definovaných indikátorů, je nutné zveřejnit. 

Mohou posloužit k nalezení a odstranění slabých míst a pro celkové zlepšení procesu 

komunitního plánování. Realizátoři komunitního plánování potřebují informace o tom, 

zda realizace plánu skutečně přinesla pozitivní změny jako je efektivní vynakládání 

finančních prostředků, větší spokojenost uživatelů služeb, zlepšení dostupnosti či 

kvality služeb apod.  

 

Hodnocení se realizuje ve třech oblastech: 

1. jak se daří naplňovat konkrétní cíle a opatření plánu,  

2. jaký vliv a jaké přínosy mělo komunitní plánování na sociální oblast v komunitě, 

3. jaká je kvalita samotného procesu komunitního plánování.  

 

Průběh procesu komunitního plánování v pojetí Zatloukala, jak ho představuje 

v publikaci Plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování je 

znázorněn na obrázku č. 3.  

 

Obrázek č. 3: Fáze komunitního plánování sociálních služeb v pojetí Leoše Zatloukala 

 

Zdroj: Plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování  
            [ZATLOUKAL, 2008, s. 46] 
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2.2.4 Cíle a přínos komunitního plánování 

Komunitní plánování sociálních služeb je vhodným způsobem k dosažení dostupných 

sociálních služeb jak z hlediska jejich rozmanitého zaměření, tak geografické 

dosažitelnosti. Cílem je posilovat soudržnost komunity, podporovat sociální 

začleňování a předcházet sociálnímu vyloučení jednotlivců i skupin.  

 

Přínosem této metody plánování je, že zapojuje všechny účastníky systému sociálních 

služeb do přípravy i uskutečňování plánu, zvyšuje tudíž podíl občanů na rozhodovacím 

procesu a jejich míru zapojení do dění v obci a tak legitimizuje rozhodování řídících a 

zastupitelských orgánů. Tato metoda podporuje dialog a spolupráci mezi obyvateli a 

tím zvyšuje pocit příslušnosti k dané komunitě. Nezanedbatelným přínosem pro obec 

je objevování nových a sdružování stávajících materiálních i lidských zdrojů a zvyšování 

efektivity jejich využití. V neposlední řadě přináší zvýšení kvality a dostupnosti 

sociálních služeb, rozšíření jejich nabídky a zajištění odpovídající místním potřebám, 

protože se finančně podporují jen takové služby, které jsou potřebné, zvyšuje se 

efektivita investovaných prostředků. [http://www.mpsv.cz/cs/847, 5] 

2.3 Komunitní plánování v Praze 5 

Zájem ze strany politických představitelů veřejné samosprávy o proces plánování 

sociálních služeb metodou komunitního plánování byl projeven počátkem roku 2007, 

kdy Rada městské části Praha 5 vzala na vědomí projekt komunitního plánování 

sociálních služeb ve správních obvodech hlavního města Prahy. Vzhledem k tomu, že 

volení zástupci samosprávy pokládali za nutné zmapovat, poznat a zprůhlednit systém 

sociálních služeb na svém území, v květnu 2007 vyjádřili souhlas se zahájením procesu 

komunitního plánování sociálních služeb na území Prahy 5. Tím došlo k deklaraci 

politické reprezentace s plánováním, tudíž byla splněna důležitá část kritéria legitimity. 

Procesem byla pověřena externí pracovnice z organizace Centrum pro zdravotně 

postižené Praha. V prosinci roku 2008 byl předložen Radě „Plán udržitelného rozvoje 

sociálních služeb městské části Praha 5 na rok 2009 – 2012“ a v únoru roku 2009 vzalo 

tento dokument na vědomí Zastupitelstvo. Nebyly dochovány žádné analýzy nebo 

podklady o spolupráci triády, na základě kterých byl tento dokument zpracován. Po 
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schválení plánu následovalo období, ve kterém plánování neprobíhalo podle metodik a 

nedocházelo k realizaci plánu. Plán se stal nepoužívaným, neznámým a tudíž „mrtvým“ 

dokumentem. S externí pracovnicí byla na sklonku roku 2011 ukončena spolupráce a 

následně došlo k personálnímu obsazení koordinátorky komunitního plánování 

sociálních služeb v rámci Úřadu městské části na sociálním odboru.  

 

Počátkem roku 2012 byla zahájena aktualizace plánu. Protože z předcházejícího období 

komunitního plánování nebyly kromě samotného dokumentu plánu dochovány žádné 

podklady, bylo plánování zahájeno od počátku, bez možnosti navázání na předcházející 

fáze procesu. Rada, ve které došlo po říjnových volbách v roce 2010 ke změnám, 

potvrdila svůj zájem o pokračování plánování rozvoje sociálních služeb komunitním 

způsobem. Principem triády byla ustavena řídící skupina a tři pracovní skupiny: 

I. senioři a osoby se zdravotním postižením,  

II. děti, rodina a mládež, 

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

národnostní menšiny. 

