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Úvod
SPRSS byl schválen usnesením RHMP č. 216 dne 19. 2. 2013. Předložená Aktualizace „Střednědobého
plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na rok 2013 – 2015“, pro rok 2015
(dále jen „Aktualizace“) je závazný dokument v oblasti plánování a financování sociálních služeb
pro HMP doplňující SPRSS a PSPRSS. Je nutné zdůraznit, že Aktualizace nemění schválené priority
v oblasti sociálních služeb v obou schválených strategických dokumentech a neřeší problematiku
potřebnosti jednotlivých sociálních služeb pro občany HMP. Aktualizace je především
nevyhnutelnou reakcí na vnější změny, které nastaly v období plnění SPRSS.

K procesu tvorby Aktualizace přistupuje HMP především z důvodu:
-

legislativních změn v oblasti plánování a financování sociálních služeb na národní úrovni,

-

nutnosti časové a obsahové aktualizace Realizační části SPRSS na úrovni HMP.

Legislativní změny v oblasti plánování a financování sociálních služeb na národní úrovni
Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, dojde v roce 2015
k zásadní změně ve financování sociálních služeb. Rozhodování o výši dotace na poskytování
sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb přejde z úrovně státu na úroveň krajů, v tomto
případě na HMP.
V současné době se o poskytování dotací na sociální služby s regionální a místní působností
rozhoduje na úrovni státu, resp. MPSV. Jedná se fakticky o centralizovaný systém poskytování dotací,
kde o přidělení dotací na jednotlivé poskytované sociální služby rozhoduje MPSV, přičemž
administrace dotačního řízení je rozdělena mezi MPSV a krajské úřady (výkon státní správy
v přenesené působnosti).
Od roku 2015 kompetence v rozhodování o výši finanční podpory jednotlivým sociálním službám
přejdou na úroveň krajů. Dojde tedy k částečné decentralizaci dotačního řízení z úrovně MPSV
na úroveň krajů, protože bude nadále zachován vliv MPSV na způsob rozdělování prostředků na
krajské úrovni (např. kraj bude uvádět v žádosti o dotaci mimo jiné způsob rozdělení a čerpání
dotace, který se tak stane předmětem hodnocení ze strany MPSV, žádost kraje bude podléhat
schválení MPSV; kraj bude plnit další informační povinnosti při rozdělování dotace vůči MPSV).
Schvalovat podporu jednotlivých poskytovaných služeb budou orgány kraje, přičemž kraj
při rozhodování o podpoře jednotlivých služeb musí vycházet ze střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb kraje. Kraj bude o této podpoře rozhodovat v samostatné působnosti v souladu se
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákonem
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy EU o veřejné
podpoře.
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Nutnost časové a obsahové aktualizace Realizační části SPRSS na úrovni HMP
Hlavní důvody aktualizace Realizační části SPRSS:
-

vyšší objem finančních prostředků alokovaných na dotační řízení v oblasti poskytování
sociálních služeb z centrální úrovně pro HMP,

-

zajištění souladu SPRSS s nově schválenými strategickými materiály HMP (např. osoby
bez přístřeší, osoby se zdravotním postižením či osoby se závislostí),

-

nemožnost realizovat některá systémová opatření obsažená ve SPRSS z důvodu organizačních
změn na úrovni MHMP (rozdělení ZSP MHMP a oddělení agend přeneseného výkonu státní
správy a výkonu samosprávy), např. nemožnost zajištění vzniku jednotné metodiky sběru
potřeb na MČ na úrovni zástupců sociálních odborů z důvodu odlišné působnosti;

-

vlivem vnějších podmínek (např. posun v oblasti počtu uživatelů jednotlivých cílových skupin,
legislativní změny v sociální oblasti, časová tíseň) nemožnost efektivní realizace části opatření
(či aktivit) vyplývajících z priorit v oblasti jednotlivých cílových skupin uživatelů sociálních
služeb, neboť tato opatření (tyto aktivity) musí být upravena (upraveny) v časové ose plnění
(posunutí termínu realizace).

1. Aktualizace
1.1. Obecný legislativní rámec pro Aktualizaci
V souladu se současným legislativním prostředím, především zákonem č. 108/2006 Sb.
a jeho připravovanou technickou novelou, dále povahou Aktualizace, je nutné definovat procesní
aktivity kraje (HMP) v rámci zákonného dotačního řízení na financování sociálních služeb
v základních bodech:
-

definice krajské sítě sociálních služeb,

-

definice krajské sítě sociálních služeb na úrovni plánovaných kapacit pro jednotlivé druhy
sociálních služeb,

-

zveřejnění transparentního systému financování krajské sítě sociálních služeb;

včetně procesů hodnocení a případné použití optimalizačních koeficientů.
Nad rámec zákonných povinností HMP Aktualizaci definuje základní osu krajské sítě sociálních
služeb v rámci dotačního řízení pro rok 2015 na úrovni jednotlivých poskytovatelů sociálních
služeb a plánu jejich kapacit (viz příloha Aktualizace).
Vzhledem k výše zmíněnému legislativnímu rámci je užitečné zmínit procesní aktivity, které
explicitně nezahrnuje Aktualizace, protože přímo nesouvisí se samotným obsahem SPRSS, ale
jsou nutnou podmínkou pro úspěšnou realizaci dotačního řízení z úrovně krajů:
-

vytvoření jednotné prováděcí metodiky kraje, která má přímou návaznost a respektuje
metodiku MPSV pro přechod dotačního řízení ze státu na kraje;
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-

definice a schválení pravidel a podmínek realizace dotačního řízení pro rok 2015 včetně
schvalovacích procesů orgány samosprávy (krajů),

-

určení reálného časového harmonogramu dotačního řízení včetně schvalovacích procesů
orgány krajů,

-

vypořádání problematiky veřejné podpory v oblasti financování registrovaných sociálních
služeb.