 Tyto skupiny se pravidelně scházely nad tvorbou nového plánu. I další kroky byly 

činěny v souladu s dostupnými metodikami. Dotazníkovým šetřením byla oslovena 

veřejnost, proběhlo setkání poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb, na kterém 

byla zpracována SWOT analýza, byly zprovozněny webové stránky komunitního 

plánování, kde byl zveřejněn katalog poskytovatelů služeb a kde se mohl každý 

seznámit s průběhem procesu a s jednotlivými výstupy.  V září 2012 byl návrh plánu 

předložen laické i odborné veřejnosti k připomínkování a v říjnu byl Radou schválen 

„Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v Městské části 

Praha 5 na období 2013 – 2015“. V současné době probíhá v rámci nikdy nekončícího 

procesu komunitního plánování sociálních služeb etapa naplňování priorit, opatření a 

jednotlivých aktivit. Pravidelným setkáváním triády, tj. spolupracujících aktérů, 

diskuzemi o problémech a potřebách konkrétních cílových skupin se usiluje o to, aby 

tento plán byl na rozdíl od svého předchůdce „živým“ dokumentem, reagujícím dle 

možností na potřeby. [http://www.kpss5.info, 7] 
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3 Praktická část 

Stěžejním úkolem praktické části absolventské práce bude zmapování poskytovatelů 

sociálních služeb, kteří sídlí na území Prahy 5 a poskytovatelů, kteří mají sídlo jinde, ale 

poskytují své služby občanům této městské části. Dále bude zpracována a 

vyhodnocena analýza potřeb sociálních a souvisejících služeb u veřejnosti 

dotazníkovým šetřením. V neposlední řadě bude z dotazníkového šetření zpracován a 

vyhodnocen názor respondentů na způsob poskytování informací o sociálních a 

souvisejících službách a tím získán podklad pro návrh optimálního způsobu poskytování 

informací veřejnosti, což je jedním z dílčích cílů této práce.  

3.1 Zmapování nabídky sociálních služeb v Praze 5 

Hlavním cílem absolventské práce je zmapování sociálních služeb, které jsou k dispozici 

občanům žijícím na území městské části Praha 5. Při mapování je třeba si nejdříve zjistit 

poskytovatele služeb a pak si je dle registru poskytovatelů sociálních služeb rozdělit 

podle jednotlivých poskytovaných služeb. Zjišťovány budou pouze organizace, které 

jsou oprávněny poskytovat sociální služby na základě registrace dle zákona č. 108/2006 

Sb. o sociálních službách v platném znění. 

 

Vzhledem k tomu, že v Praze je díky kvalitní městské hromadné dopravě velmi dobrá 

dostupnost jednotlivých městských částí, poskytuje většina organizací své služby 

klientům bez ohledu na jejich trvalé bydliště a to mnohdy i v případě terénní služby. 

Seznam, který je výstupem této absolventské práce, je tvořen organizacemi se sídlem 

na území Městské části Praha 5 a organizacemi, jejichž sídlo je na jiné městské části, a 

které byly v roce 2012 finančně podpořeny příspěvkem z rozpočtu nebo v grantovém 

řízení, neboť jejich projekty byly zaměřeny na pomoc osobám s trvalým bydlištěm 

v této městské části.  

 

Taxativní vymezení typů sociálních služeb, jejich stručná charakteristika a seznam 

poskytujících organizací je součástí přílohy absolventské práce (viz příloha č. 1). 
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3.1.1 Výstup mapování sociálních a souvisejících služeb v Praze 5 

Z uvedeného přehledu zmapovaných sociálních služeb vyplývá, že 40 registrovaných 

poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách 

v platném znění poskytuje celkem 23 druhů sociálních služeb obyvatelům městské části 

Praha 5. Organizace jsou zaměřeny na cílové skupiny senioři, rodiny s dětmi, oběti 

trestných činů i domácího násilí, osoby ohrožené závislostí i závislé na návykových 

látkách a osoby se zdravotním postižením. Služby jsou poskytovány ve formě terénní, 

ambulantní a pobytové.    

3.2 Potřeby občanů Prahy 5 

Cílem zjišťování potřeb občanů při procesu plánování sociálních služeb je snaha zjistit, 

zda služby, jež jsou poskytovány v dané lokalitě, odpovídají potřebám jejích obyvatel. 

Toto zjištění zaměřené na území Prahy 5 je i jedním z úkolů této práce.  

 

Pro jeho splnění byla použita metoda dotazníkového šetření. Úkolem bylo nejen 

zmapovat potřeby občanů a zjistit jejich všeobecnou informovanost o sociálních a 

souvisejících službách, ale i spokojenost s úrovní těchto služeb, kde vidí nedostatky a 

které cílové skupině by dle jejich názoru měla být věnována větší pozornost. V 

neposlední řadě byl úkol zjistit, jaký způsob předávání informací by byl pokládán ze 

strany respondentů za nejvhodnější.   

3.2.1 Dotazníkové šetření 

Dotazník byl anonymní, výběr respondentů byl náhodným výběrem, jediným kritériem 

bylo bydliště v městské části Praha 5. Celkem bylo položeno 9 uzavřených otázek, 

s možností vyjádření názoru dotazované osoby, z toho první dvě otázky byly 

indentifikační. Dotazník pro veřejnost je součástí přílohy (viz příloha č. 2). Průměrná 

doba pro vyplnění dotazníku činila 5 – 7 minut. Všichni dotazovaní dostali k vyplnění 

stejné instrukce. 
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3.2.2 Sběr dat 

Celkem bylo v průběhu měsíce února a března 2013 distribuováno 100 ks dotazníků. 

O spolupráci byli požádáni pracovníci dvou organizací poskytující sociální a související 

služby (Armáda spásy v ČR a Komunitní centrum Prádelna), aby předali dotazníky 

uživatelům. Dále byli osloveni klienti sociálního odboru, kteří v uvedeném časovém 

období navštívili úřad. Jednalo se o klienty sociálního kurátora pro dospělé a sociální 

pracovnice z oddělení sociální péče, byli osloveni i klienti oddělení sociálně právní 

ochrany dětí. Vzhledem k tomu, že autorka práce bydlí ve sledované lokalitě, její 

pozornosti neunikli ani příbuzní, známí a sousedé.  

3.2.3 Výstupy z dotazníkového šetření 

Návratnost dotazníků byla 76 %, tzn., že se jich vrátilo 76, z toho 4 musely být pro 

neúplnost vyplnění vyřazeny. Zbývajících 72 vyplněných dotazníků bylo vyhodnoceno a 

výsledky dotazníkového šetření interpretovány formou grafů a tabulek.  
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Otázka č. 1: Jaké je Vaše pohlaví? 

[Zdroj: vlastní] 

Z celkového počtu 72 respondentů se na průzkumu podílelo 32 mužů a 40 žen, jak 

vyplývá z uvedeného grafu č. 1. 

 

Otázka č. 2: Jaký je Váš věk? 

[Zdroj: vlastní] 

Graf č. 2 znázorňuje věkovou strukturu respondentů. Cílem autorky práce bylo 

rovnoměrné zastoupení všech věkových kategorií. Tento záměr nebyl zcela splněn. 

Kategorie do 20 let má nejnižší zastoupení proto, že zástupci této věkové skupiny 

neměli zájem o spolupráci v oblasti sociální problematiky a v několika případech 

odmítli vyplnit dotazník. Vyšší zastoupení věkové kategorie 21 – 35 let bylo zřejmě 

způsobeno oslovením klientů sociální kurátorky a oddělení sociálně právní ochrany 

dětí, kde je tato věková skupina hojně zastoupena. Zastoupení ostatních věkových 

skupin je již rovnoměrné.    
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Otázka č. 3: Víte, kam se obrátit v případě, že byste Vy nebo někdo ve Vaší rodině 

potřeboval pomoc ve formě sociálních služeb? 

[Zdroj: vlastní] 

Tato otázka měla za úkol zjistit, zda občané vědí, kde získají v případě potřeby 

informace o sociálních službách. Výsledkem bylo zjištění, že 76 % oslovených věděla 

kam se obrátit, což znázorňuje graf č. 3. Může se ale zdát, že množství 24 % 

respondentů, kteří nevěděli kam se obrátit, je příliš vysoké vzhledem k tomu, kde a 

kým tito byli oslovováni, tj. u poskytovatelů služeb, na sociálním odboru a autorkou 

práce, která oslovila ve svém okolí osoby, které vědí, že je tato problematika jejím 

zaměstnáním, tudíž na místech nebo v blízkosti osoby, které jsou zdrojem těchto 

informací.  

 

Tabulka č. 1: Znalost zdroje informací o sociálních službách podle věku 

  celkem do 20 let 21 – 35 36 – 50 51 – 65 66 – 79 80+ 

ANO 55 1 12 9 12 10 11 

NE 17 3 7 4 - 3 - 

[Zdroj: vlastní] 

Z tabulky č. 1 je zřejmé, že neinformováni jsou především respondenti do 50 let, kde se 

dá u zdravé populace předpokládat obecně nižší zájem o sociální služby. Za 

uspokojivou lze považovat skutečnost, že žádný z respondentů nad 80 let neuvedl, že 

neví kam se obrátit v případě potřeby pomoci.  
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Otázka č. 4: Máte dostatek informací o sociálních a souvisejících službách, které jsou 

poskytovány občanům v Praze 5? 

 
[Zdroj: vlastní] 

Tuto otázku lze považovat za jednu z podstat dotazníkového šetření. Z grafového 

znázornění je zřejmé, že nadpoloviční většina, tedy 61 % dotázaných považuje svoji 

znalost v této problematice za nedostačující. 

 

Tabulka č. 2: Informovanost o sociálních službách podle věku 

  celkem do 20 let 21 – 35 36 – 50 51 – 65 66 – 79 80+ 

ANO 28 - 5 4 4 7 8 

NE 44 4 14 9 8 6 3 

[Zdroj: vlastní] 

Tabulka č. 2 přehledně znázorňuje, že nejvyšší míra neinformovanosti je ve věkové 

kategorii 21 – 35 let, naopak nejnižší je u respondentů nad 80 let. Toto zjištění by mělo 

být impulsem pro zvýšení snahy sociálních pracovníků nejen z úřadu, ale i jednotlivých 

poskytovatelů služeb, o zkvalitnění informování veřejnosti o možnostech, jež jsou jim 

prostřednictvím sociálních a návazných služeb nabízeny. Jakým způsobem by bylo 

nejvhodnější veřejnost informovat bylo obsahem následující otázky.  
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Otázka č. 5: Jaký způsob poskytování informací o sociálních a souvisejících službách a 

možnostech jejich využití by Vám nejvíce vyhovoval? 

 
[Zdroj: vlastní] 

Z grafického znázornění je zřejmé, že významné procento respondentů (30 %) dává 

přednost informování prostřednictvím bezplatného měsíčníku Pětka pro vás, dále na 

úřadu od sociálních pracovníků (26 %), neméně významné bylo procento dotazovaných 

(23 %), kteří měli zájem o zveřejňování informací na webových stránkách úřadu.  

 

Tabulka č. 3: Vhodný způsob podávání informací podle věku 

  

celkem 
do 20 

let 
21 – 35 36 – 50 51 – 65 66 – 79 80+ 

označeno 
více 

odpovědí 

informační letáky 0  - -  -  -  -   - - 

v měsíčníku úřadu 23 1 -  3 4 7 6 2 

na web. stránkách 17  - 3 5 6 -   - 3 

na úřadu 19  - 6 6 2 1 1 3 

v domácnosti 6  - 1 -  -  3 2  - 

katalog 5 1 -   - -  2 2 -  

připsáno: facebook 3 1 2 -   -  - -  -  

                   rádio 1  - 1 -   - -  -  -  

                  na ulici 1  - 1 -  -  -  -  -  

[Zdroj: vlastní] 

Z dotazníkového šetření vyšlo najevo, že vhodný způsob poskytování informací je 

závislý na věku respondentů. Tabulka č. 3 vyhodnocuje, že zájem o tento způsob 

předávání informací je u respondentů střední a vyšší věkové skupiny. Naopak se 
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vzrůstajícím věkem se snižuje zájem o informování prostřednictvím webových stránek. 