1.2. Optimální a reálná krajská síť sociálních služeb, oprávněný subjekt tvorby sítě, předpoklad
sítě a základní kritéria vstupu do sítě
Krajskou síť sociálních služeb pro rok 2015 HMP definuje na úrovni plánovaných kapacit (oddíl 1. 3) a
konkrétních organizací (příloha Aktualizace).
Krajská síť sociálních služeb je definována dvojím způsobem - v optimální a reálné podobě:



optimální podoba sítě – maximální (žádoucí) síť sociálních služeb, která optimálním způsobem
zohledňuje financování jednotlivých druhů sociálních služeb v rámci kraje, tj. bez ohledu
na výši disponibilních zdrojů financování sociálních služeb;



reálná podoba sítě – síť sociálních služeb, kterou lze na území HMP financovat z veřejných
zdrojů; těmito zdroji jsou zejména:
-

dotace kraji poskytovaná MPSV,

-

vlastní prostředky z rozpočtu HMP,

-

prostředky z rozpočtů MČ.

Kraj - jako odpovědný subjekt tvorby sítě sociálních služeb - v rámci dotačního řízení žádá stát (MPSV)
o dotaci na financování optimální podoby krajské sítě sociálních služeb.
Odpovědný subjekt tvorby krajské sítě sociálních služeb je kraj (v tomto případě HMP), a to
především z důvodů:
-

legislativních - § 95 zákona č. 108/2006 Sb. popisuje činnosti kraje v samostatné působnosti,
lze z nich jednoznačně dovodit, že činnosti spojené s tvorbou sítě koordinuje, spoluvytváří
a řídí kraj;

-

ekonomických – jde o subjekt, který v procesu dotačního řízení vyplácí, až na výjimky
(např. PO HMP/MČ), nejvyšší podíl finančních prostředků na poskytování sociálních služeb
z veřejných zdrojů;

-

informačních – na úrovni kraje se shromažďují informace z veřejných registrů (elektronické
registry), provedených kontrol registračních podmínek, následných a průběžných finančních
kontrol, metodických dohledů atd.;

-

věcných – kraj je podle zákona č. 108/2006 Sb. zpracovatelem střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb, ke kterému by měly být zpracovány adekvátní analytické podklady;
při zpracování SPRSS vycházelo HMP ze strategických dokumentů MČ, reflektovalo zjišťování
potřebnosti sociálních služeb na místní úrovni, dále je založena organizační struktura procesů

5

plánování sociálních služeb, je vedena permanentní komunikace s uživateli, poskytovateli a
zástupci MHMP/úřadů MČ atd.
Nastavení krajské sítě sociálních služeb je založeno na předpokladu, že současná síť sociálních
služeb pro občany HMP převážně vznikla jako adekvátní reakce na potřeby obyvatel HMP a čerpá
z toho svoji oprávněnost a legitimitu.
Samotný proces tvorby krajské sítě sociálních služeb, který definuje kapacity v jednotlivých
druzích sociálních služeb pro HMP, se opírá o tři základní kritéria:
-

kritérium kvality a historie – u zařazení/nezařazení sociální služby do krajské sítě sociálních
služeb je důležitým kritériem skutečnost, zda sociální služba úspěšně procházela systémem
hodnocení při dotačním řízení v uplynulých letech (především v letech 2012, 2013 a 2014);
dalším kritériem je skutečnost, zda jsou u konkrétní sociální služby známy výsledky kontrol
a metodických dohledů (pokud byly realizovány) ve vazbě na praxi a kvalitu poskytované
sociální služby;

-

kritérium časové a místní dostupnosti – v HMP hraje kritérium časové a místní dostupnosti
pouze dílčí roli (např. díky faktu, že v případě HMP jde o jednu městskou aglomeraci
s jednotným systémem dopravy - MHD). Jedná se spíše o vybrané druhy sociálních služeb
poskytovaných cílové skupině senioři, OZP a rodiny, děti a mládež v krizi; zohlednění tohoto
kritéria je promítnuto do systémové spolupráce mezi MČ Praha 1 až 22 a HMP (např. povinný
podíl MČ na financování vybraných druhů sociálních služeb z vlastního rozpočtu);

-

kritérium priorit SPRSS – některé druhy sociálních služeb na území HMP (podle SPRSS) jsou
prioritní a existuje předpoklad postupného navyšování kapacit (domovy se zvláštním
režimem, pečovatelská služba, osobní asistence a chráněné bydlení), pokud pro navýšení
budou vytvořeny vnější podmínky (celková výše alokace finančních prostředků pro dotační
řízení ze strany státu a rozpočtových možností HMP); ani konkrétní poskytovatelé těchto
sociálních služeb však nejsou automaticky zařazeni do krajské sítě sociálních služeb, avšak
u prioritních druhů sociálních služeb by nemělo dojít k poklesu kapacit minulého roku
oproti roku dotačnímu (dále viz optimalizační koeficienty).

Krajská síť sociálních služeb v konkrétních kapacitách je fixována pouze pro rok 2015. Krajská síť pro
roky následující (2016 až 2019) bude vytvořena v novém střednědobém plánu rozvoje sociálních
služeb na území HMP.
Základní osa krajské sítě sociálních služeb v rámci dotačního řízení na rok 2015 (na úrovni konkrétních
sociálních služeb v jejich kapacitách) je obsažena v příloze Aktualizace. Samotné zařazení sociální
služby do přílohy Aktualizace však automaticky konkrétnímu poskytovateli negarantuje finanční
podporu, podmínkou je formální i obsahové dodržení pravidel, podmínek a metodických pokynů
spojených s dotačním řízením. Rovněž může vzniknout objektivní pochybnost o konkrétní sociální
službě (na základě provedených kontrol či metodických dohledů).
Základní osa krajské sítě sociálních služeb obsahuje výčet kapacitních jednotek, které jsou přeneseny
z podaných a evidovaných žádostí o dotaci na poskytování sociálních služeb pro rok 2014. Není zcela
vyloučeno, že v rámci dotačního řízení na rok 2015 budou do krajské sítě zařazeny i jiné sociální
služby, než obsahuje příloha Aktualizace; tuto skutečnost umožňuje celkový plán kapacit
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v jednotlivých druzích sociálních služeb, ale vždy bude žádost posuzována individuálně a platí, že v
celkovém objemu není možné financovat kapacity sociálních služeb, které jsou vyšší než celkový plán
kapacit v krajské síti sociálních služeb pro rok 2015.
Sociální služby, které nebudou zařazeny do krajské sítě sociálních služeb, nebudou krajem v rámci
dotačního řízení pro rok 2015 finančně podporovány.
Důvodem nezařazení konkrétní sociální služby do krajské sítě je v obecné rovině nesoulad se SPRSS,
a to především z těchto konkrétních důvodů:
-