Informace předané sociálními pracovnicemi na úřadu měli zájem získat respondenti 

v nižší věkové kategorii, se zvyšujícím se věkem se zvyšoval zájem o návštěvu a získání 

informací v prostředí vlastního domova. Velmi nízký zájem byl o katalog sociálních 

služeb. Příčinou by mohla být i skutečnost, že dosud jsou na úřadu k dispozici 2 roky 

staré katalogy, které neodpovídají současnému stavu poskytovatelů. Mladší 

respondenti dali najevo, že nabízené odpovědi považují za nedostačující a ve třech 

případech dopsali facebook, který je v současné době nejrozsáhlejší sociální sítí hlavně 

dětí a mládeže. Překvapivě nikdo z respondentů neprojevil zájem o podávání informací 

na informačních letácích. Pět respondentů se neomezilo zaškrtnutím jen jedné 

odpovědi. Tyto odpovědi již nebyly zpracovány dle věku odpovídajících, ale byly 

zahrnuty do jednotlivých možností podávání informací. 

 

Otázka č. 6: Jste Vy nebo někdo ve Vaší rodině uživatelem některé sociální nebo 

související služby poskytované v Praze 5?  

[Zdroj: vlastní] 

Tento graf vyhodnocuje, kolik respondentů nebo členů jejich rodiny je uživatelem 

nějaké sociální nebo související služby. Z celkového počtu 72 jich 40 uvedlo, že měli 

buď oni, nebo jejich blízcí, zkušenost s některou z poskytovaných služeb.  V jednom 

případě respondent uvedl ubytovnu ve Skloněné ulici. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

službu, kterou poskytuje Centrum sociálních služeb Praha v městské části Praha 9, byla 

tato odpověď posouzena jako negativní. V případě kladné odpovědi byla otázka 

rozšířena o podotázku, o jakou konkrétní službu se jednalo. Výsledek této doplňující 

informace je znázorněn v grafu č. 6.2.  
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[Zdroj: vlastní] 

Většinou dotazovaní uváděli jen jednoho poskytovatele a jeho služby, ale v několika 

případech byly uváděny služby od více poskytovatelů. Jak graf vykazuje, nejvíce bylo 

využito služeb Centra sociální a ošetřovatelské pomoci (CSOP) a Komunitního centra 

Prádelna.  

 

Otázka č. 7: Jste spokojen/a s úrovní poskytovaných sociálních a souvisejících služeb 

poskytovaných v Praze 5?  

[Zdroj: vlastní] 

Tato otázka byla položena všem bez ohledu na to, jestli uvedli v předcházející otázce, 

zda jsou či nejsou uživateli sociální nebo související služby. Z grafického znázornění je 

zřejmé, že 28 % respondentů je s úrovní poskytovaných služeb velmi spokojeno, 30 % 

je spokojeno. Neutrální odpověď „nevím“ uvedlo 29 %, tedy 21 dotazovaných, z nichž 
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19 na předcházející otázku uvedlo, že nejsou oni ani jejich rodinní příslušníci uživateli 

žádné služby.  

 

Otázka č. 8: Existují sociální a související služby, které byste měl/a zájem využívat a 

v Praze 5 chybí? 

[Zdroj: vlastní] 

Celkem 45 účastníků průzkumu, tj. 62 % uvedlo, že jim nějaká sociální služba v Praze 5 

chybí. O jakou konkrétní službu se jedná, je graficky znázorněno v grafu č. 8.2.    

 

[Zdroj: vlastní] 

Přání využívat služby, které budou řešit bydlení (ubytovny, noclehárny, DPS, sociální 

byty) vyjádřilo 11 respondentů, 10 dotazovaných postrádá domov pro seniory, zájem o 

sportovní vyžití pro seniory, např. o finančně dostupné plavání uvedli 4 osoby, 3x byla  
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uvedena nedostatečná možnost vyžití pro děti (akce, sportoviště), bezplatné kulturní 

akce pro seniory a nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší, 2x levné 

stravování s nabídkou dietních jídel a služba hlídání dětí osamělým matkám, 1x byla 

uvedena chybějící služba osobní asistence, rehabilitace v domácnosti, možnost využití 

internetu pro hledání zaměstnání, aplikační místnost, finanční poradna, kroužek pro 

ženy a snášení invalidy po schodech. Služby, které byly požadovány jen od jednoho 

respondenta, byly v grafu sloučeny pod označením ostatní.  

 

Otázka č. 9: Jaké cílové skupině by se měla na území MČ Praha 5 věnovat větší 

pozornost při řešení sociálních problémů? 

[Zdroj: vlastní] 

Poslední otázka žádala respondenty o vyjádření jejich názoru na to, které cílové 

skupině by se mělo věnovat více pozornosti než dosud. Tři osoby zvolili více variant. 

Graf č. 9 přehledně zobrazuje, že 34 % dotazovaných označilo jako skupinu vhodnou 

pro zvýšenou péči seniory. Na druhém místě se umístily rodiny s dětmi, které 

upřednostnilo 22 % respondentů. Pro skupinu osob ohrožených sociálním vyloučení a 

osob v krizi se vyjádřilo 18 % respondentů, 15 % uvedlo osoby se zdravotním 

postižením, 7 % mládež a 4 % etnické a národnostní menšiny.   
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3.3 Shrnutí  