nenavyšování pobytových kapacit oproti roku předešlému s výjimkou domovů se zvláštním
režimem a chráněného bydlení v intencích kapacit uvedených ve SPRSS,

-

nevhodná lokalizace sociální služby; jde o mimopražské služby, kdy má uživatel reálnou
alternativu využít stejný druh sociální služby na území HMP;

-

obsahové překrývaní základních činností u více druhů služeb, které jsou poskytovány jedním
subjektem a mohou zakládat předpoklad duplicitního (totožného) plnění;

-

závažné pochybnosti o kvalitě a věcném plnění poskytování sociálních služeb (informace
z realizovaných inspekcí sociálních služeb, kontrol registračních podmínek či metodických
dohledů).

1.3. Krajská síť sociálních služeb definovaná v plánovaných kapacitách pro jednotlivé druhy
sociálních služeb na rok 2015
V hodnotícím systému HMP jsou kapacitní jednotky učeny u všech druhů sociálních služeb:
-

u osobní asistence jsou to plánované hodiny přímé péče (celkový počet vykazovaných hodin
přímé práce za konkrétní časový úsek, v tomto případě rok, přičemž počet vykázaných hodin
musí odpovídat částečným nebo plným úhradám uživatelů, kterým byla poskytnuta sociální
služba osobní asistence) na dotační rok (s logickou návazností na roky minulé),

-

u domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, domovů pro OZP, pobytové formy
odlehčovací služby, týdenních stacionářů, chráněného bydlení, azylového bydlení,
terapeutických komunit, pobytové formy služeb následné péče, pobytové formy krizové
pomoci, pobytové formy sociální rehabilitace a nocleháren je to celkový počet plánovaných
registrovaných lůžek,resp. cena registrovaného lůžka, za jeden rok provozu z veřejných
zdrojů;

-

u ostatních druhů sociálních služeb je to celkový počet plánovaných přepočtených pracovních
úvazků,resp. cena přepočteného pracovního úvazku, za jeden rok provozu z veřejných zdrojů.
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Tabulka č. 1: Krajská síť sociálních služeb definovaná v plánovaném kapacitním rozsahu a optimálním objemu finančních
prostředků pro rok 2015 (v Kč)

Paragraf

druh služby

celkový plán kapacit
v krajské síti sociálních
služeb pro rok 2015

37

Odborné sociální poradenství

39

Osobní asistence

40

Pečovatelská služba

800

41

Tísňová péče

11

42

Průvodcovské a předčitatelské
služby

3

43

Podpora samostatného bydlení

22

Odlehčovací služby

40

Odlehčovací služby pouze pobytová forma

425

45

Centra denních služeb

60

46

Denní stacionáře

297

47

Týdenní stacionáře

120

48

Domovy pro OZP

1200

49

Domovy pro seniory

2570

50

Domovy se zvláštním režimem

1150

51

Chráněné bydlení

310

52

Sociální služby poskytované ve
zdravotnických zařízeních lůžkové
péče

180

54

Raná péče

25

55

Telefonická krizová pomoc

35

56

Tlumočnické služby

10

57

Azylové domy

880

58

Domy na půl cesty

35

59

Kontaktní centra

45

44

160
330 000

optimální výše
finančních
prostředků podle
kapacit krajské sítě
pro rok 2015
70 667 672
76 900 096
222 830 376
1 481 975
870 320
8 948 635
14 565 065
52 946 614
21 495 161
79 955 215
28 526 355
162 208 678
239 516 237
204 367 647
63 317 771
24 476 083
11 540 040
11 175 109
4 325 746
81 715 807
9 981 400
20 151 021
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Paragraf

druh služby

celkový plán kapacit
v krajské síti sociálních
služeb pro rok 2015

Krizová pomoc

25

Krizová pomoc – pobytová forma

25

60a

Intervenční centra

7

61

Nízkoprahová denní centra

60

62

Nízkoprahová zařízení pro děti
a mládež

70

63

Noclehárny

450

Služby následné péče

15

60

64

65
66

Služby následné péče pouze pobytová forma
Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro
seniory a osoby se zdravotním
postižením

30
60
60

67

Sociálně terapeutické dílny

75

68

Terapeutické komunity

0

69

Terénní programy

100

Sociální rehabilitace

180

Sociální rehabilitace pouze pobytová forma

180

70

optimální výše
finančních
prostředků podle
kapacit krajské sítě
pro rok 2015
12 141 515
6 267 800
2 322 619
27 202 857
33 440 343
25 637 808
7 135 524
5 610 000
28 932 550
28 122 345
29 522 896
44 942 700
86 208 723
50 655 000

Celková optimální výše na financování pražské sítě sociálních služeb v uvedených kapacitách je
1 800 815 701 Kč.
Kapacity krajské sítě pro rok 2015 byly určeny podle žádostí konkrétních poskytovatelů sociálních
služeb o státní dotaci na poskytování sociálních služeb na rok 2014.
Optimální výše finančních prostředků (čtvrtý sloupek tabulky č. 1) není čistým násobkem plánovaných
kapacit a cenové hladiny daného druhu sociální služby (tabulka č. 2), ale je redukována o příspěvek
zřizovatele (v případě PO), o úhrady uživatelů služby a o úhrady od zdravotních pojišťoven. Po těchto
redukcích je optimální výše finančních prostředků navýšena o 10 % proti roku 2014 u všech druhů
sociálních služeb.
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1.4. Krajská síť sociálních služeb – systém hodnocení, výše cenových hladin a použití
optimalizačních koeficientů pro rok 2015
Systém hodnocení je podrobně popsán v PSPRSS. V mírné modifikaci lze systém hodnocení procesně
popsat v následných krocích:
Úvodním krokem je definování jednotky, ke které se bude vztahovat cenová hladina u jednotlivých
druhů sociálních služeb (tabulka č. 2).
V následném kroku dojde ke stanovení cenové hladiny z veřejných zdrojů na jednotku/za rok
podle jednotlivých druhů sociálních služeb. Veřejnými zdroji se rozumí státní dotace z rezortu MPSV
(kapitola 313 – MPSV), úhrady od uživatelů sociálních služeb stanovené metodikou MPSV, úhrady
z fondů zdravotních pojišťoven a finanční prostředky z úrovně územních rozpočtů.
Stanovení cenové hladiny určují následující kritéria:
•

vývoj obvyklých (průměrných) nákladů na jednotku daného druhu sociální služby podle analýz dat za období 2011, 2012 a 2013;

•

průměr nákladů na sociální službu v ČR,

•

konzultace s poskytovateli sociálních služeb,

•

úprava cenové hladiny u jednotlivých žadatelů - v cenové hladině se dále promítá
i zohlednění dalších kritérií, např. stupně zdravotního postižení, cílová skupina, poměr
pracovníků v přímé péči k ostatním pracovníkům sociální služby (přepočtené úvazky),
vícezdrojovost financování služby;

•

individuální hodnocení - stanoveno procentní úpravou cenové hladiny -/+ 10–20 %
(hodnocena především specifika služby (soulad se SPRSS, popis služby, místní dostupnost,
časový rozsah služby, zohlednění sociálních služeb pro uživatele s duální sociální
problematikou) – nutná shoda celé pracovní skupiny (sociální pracovník, ekonom,
koordinátor plánování sociálních služeb, registrátor).

Následně je možné provést výpočet optimálního návrhu:
(cenová hladina x jednotka /kapacita/, tzv. náklady služby na jednotku) - (minimální úhrady od
uživatelů plus úhrady od zdravotních pojišťoven a odečet neinvestičního příspěvku zřizovatele/
u
PO/, tzv. obvyklé příjmy služby) = optimální návrh dotace.
Poté je upraven optimální návrh dotace na procentní výši podle působnosti sociální služby pro HMP
(např. sociální služba je poskytována ve třech krajích, z toho připadá na HMP 30 %: úprava
optimálního návrhu dotace bude tedy krácena na 30 %).
Tvorba reálného návrhu podle skutečné výše dotace, kdy se s použitím optimalizačních koeficientů
krátí optimální návrhy v rámci daného druhu služby.
Důležité: Návrh výše dotace v reálném (ani v optimálním) návrhu není kalkulován na 100 %
skutečných nákladů konkrétní sociální služby. Samotné stanovení cenových hladin neodpovídá 100%
reálnému rozpočtu konkrétní sociální služby, ale vyjadřuje pouze podíl výše popsaných veřejných
zdrojů. Financování sociálních služeb (tvorba rozpočtu a jeho plnění) musí být svým charakterem
vícezdrojové.
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Tabulka č. 2: Jednotka a výše cenových hladin u jednotlivých druhů sociálních služeb (v Kč)

Paragraf

druh služby

jednotka, ke které váže
cenové hladina

cenová hladina

37

Odborné sociální poradenství

ÚV

437 100

39

Osobní asistence

H

330

40

Pečovatelská služba

ÚV

397 700

41

Tísňová péče

ÚV

425 100

42

Průvodcovské a předčitatelské
služby

ÚV

427 300

43

Podpora samostatného bydlení

ÚV

423 600

Odlehčovací služby

ÚV

401 900

Odlehčovací služby pouze pobytová forma

L

352 000

45

Centra denních služeb

ÚV

405 100

46

Denní stacionáře

ÚV

400 300

47

Týdenní stacionáře

L

352 000

48

Domovy pro OZP

L

396 000

49

Domovy pro seniory

L

352 000

50

Domovy se zvláštním režimem

L

396 000

51

Chráněné bydlení

L

286 000

52

Sociální služby poskytované ve
zdravotnických zařízeních
lůžkové péče

L

300 000

54

Raná péče

ÚV

445 700

55

Telefonická krizová pomoc

ÚV

425 100

56

Tlumočnické služby

ÚV

431 600

57

Azylové domy

L

125 000 / 90 000*

58

Domy na půl cesty

L

260 000

59

Kontaktní centra

ÚV

409 100

60

Krizová pomoc

ÚV

428 900

60

Krizová pomoc – pobytová

L

242 000

60a

Intervenční centra

ÚV

425 100

44
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Paragraf

druh služby

jednotka, ke které váže
cenové hladina

cenová hladina

61

Nízkoprahová denní centra

ÚV

413 900

62

Nízkoprahová zařízení pro děti
a mládež

ÚV

441 900

63

Noclehárny

L

72 000

ÚV

443 800

Služby následné péče
64

Služby následné péče pouze pobytová forma
Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro
seniory a OZP

L

220 000

ÚV

434 900

ÚV

429 400

67

Sociálně terapeutické dílny

ÚV

410 700

68

Terapeutické komunity

L

0

69

Terénní programy

ÚV

434 500

Sociální rehabilitace

ÚV

436 100

L

272 000

65
66

70

Sociální rehabilitace pouze pobytová forma

)

* Cenová hladina 125 000 Kč je určena pro azylové domy pro matky/rodiny s dětmi. Cenová hladina 90 000 Kč je určena
pro azylové domy pro jednotlivce (muže, ženy).