Z výsledku mapování sociálních služeb vyplývá, že pátá městská část má hojné 

zastoupení organizací poskytujících sociální služby. Jsou některé, které ve výsledném 

přehledu chybí. Jde o služby, které nebyly identifikovány jako místní ve smyslu, že 

poskytující organizace nemá sídlo na této městské části, nebo nebyly finančně 

podporovány místním úřadem. To ovšem neznamená, že jsou nedostupné v rámci 

Prahy. Výjimku tvoří absence domova pro seniory. Tato služba byla požadována také 

od respondentů dotazníkového šetření. Její nedostupnost mohu potvrdit i v rámci 

praxe na úřadu. Jen málokterý senior je ochoten ve chvíli, kdy chce využít tuto službu, 

odejít z oblasti, kde prožil značnou část svého života. Bohužel z důvodů snižujících se 

finančních prostředků lze těžko předpokládat, že by byla tato problematika řešena 

vybudováním nového zařízení. Nutno ale dodat, že těm, kteří mohou zůstat ve svých 

bytech a nejsou schopni zabezpečit péči o svoji osobu je poskytována kvalitní terénní 

pečovatelská služba, v případě potřeby ambulantní služba v denním stacionáři či 

pobytová v týdenním, nebo mohou využít odlehčovací službu.  

 

Jaký způsob informování by byl pro veřejnost optimální byl jedním z dílčích cílů 

absolventské práce. Z výsledku průzkumu vyplynulo, že způsob předávání informací je 

většinou závislý na věku. Mladí lidé získávají informace pomocí elektronických médií, ti 

starší dávají přednost pro ně klasické, tištěné formě. Nejvíce hlasů získal bezplatný 

měsíčník „Pětka pro vás“. Lze jen doufat, že i přes každoročně se snižující rozpočet 

úřadu bude zachována nejen jeho kvalita, ale i distribuce na veřejná místa a do 

poštovních schránek obyvatel. Významné procento respondentů se vyjádřilo pro 

způsob informování od sociálních pracovníků na úřadu. Tito se rekrutovali z řad 

mladších ročníků, ti starší se přikláněli pro informování v prostředí svého domova. 

Překvapivě ani jeden z dotazovaných neuvedl jako vhodný zdroj informací informační 

letáky, zřejmě pod vlivem přesycenosti nabídkami prodejních řetězců. 
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4 Diskuse 

Nikdy nevíme, kdy budeme my osobně nebo někdo z našich blízkých potřebovat nějaké 

sociální služby. Lze bez nadsázky říci, že se týkají každého z nás. To je i jeden z důvodu 

výběru tématu mojí absolventské práce.  

 

Při zpracování jsem čerpala z rozličných zdrojů, které jsou uvedeny v bibliografii. 

Souhlasím s názorem Leoše Zatloukala, který ve své publikaci uvádí: „Je až zarážející, 

jak málo publikací je o komunitním plánování sociálních služeb u nás k dispozici, 

navzdory tomu, jak je tato metoda propagovaná. V těch nemnoha publikacích na toto 

téma se pak bohužel často jen opakují obecné formulace z brožurek MPSV ČR.“  

 

V první části práce jsem se zaměřila na popis metody komunitního plánování. 

Pokládala jsem za nutné nejdříve seznámit čtenáře s jednotlivými pojmy, které jsou 

v literatuře zabývající se touto problematikou uváděny a které jsou důležité pro 

pochopení celého procesu. Vzhledem k tomu, že se komunitnímu plánování věnuji na 

úrovni městské části, považovala jsem za potřebné vysvětlit i pojem služeb 

souvisejících, kterými se nezabývá plánování na krajské úrovni, ale které jsou velmi 

důležité pro kvalitní a spokojený komunitní život a stávají se proto součástí většiny 

komunitních plánů na obecní úrovni. Dále jsem se v praktické části zaměřila na 

zmapování kroků, které jsou nezbytné pro úspěšné vytvoření a následnou zdárnou 

realizaci komunitního plánu. Neopomněla jsem ani celkové shrnutí, co metoda přináší 

pro občany, představitele samosprávy, úředníky i poskytovatele služeb.  

 

V poslední kapitole teoretické části jsem popsala historii realizace tohoto plánování 

v městské části Praha 5. Je překvapivé, že ani v počátku ani v průběhu procesu, kdy se 

změnila politická reprezentace, nebyl problém získat jednoznačnou politickou deklaraci 

a garanta z řad představitelů samosprávy. Ve své praxi koordinátorky komunitního 

plánování se setkávám s přístupem odmítání tohoto procesu politickými představiteli 

jiných městských částí. Na samotném začátku plánování v Praze 5 byla koordinační 

činnost svěřena externí pracovnici z neziskové organizace. Tento krok se neosvědčil. 

Průběh ani výsledky procesu nebyly dostatečně prezentovány, veškerá agenda spojená 
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s plánováním zůstala ve vlastnictví tohoto subjektu a nebyla po ukončení spolupráce 

předána zadavateli, tedy úřadu. Domnívám se, že je vhodnější koordinace vedená 

pracovníkem úřadu, na sociálním odboru, který má tuto činnost uvedenou v náplni 

práce. Ukázalo se, že tímto způsobem je zajištěno nejen propojení již existujících nebo 

vznikajících rozvojových projektů na jiných odborech, ale i pravidelné vzájemné 

předávání informací mezi pracovníky, kteří v rámci sociální práce získávají informace 

od klientů.  

 

Praktická část se zaměřuje na zmapování sociálních služeb, které jsou k dispozici 

občanům v Praze 5, jejich stručnou charakteristiku a zjištění, zda jejich zastoupení 

odpovídá požadavkům a potřebám. Je zde představen průzkum, který měl formou 

dotazníkového šetření za úkol zjistit, jaká je povědomost občanů o poskytovaných 

službách, zda vědí, kde získají potřebné informace a jaký způsob informování by jim 

vyhovoval, jaké služby užívají a jak jsou s nimi spokojeni, jaké jim chybějí a na jakou 

cílovou skupinu zaměřit pozornost.  