Optimalizační koeficienty
Vzhledem k předpokladu nedostatečné výše finančních prostředků na úspěšnou realizaci dotačního
řízení musí HMP použít transparentní optimalizační koeficienty, které umožní rozdělit alokaci
prostředků na jednotlivé druhy sociálních služeb v reálné výši.
První koeficient – redukční
Jednotlivé druhy sociálních služeb byly v minulých letech financovány na základě kalkulačních vzorců,
které vycházely z konkrétního nastavení cenových hladin jednotlivých kapacitních jednotek, v rámci
druhu sociálních služeb. Tyto cenové hladiny odrážely historickou nákladovost jednotlivých druhů
sociálních služeb. V dotačním řízení pro rok 2015 pravděpodobně dojde k situaci, že vypočítaná výše
optimální podpory, založená na cenové hladině odrážející reálné náklady jednotlivých druhů
sociálních služeb, bude výrazně vyšší než optimální výše podpory v letech minulých. V tomto případě
HMP přechodně použije prostý redukční koeficient, který bude vázat k objemu finančních prostředků
optimálně navržených k alokaci pro daný druh sociálních služeb v roce 2014. Redukční koeficient
pro rok 2015 tedy snižuje rozdíl mezi výpočty optimálních návrhů výše dotace z let 2014 a 2015, které
vznikly použitím nových cenových hladin na kapacitní jednotku.
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Druhý koeficient - prioritní
Pokud alokace prostředků bude nižší a použití redukčně strukturálního koeficientu nebude
dostatečné, pak bude použit koeficient prioritní, kterým budou dále hodnoceny jednotlivé druhy
sociálních služeb podle priorit ve SPRSS. Prioritní koeficient má intervalový charakter (tabulka č. 3).
Uvedené koeficienty budou použity v případě, že celková výše procentního podílu HMP (směrné
číslo) z celkové dotace na financování sociálních služeb nebude nižší než 90 % z celkové výše dotace
pro rok 2014. V opačném případě bude krajská síť sociálních služeb redukována na úrovni kapacit
jednotlivých druhů sociálních služeb a fakticky tak dojde k poklesu kapacit vybraných druhů
sociálních služeb podpořených v roce 2014.
Na oba optimalizační koeficienty navazuje základní stabilizační pravidlo pro výpočet reálné výše
dotace: sociální služba zařazená do krajské sítě sociálních služeb v rámci systému hodnocení (což není
např. snížení či zvýšení kapacitních jednotek) může poklesnout o finanční výši na úrovni max. –15 %
reálné dotace z roku 2014 a naopak v rámci systému hodnocení (což není např. navýšení kapacitních
jednotek) stoupnout o finanční výši na úrovni max. 30 % reálné dotace oproti roku 2014, což vychází i
z metodických pokynů MPSV. Ve zcela ojedinělých případech - z důvodu objektivně vyšší nákladovosti
sociální služby - bude při výpočtu dotace nastavena a kalkulována vyšší cenová hladina a pro tuto
sociální službu nemusí platit základní stabilizační pravidlo pro výpočet reálné výše dotace.
Tabulka č. 3: Optimální výše dotace v roce 2014 (v Kč), výše redukčního a prioritního koeficientu

paragraf

druh služby

37

Odborné sociální
poradenství

39

Osobní asistence

40

Pečovatelská služba

41

Tísňová péče

42
43

Průvodcovské
a předčitatelské služby
Podpora samostatného
bydlení
Odlehčovací služby

44

Odlehčovací služby pouze pobytová forma

45

Centra denních služeb

46

Denní stacionáře

47

Týdenní stacionáře

48

Domovy pro OZP

optimální výše dotace
pro jednotlivé druhy
sociálních služeb v roce
2014
47 857 370
59 897 278
105 505 071
1 000 000
445 760
5 232 354
5 559 544
44 308 842
13 643 920
49 553 848
20 990 650
105 653 898

redukční
koeficient

prioritní
koeficient

0,65

0,7 - 1,0

0,70

0,95 -1,1

0,50

0,85 – 1,0

0,70

0,85 – 1,0

0,50

0,85 – 1,0

0,70

0,85 – 1,0

0,40

0,85 – 1,0

0,75

0,85 – 1,0

0,65

0,85 – 1,0

0,65

0,85 – 1,0

0,65

0,85 – 1,0

0,65

0,95 -1,1
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paragraf

druh služby

49

Domovy pro seniory

50

Domovy se zvláštním
režimem

51

Chráněné bydlení

52

Sociální služby
poskytované ve
zdravotnických zařízeních
lůžkové péče

54

Raná péče

55

Telefonická krizová pomoc

56

Tlumočnické služby

57

Azylové domy

58

Domy na půl cesty

59

Kontaktní centra
Krizová pomoc

60
Krizová pomoc - pobytová
60a
61
62
63

Intervenční centra
Nízkoprahová denní
centra
Nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež
Noclehárny
Služby následné péče

64

65
66
67

Služby následné péče pouze pobytová forma
Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby
pro seniory a OZP
Sociálně terapeutické
dílny

68

Terapeutické komunity

69

Terénní programy

optimální výše dotace
pro jednotlivé druhy
sociálních služeb v roce
2014
200 207 543
102 958 951
51 061 610

14 642 487

4 857 254
8 667 230
2 164 080
69 697 097
6 513 000
7 158 000
7 407 924
4 378 000
960 000
13 386 000
21 827 220
18 172 098
2 468 610
4 540 000
15 778 236
12 091 164
12 146 666
23 804 632

redukční
koeficient

prioritní
koeficient

0,75

0,95 -1,1

0,55

0,95 -1,1

0,70

0,95 -1,1

0,70

0,85 – 1,0

0,50

0,95 -1,1

0,75

0,85 – 1,0

0,50

0,85 – 1,0

0,75

0,95 -1,1

0,65

0,95 -1,1

0,40

0,85 – 1,0

0,60

0,95 -1,1

0,65

0,95 -1,1

0,40

0,85 – 1,0

0,50

0,95 -1,1

0,65

0,7 - 1,0

0,60

0,85 – 1,0

0,35

0,85 – 1,0

0,70

0,85 – 1,0

0,55

0,7 - 1,0

0,45

0,7 - 1,0

0,45

0,7 - 1,0

-

-

0,50

0,85 – 1,0
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paragraf

druh služby

Sociální rehabilitace
70

optimální výše dotace
pro jednotlivé druhy
sociálních služeb v roce
2014
44 767 065

Sociální rehabilitace pouze pobytová forma

40 800 000

redukční
koeficient

prioritní
koeficient

0,55

0,85 – 1,0

0,70

0,85 – 1,0

1.5. Hlavní ekonomické parametry krajské sítě sociálních služeb pro rok 2015
Jedná se o odhad hlavních finančních zdrojů, které budou ovlivňovat podobu a financování krajské
sítě sociálních služeb na území HMP v roce 2015.
Jde o:

-

neinvestiční příspěvek PO zřizovaným HMP,

-

granty (dotace) HMP na registrované sociální služby,

-

výše dotace MPSV na poskytování sociálních služeb v programu A, tedy objemu prostředků,
který se rámci nové legislativy převede na kraje;

-

výše dotace MPSV na poskytování sociálních služeb v programu B (nadregionálnímu),

-

neinvestiční příspěvek PO zřizovaným MČ,

-

granty (dotace) MČ na registrované sociální služby,

-

úhrady od uživatelů sociálních služeb,

-

prostředky z fondů zdravotních pojišťoven,

-

prostředky z fondů EU,

-

jiné (dary, doplňková činnost, jiné dotace /soukromé subjekty, dotační výzvy jiných institucí,
nadace/ atd.).
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Tabulka č. 4: Odhad finančních zdrojů na rok 2015 ze SPRSS, aktualizovaný odhad na rok 2015 podle aktuálních
informací (v tis. Kč)

Finanční zdroje
NIP PO HMP
Granty HMP
Program A MPSV
NIP PO MČ
Granty MČ
Úhrady uživatelů
Fondy zdravotních pojišťoven
Prostředky z fondů EU
Jiné
Celkově

Původní odhad ze
SPRSS
600 000
110 000
500 000
385 000
110 000
1 010 000
85 000
20 000
210 000
3 030 000

Aktualizovaný odhad
700 000
115 000
610 000
385 000
110 000
1 100 000
100 000
25 000
200 000
3 345 000

1.6. Rizika při tvorbě a financování krajské sítě sociálních služeb pro rok 2015
Samotný přechod dotačního řízení ze státu na kraje obsahuje řadu faktorů obsahující různou míru
rizikovosti. Aplikace upozorňuje na faktory obsahující vysokou míru rizika. Technicky je užitečné
taková rizika rozdělit na celorepubliková a specificky pražská.
Celorepubliková rizika dotačního řízení na úrovni kraje:
-

celkově nižší objem finančních prostředků alokovaných ze strany státu na průběh dotačního
řízení,

-

obavy některých subjektů (především poskytovatelů sociálních služeb) z převodu dotačního
řízení ze státu na kraje,

-

technická a metodická rizika při převodu dotačního řízení (softwarové podmínky na krajských
úřadech, nejasné a obtížně aplikovatelné metodické postupy jednotlivých krajů),

-

nedostatečné personální zajištění této agendy na krajských úřadech,

-

rezignace státu na metodické vedení a řešení problematiky veřejné podpory při financování
registrovaných sociálních služeb.

Specificky pražská rizika dotačního řízení:
-

netransparentní a proporčně nižší výše procentního podílu kraje na celkovém objemu
finančních prostředků určených k financování sociálních služeb (tzv. výše směrného čísla
pro HMP),

-

vyšší počet sociálních služeb s celorepublikovou působností (dříve program podpory B
MPSV), které budou žádat a nárokovat dotaci na poskytování sociálních služeb.
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2.

Aktualizace Realizační části SPRSS

Aktualizace Realizační části SPRSS zachycuje pouze ty priority, opatření a aktivity, které svým plněním
zasahují do druhé poloviny roku 2014 a do roku 2015 (někdy se jedná o průběžné úkoly spadající
do let 2013, 2014 a 2015). Jejich číslování je převzato ze SPRSS. Část předkládaných opatření a aktivit
je upravena (proti původnímu SPRSS), aby odrážela skutečnost.

Oblast SYS: Systémová opatření k tvorbě sítě sociálních služeb na úrovni ZSP
MHMP
Priorita SYS2: Sjednocení a dotvoření systému hodnocení v rámci grantových programů, které
realizuje ZSP MHMP, včetně systému hodnocení registrovaných sociálních služeb
Opatření SYS2.2.: Tvorba transparentního systému hodnocení v rámci grantových programů
na sociální služby

Finanční zajištění
Odpovědnost

V rámci stálé pracovní skupiny pro financování sociálních služeb v rámci
procesů plánování sociálních služeb pracovat na tvorbě jednotné metodiky
posuzování jednotlivých druhů sociálních služeb v grantovém systému
HMP, s možným využitím výstupů z projektu MPSV (Podpora procesů
v sociálních službách) a s ohledem na aktuální možnost změn v systému
určení nákladovosti sociálních služeb z centrální úrovně.
z rozpočtu HMP 2015 – kap. 0504, § 4379, pol. 5169 – 200 tis. Kč
ZSP MHMP, Komise RHMP pro plánování sociálních služeb

Časový rámec

9/2014 – 12/2015

Aktivita SYS2.2.1

Opatření SYS2.3: Nastavení systému víceletého financování
Aktivita SYS2.3.1.