 

Z výsledků lze konstatovat, že většina dotazovaných věděla, kam se mají v případě 

potřeby obrátit. Překvapivý byl údaj, že nadpoloviční většina respondentů 

nepovažovala svoji znalost o poskytovaných službách za dostačující. Jak z odpovědí 

oslovených dále vyplynulo, většina je spokojena s úrovní poskytovaných služeb, ale 

nutno dodat, že většina jich také některou sociální nebo související službu v nabídce 

postrádá. Nejedná se jen o domov pro seniory, ale také o chybějící koncepční řešení 

služeb, které by zabezpečovaly bydlení v různých životních situacích a pro různé cílové 

skupiny. Problematika ubytoven nebo nocleháren a nízkoprahových denních center 

pro osoby bez přístřeší je dle mého názoru nedostatečně řešena v celopražském 

měřítku a postoj většiny městských částí je shodný, a to přesunout tento palčivý 

problém za své hranice. Respondenty uváděné chybějící sociální byty nejsou sice 

registrovanou sociální službou, ale oprávněným požadavkem. Absence finančně 

dostupného bydlení je po odprodeji většiny obecních bytů velmi těžko řešitelným 

problémem na úrovni městské části. Ostatní, respondenty požadované služby, byly 

v mnoha případech dostupné přímo v městské části (bezplatné kulturní akce a 

sportovní vyžití pro seniory a děti, kroužek pro ženy, rehabilitace v domácnosti) nebo 
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v rámci Prahy (osobní asistence, finanční poradna). Toto zjištění jen potvrzuje vyjádření 

samotných respondentů, že nejsou dostatečně informováni o nabídce sociálních a 

souvisejících služeb. 

 

Poznatky získané z dotazníkového šetření bych chtěla zpracovat ve strategickém plánu 

městské části Praha 5. Za stěžejní úkol považuji zkvalitnění informovanosti veřejnosti. 
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Závěr  

Ve své absolventské práci zaměřené na metodu komunitního plánování sociálních 

služeb v městské části Praha 5 jsem si dala za cíl zmapovat sociální služby poskytované 

v této lokalitě a pomocí dotazníkového šetření u veřejnosti zjistit, zda je nabídka 

poskytovaných služeb dostačující či nikoli. Tento hlavní cíl se mi podařilo naplnit 

v praktické části. Výsledkem je seznam poskytovatelů sociálních služeb. Dotazníkové 

šetření prokázalo, že jsou služby, které obyvatelům chybí a jejichž místní dostupnost 

považují za problematickou. Bohužel s přihlédnutím ke každoročně se snižujícím 

finančním prostředkům určeným na podporu služeb je málo pravděpodobné, že by 

došlo k rozšíření nabídky poskytovatelů a tudíž k uspokojení těchto požadavků. Nutno 

podotknout, že mnohé požadované služby byly poskytovány, ale veřejnost nebyla 

dostatečně o jejich existenci informována.  Potenciální uživatelé by měli získat přehled 

o poskytovaných službách, které jsou v rámci regionu nabízeny, poznat možnosti a 

způsoby řešení různých problémů, dozvědět se, kam a na koho se v případě potřeby 

obrátit.  

 

Jedním z dílčích cílů byla problematika optimálního způsobu informování veřejnosti. 

V dotazníkovém šetření byla na způsob získávání informací zaměřena i jedna z otázek: 

„Jaký způsob poskytování informací o sociálních a souvisejících službách a možnostech 

jejich využití by Vám nejvíce vyhovoval?“. Zjistila jsem, že nelze preferovat jen jeden 

způsob poskytování informací, ale je nutné brát zřetel na možnosti a schopnosti cílové 

skupiny, pro kterou je informace určená, popřípadě kombinovat různé způsoby.  

 

Druhý dílčí cíl, tj. popsat metodu komunitního plánování, se mi podařilo naplnit 

v teoretické části práce. Neopomněla jsem také popsat historii plánování sociálních 

služeb v Praze 5.  

 

V pohledu ekonomické krize lze předpokládat, že bude vzrůstat význam metody 

komunitního plánování sociálních služeb, kdy se mají možnost poznat a vzájemně 

informovat o svých potřebách a možnostech zadavatelé, poskytovatelé i jejich klienti.  
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Všechny stanovené cíle se mi podařilo splnit podle mých představ. Za největší přínos 

absolventské práce považuji skutečnost, že mám příležitost výsledky zjištěné v rámci 

dotazníkového šetření aplikovat v praxi při plánování sociálních služeb na městské části 

Praha 5.    
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Рeзюмe 

Система общественного  планирования социальных услуг в Праге 5 

 

Я работаю в бюро муниципальной части Праги 5, на позиции координатора 

общественного планирования социальных услуг и поэтому я выбрала тему для 

своей выпускной работы Система общественного  планирования социальных 

услуг в Праге 5. Планированиe социальных услуг в качестве метода 

общественного планирования обеспечивает эффективное использование 

финансовых ресурсов, которые вставляются в социальную сферy. Этот процесс 

отличается от реального  экономического планирования. Это диалог трёх 

рaвноправных партнёров, которых называют триада. Это поставщики социальных 

услуг, пользователи и власти, кoторые вместе творят план рaзвития социальных 

услуг.  Этот план обеспечит социальную сеть в данной территории. Общинское  

планирование безконечный процесс. 

 

В теоретической части своей выпускной работы я объяснилa основные термины в 

общественном планировании и я описывалa то, что является общественным 

планированием. Далее я в теоретической части представила принципы этого 

метода и кто принимает в нем участие. 

 

В практической части своей выпускной работы я сосредоточилась на описаниe 

актуального состояния социальных услуг, которые доступны  для жителей в Праге 

5 и на  основе анкетного опроса я оценила информированность общественности 

по этому вопросу. В анкете я cпросила людей, какие социальные услуги они 

знают, какими услугaм они пользуются и каких услуг им не хватает. 