Finanční zajištění
Odpovědnost
Časový rámec

Zavést výrazné prvky víceletého (tříletého) financování do většiny druhů
sociálních služeb na úrovni HMP pro roky 2016-2019, tím garantovat
kapacitu a podporu základní síti sociálních služeb na území HMP; vytvořit
nový střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území HMP.
z rozpočtu HMP – kap. 0504, § 4349, pol. 5229 granty (oblast sociální péče)
ZSP MHMP, Komise RHMP pro plánování sociálních služeb
1/2015–12/2015

Priorita SYS3: Tvorba funkční sítě sociálních služeb v HMP
Opatření SYS3.1.: Zavedení metodického dohledu u poskytovatelů sociálních služeb, kteří žádají
o finanční prostředky, a převedení zjištěných poznatků do systému
Aktivita SYS3.1.1

Sjednotit pojmový aparát ve výkaznictví jednotlivých druhů sociálních
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Aktivita SYS3.1.2.

Aktivita SYS3.1.3
Finanční zajištění
Odpovědnost
Časový rámec

služeb,
který
povede
k porovnatelnosti
výkonů
a
kapacit
(tzn. poskytovatelé na území HMP by měli vykazovat data jednotně
a srovnatelně).
Realizovat metodické dohledy u jednotlivých sociálních služeb na území
HMP (zjišťování informací o službě) zaměřené na ověřování deklarovaných
kapacit, personálního zajištění, důvěryhodného evidenčního systému atd.
Na základě zjištěných údajů vytvořit a aktualizovat mapu sociálních služeb
na území HMP.
bez nákladů
ZSP MHMP
1/2013–12/2015

Opatření SYS3.2.: Definice základních parametrů pro tvorbu funkční sítě sociálních služeb
na základě aktualizované mapy sociálních služeb v návaznosti na legislativní a metodické záměry
státu (potažmo MPSV)
Aktivita SYS3.2.1

Aktivita SYS3.2.2

Aktivita SYS3.2.3
Finanční zajištění

Odpovědnost
Časový rámec

V rámci činnosti stálých pracovních skupin pro strategii a financování
sociálních služeb definovat výkony a kapacity na úrovni personálních
normativů u jednotlivých druhů služeb.
V rámci činnosti stálé pracovní skupiny pro strategii a financování provést
analýzu
zdrojů
v systému
financování
sociálních
služeb
a nastavit optimální poměr veřejných a jiných zdrojů výnosů
u jednotlivých druhů sociálních služeb.
V aktualizaci plánu sociálních služeb na rok 2015 definovat krajskou síť
sociálních služeb.
SYS3.2.1. z rozpočtu HMP 2015, kap. 0504, § 4379, pol. 5169 – 200 tis. Kč
SYS3.2.2. z rozpočtu HMP 2015, kap. 0504, § 4379, pol. 5169 – 200 tis. Kč
SYS3.2.3. bez nákladů
ZSP MHMP, Komise RHMP pro plánování sociálních služeb
SYS3.2.1. 6/2014–12/2015
SYS3.2.2. 6/2014–12/2015
SYS3.2.3. 6/2014–12/2014

Oblast MČ: Spolupráce MČ a HMP
V oblasti plánování sociálních služeb
Priorita MČ1: Vyšší participace jednotlivých MČ Praha 1–22 na celopražském systému plánování
sociálních služeb
Opatření MČ1.1.: Finanční podpora procesů zjišťování potřeb, sběru informací a spolupráce s HMP
na úrovni MČ Praha 1-22
Aktivita MČ1.1.1
Finanční zajištění
Odpovědnost
Časový rámec

Každoroční účelové dotace HMP MČ Praha 1–22 na realizaci Opatření
MČ1.1.
rozpočet HMP na rok 2013, 2014 a 2015 – kap. 0504, § 4359, pol. 5229,
odhadovaný náklad 1 200 tis. Kč každoročně
ZSP MHMP, Komise RHMP pro plánování sociálních služeb, RHMP a ZHMP
2013, 2014 a 2015
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Priorita MČ2: Zlepšení spolupráce HMP a MČ Praha 1-22 v oblasti poskytování sociálních služeb
pro seniory
Opatření MČ 2.1.: Tvorba společné strategie poskytování služeb sociální péče pro seniory
na území MČ Praha 1-22 a HMP

Aktivita MČ2.1.1.

Finanční zajištění
Odpovědnost
Časový rámec

Vytvořit pracovní skupinu na úrovni volených zástupců MČ Praha 1–22
a HMP pod garancí člena RHMP pro zdravotnictví, sociální politiku
a bydlení, která bude definovat zadání a základní parametry strategie
pro expertní skupinu zpracovatelů dokumentu (viz Aktivita SEN1.1.1.).
bez nákladů
člen RHMP pro zdravotnictví, sociální politiku a bydlení, členové rad MČ
Praha 1–22 pro sociální oblast
11/2014 – 12/2015

V oblasti poskytování sociálních služeb
Priorita MČ3: Nastavení systému financování u místních (lokálních) sociálních služeb na území HMP
Opatření MČ3.1.: Průběžná práce na definici procentního poměru spoluúčasti MČ Praha 1-22
a HMP při financování lokálních sociálních služeb
Aktivita MČ3.1.1.
Finanční zajištění
Odpovědnost
Časový rámec

Vytvořit závaznou metodiku, která začne fungovat v roce 2014 a promítne
se do SPRSS v roce 2015.
bez nákladů
koordinátor HMP a pracovní skupina koordinátorů MČ
06/2014 – 12/2014

Priorita MČ4: Podpora MČ, které zřizují a provozují terénní a ambulantní služby na svém území
Opatření MČ4.1: Finanční zvýhodnění MČ při navrhování dotace na provoz sociální služby v rámci
posuzovaní státní dotace
Aktivita MČ4.1.1.