Описаниe состояния социальных услуг в Праге 5 и ответ достаток ли этих услуг, но 

и потребны ли они,  это является основной целью моей работы. Между частичные 

цели включают поиск подходящего способа передачи информации граждан об 

организациях, которые предоставляют социальные услуги. 
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Моей целью было написать работу, которая может быть полезной для участников 

в процесce общественного планирования в Праге 5, но и в других областях, где 

этот метод помогает планировать развитиe социальных услуг. 
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Přílohy 

Příloha č. 1 – Seznam organizací dle poskytovaných sociálních služeb 

� Sociální poradenství 

0dborné sociální poradenství - 9 organizací: Český helsinský výbor; Klub nemocných 

cystickou fibrózou,o.s.; o.s.Anabell; proFem o.p.s.; Člověk hledá člověka,o.s.; Bílý kruh 

bezpečí, o.s.; o.s.Lorm-Společnost pro hluchoslepé; Spol.E – Czech Epilepsy Association 

o.s.; Společnou cestou. 

Jedná se o aktivitu, směřující k pomoci řešit obtížnou životní situaci se zaměřením na 

příslušnou skupinu, navázat kontakty s přirozeným sociálním prostředím, sociálně 

terapeutickou činnost, pomoci lépe se orientovat v právech a povinnostech.   

 

� Služby sociální péče 

Osobní asistence - 3 organizace: Hewer-o.s.; Prosaz o.s.; Asistence o.s. 

Jde o službu poskytovanou zdravotně, tělesně, mentálně nebo sociálně 

znevýhodněnému člověku, aby se maximálně možnou měrou začlenil zpět do 

společnosti s možností zůstat v svém domácím prostředí.  

 

Pečovatelská služba - 2 organizace: Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 

(příspěvková organizaci ÚMČ Praha 5); Diakonie ČCE. 

Služba pomáhající především seniorům a občanům se zdravotním postižením přes 

nepříznivé sociální a zdravotní situace setrvávat ve svém přirozeném prostředí a 

zachovat tak vazby na své přátele a blízké.  

 

Tísňová péče - 1 organizace: ŽIVOT 90, o.s.   

Služba, jejímž cílem je zprostředkovat okamžitou pomoc prostřednictvím 

elektronického asistenta starším nebo zdravotně postiženým osobám v každodenních, 

mimořádných či krizových situacích v jejich vlastním, přirozeném prostředí.  

 

Odlehčovací služby - 2 organizace: Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5; 

Diakonie ČCE Stodůlky. 



 
 

Tuto ambulantní, terénní nebo pobytovou službu lze charakterizovat jako praktickou 

pomoc lidem se závažnou diagnózou, a také těm, kteří o ně pečují.  

 

Denní stacionáře - 2 organizace: Arcidiecézní charita Praha; Centrum sociální a 

ošetřovatelské pomoci Praha 5. 

Ambulantní služba je poskytována osobám, které se pro svůj věk, zdravotní nebo 

duševní onemocnění neobejdou bez pomoci druhé osoby, bydlí většinou v rodinách a  

určitou část dne tráví mimo domov ve stacionáři.  

 

Týdenní stacionář - 1 organizace: Diakonie ČCE Stodůlky. 

Tato pobytová služba nabízí osobám, které se pro svůj věk, zdravotní nebo duševní 

onemocnění neobejdou bez pomoci druhé osoby propojení mezi pobytem v kolektivu 

v pracovních dnech a víkendovým časem stráveným s rodinou.   

 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením - 2 organizace: Palata-domov pro 

zrakově postižené; Domov SPMP Dana. 

Dlouhodobá pobytová služba je poskytována osobám, které pro sníženou soběstačnost 

z důvodů zdravotního postižení potřebují pomoc jiné fyzické osoby.  

 

Domov se zvláštním režimem - 1 organizace: Arcidiecézní charita Praha. 

Pobytová služba pro osoby s Alzheimerovou chorobou nebo dalšími typy demencí, 

které nemohou z důvodu onemocnění zůstat v přirozených podmínkách vlastního 

domova a potřebují stálou pomoc druhé osoby. 

 

Chráněné bydlení - 1 organizace: BONA o.p.s. 

Pobytová služba umožňující člověku s postižením zůstat v běžném prostředí, kde mu 

jsou poskytovány potřebné sociální služby. 

 

� Služby sociální prevence 

Raná péče - 2 organizace: Diakonie ČCE Stodůlky; APLA Praha, o.s. 

Terénní, popř. ambulantní služba poskytovaná rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se 

zdravotním postižením, zaměřená na podporu vývoje dítěte i celé rodiny.  



 
 

Telefonická krizová pomoc - 1 organizace: Bílý kruh bezpečí, o.s. 

Služba poskytovaná formou odborné telefonické pomoci osobám v krizové životní 

situaci, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami. 

 

Tlumočnické služby - 2 organizace: Sknedam; o.s.Lorm-Společnost pro hluchoslepé. 

Služba zabezpečující zprostředkování komunikace osobám, které jí nejsou schopni.  

 

Azylové domy - 2 organizace: Arcidiecézní charita Praha; Diakonie ČCE. 

Jedná se o pobytovou službu na přechodnou dobu. Obě organizace poskytují ubytování 

matkám s dětmi, které ztratily bydlení.  

 

Domy na půl cesty - 1 organizace: DOM, o.s. 

Pobytová služba zaměřená na mladé lidi bez dobrého rodinného zázemí, která jim 

poskytovanými službami pomáhá k samostatnému životu. 

 

Kontaktní centra - 2 organizace: PROGRESSIVE o.s.; SANANIM. 

Nízkoprahové zařízení poskytující ambulantní nebo terénní službu osobám ohroženým 

závislostí na návykových látkách a osobám závislým. 

 

Krizová pomoc - 1 organizace: Dětské krizové centrum, o.s. 

Jedná se o terénní, ambulantní nebo pobytovou službu s cílem zajistit ochranu a 

bezpečí ohrožených dětí.  

 

Služby následné péče - 1 organizace: DROP IN o.p.s. 

Ambulantní služba zaměřená na pomoc bývalým uživatelům návykových látek a 

patologickým hráčům hledat a udržet plnohodnotný život bez závislosti. 

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - 5 organizací: Armáda spásy v ČR; 

Cestou necestou o.s.; Člověk hledá člověka, o.s.; Hestia, o.s.; o.s. LATA. 

Terénní a ambulantní služby poskytované rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci 

se zaměřením na správný vývoj dítěte a sociální začlenění rodiny. 

 



 
 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením – 

5 organizací: o.s.Lorm-Společnost pro hluchoslepé; Sknedam; Kontakt bB občanské 

sdružení; Spol.E – Czech Epilepsy Association o.s.; Česká unie neslyšících. 

Služba zaměřená na podporu aktivního způsobu života seniorů a dospělých osob se 

zdravotním postižením ve společnosti. 

 

Sociálně terapeutické dílny - 1 organizace: Diakonie ČCE Stodůlky. 

Ambulantní služba poskytovaná osobám se zdravotním postižením za účelem udržení, 

obnovení nebo získání základních pracovních návyků v chráněném prostředí. 

 

Terénní programy - 4 organizace: Člověk v tísni, o.p.s.; Progressive o.s.; 

o.s Romodrom; NADĚJE o.s. 

Služba určená osobám, které jsou ohroženy nebo vedou rizikový způsob života, 

nemohou nebo nechtějí vyhledat pomoc sami nebo o této možnosti nevědí. 

 

Sociální rehabilitace - 5 organizací: o.s.Lorm-Společnost pro hluchoslepé; Helppes-

Centrum výcviku psů pro postižené o.s.; Sjednocená organizace nevidomých a 

slabozrakých ČR; o.s.Green Doors; Tyfloservis, o.p.s. 

Služba poskytovaná lidem se zdravotním postižením, kteří se chtějí naučit novým 

dovednostem pro získání nezávislosti a samostatnosti v životě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 2 - Dotazník pro veřejnost 

Vážené dámy a vážení pánové,  
jsem studentkou IV. ročníku Vyšší odborné školy MILLS, s.r.o. Čelákovice, obor sociální práce.  Dovoluji si 
Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku. Garantuji Vám, že Vaše odpovědi zůstanou anonymní a 
budou použity jako součást podkladů pro absolventskou práci „Systém komunitního plánování sociálních 
služeb na Praze 5“. Mohou také sloužit jako podklad pro MČ Praha 5 ke zkvalitnění a zefektivnění 
dostupnosti sociálních a souvisejících služeb poskytovaných na území této městské části.   

Zvolenou odpověď zaškrtněte křížkem (X) ve vyznačeném poli (□). 

1) Jaké je Vaše pohlaví? 

□ muž     □ žena 

 
2) Jaký je Váš věk? 

 □ do 20 let    □ 21 – 35 

 □ 36 – 50    □ 51 – 65 
 □ 66 – 79    □ 80+ 

 
3) Víte, kam se obrátit v případě, že byste Vy nebo někdo ve Vaší rodině potřeboval 
pomoc ve formě sociálních služeb? 

□ ano     □ ne 

 
4) Máte dostatek informací o sociálních a souvisejících službách, které jsou 
poskytovány občanům v Praze 5? (souvisejícími službami jsou myšleny služby, které se zabývají 

naplněním volného času uživatelů, např. Kluby seniorů, Mateřská centra, Svazy zdravotně postižených, 
Kroužky pro děti a mládež, …) 

□ ano     □ ne 

 
5) Jaký způsob poskytování informací o sociálních a souvisejících službách a 
možnostech jejich využití by Vám nejvíce vyhovoval? 

□ informační letáky s nabídkou soc. služeb v Informačních střediscích  

□ v měsíčníku ÚMČ Praha 5 „Pětka pro vás“ 

□ na webových stránkách ÚMČ Praha 5 

□ prostřednictvím pracovníků na sociálním odboru ÚMČ Praha 5 

□ prostřednictvím pracovníků sociálního odboru přímo v domácnosti  

  klienta 

□ prostřednictvím katalogu poskytovatelů sociálních služeb 

 



 
 

6) Jste Vy nebo někdo ve Vaší rodině uživatelem některé sociální nebo související 

služby poskytované v Praze 5?  

□ ano     □ ne   

 
Pokud jste uvedli ano, napište prosím, o jakou službu se jedná: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
7) Jste spokojen/a s úrovní poskytovaných sociálních a souvisejících služeb 
poskytovaných v Praze 5?  

□ velmi spokojen   □ spokojen   

□ silně nespokojen   □ nespokojen 

□ nevím  

     
8) Existují sociální a související služby, které byste měl/a zájem využívat a v Praze 5 
chybí?  

□ ano     □ ne  

 
Pokud jste uvedli ano, napište prosím, jaká služba Vám chybí: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
9) Jaké cílové skupině by se měla na území MČ Praha 5 věnovat větší pozornost při 
řešení sociálních problémů: 

□ rodinám s dětmi  

□  mládeži 

□ seniorům 

□ osobám se zdravotním postižením 

□ etnickým a národnostním menšinám 

□ osobám ohroženým sociálním vyloučením, osobám v krizi 

 
Děkuji za spolupráci a za Váš čas. 

Přeji hezký den, Ivana Kosová 

☺ 