Finanční zajištění
Odpovědnost
Časový rámec

U terénních a ambulantních sociálních služeb v systému hodnocení státní
dotace modelovat příspěvek zřizovatele podle stanovených kvalitativních
i kvantitativních ukazatelů.
státní rozpočet ÚZ 13305, MPSV
ZSP MHMP a pracovní skupina koordinátorů MČ
od roku 2015

Oblast SEN: Sociální služby pro cílovou skupinu senioři
V oblasti plánování sociálních služeb
Priorita SEN1: Definice udržitelné celopražské strategie sociálních služeb pro seniory na území HMP
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Opatření SEN1.1.: Vznik pracovní skupiny na úrovni volených zástupců MČ Praha 1–22 a HMP
pod garancí člena RHMP pro zdravotnictví, sociální oblast politiku a bydlení, která definuje zadání
a základní parametry strategie pro expertní skupinu zpracovatelů dokument

Aktivita SEN1.1.1

Finanční zajištění
Odpovědnost
Časový rámec

Vytvořit závazný strategický materiál na úrovni expertní skupiny zástupců
MČ, který bude určovat základní kroky ke sjednocení systému
celopražského u vybraných druhů sociálních služeb (např. tísňová péče,
telefonická krizová pomoc, odborné sociální poradenství) a společné
základní kroky v rozvoji/redukci a poměru pobytových, terénních
a ambulantních služeb v reakci na demografický vývoj.
bez nákladů
člen RHMP pro zdravotnictví, sociální oblast politiku a bydlení a věcně
příslušní členové rad MČ
od 11/2014 do 12/2015

Opatření SEN1.2.: Systém metodických dohledů u poskytovatelů sociálních služeb ze strany HMP
Aktivita SEN1.2.1
Finanční zajištění
Odpovědnost
Časový rámec

Vytvořit aktualizované mapy poskytovatelů sociálních služeb pro seniory
na základě kontrolní činnosti ZSP MHMP.
bez nákladů
ZSP MHMP
2013–2015

V oblasti poskytování sociálních služeb
Priorita SEN2: Podpora setrvání seniorů v jejich přirozeném prostředí
Opatření SEN2.1.: Podpora terénních služeb pro seniory
Aktivita SEN2.1.1

Finanční zajištění

Odpovědnost
Časový rámec

Aktivita SEN2.1.2

Finanční zajištění
Odpovědnost
Časový rámec

V letech 2013, 2014 a 2015 postupně navýšit objem prostředků
na pečovatelskou službu o 1,5 % ročně (návrh na rozdělení státní dotace
na poskytování sociálních služeb a granty HMP).
státní rozpočet 2013, 2014, 2015 – ÚZ 13305, MPSV;
rozpočet HMP na rok 2013, 2014 a 2015 – kap. 0504, § 4349, pol. 5229 –
granty (oblast sociální péče)
ZSP MHMP a ZHMP
2013–2015

Podporovat MČ, které zřizují a poskytují terénní a ambulantní sociální
služby pro seniory, modelací příspěvku zřizovatele při hodnocení státní
dotace (viz Aktivita MČ4.1.1.).
státní rozpočet 2013, 2014, 2015 – ÚZ 13305, MPSV
ZSP MHMP
2013–2015

Priorita SEN3: Rozšíření forem péče pro seniory (osoby) trpící demencí
Opatření SEN3.1.: Vytváření pobytových kapacit pro osoby trpící demencí
Aktivita SEN3.1.1

V PO zřizovaných HMP podporovat změny jednoúčelových kapacit
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Finanční zajištění
Odpovědnost
Časový rámec

Aktivita SEN3.1.2

Finanční zajištění

Odpovědnost
Časový rámec

v pobytových sociálních službách (domovy pro seniory a domovy
pro OZP) na domovy se zvláštním režimem.
bez nákladů
ZPS MHMP, RHMP a ZHMP
2013–2015

Finančně podporovat vznik nových 10 lůžek ročně (celkově 30 lůžek)
pro osoby trpící demencí, přednostně podporovaných u stávajících
poskytovatelů, kde půjde o rozšíření kapacit (mimo PO zřizované HMP).
státní rozpočet – ÚZ 13305, MPSV;
rozpočet HMP – kap. 0504, § 4349, pol. 5229 – granty (oblast sociální péče)
v objemu max. 1 500 tis. Kč ročně, tj. celkově max. 4 500 tis. Kč
ZSP MHMP, RHMP a ZHMP
2013–2015

Opatření SEN3.2.: Zvýšení podpory ambulantních služeb pro osoby trpící demencí
Aktivita SEN3.2.1
Finanční zajištění

Odpovědnost
Časový rámec

Postupně navýšit podporu denních stacionářů pro cílovou skupinu osoby
trpící demencí o 1,5 % ročně.
státní rozpočet 2013, 2014, 2015 – ÚZ 13305, MPSV;
rozpočet HMP na rok 2013, 2014 a 2015 – kap. 0504, § 4349, pol. 5229 –
granty (oblast sociální péče)
ZSP MHMP, RHMP a ZHMP
2013–2015

Oblast ZDR: Sociální služby pro cílovou skupinu osoby s tělesným, smyslovým
a kombinovaným postižením
V oblasti plánování sociálních služeb
Priorita ZDR1: Na úrovni HMP vytvoření závazného koncepčního materiálu, který se bude
systémově zabývat problematikou OZP
Opatření ZDR1.1: Vznik celopražské strategie pro OZP v oblastech práva, školství, zdravotnictví,
trhu práce, dopravní dostupnosti, sociální péče atd.
Aktivita ZDR1.1.1.

Aktivita ZDR1.1.2
Finanční zajištění
Odpovědnost

Časový rámec

Vytvořit pracovní skupinu, která bude definovat okruhy strategie
a rozpracuje zadání základních parametrů strategie na multirezortním
základu (zástupci jednotlivých odborů MHMP, zástupci OZP, odborná
veřejnost).
Vytvořit závazný strategický materiál pro OZP.
ZDR1.1.1. bez nákladů
ZDR1.1.2. z rozpočtu HMP, kap. 0504, § 4379, pol. 5169 – 300 tis. Kč
věcně příslušné odbory MHMP (odbor stavební a územního plánu MHMP,
odbor rozvoje a financování dopravy MHMP, odbor školství, mládeže
a sportu MHMP, ZSP MHMP)
2014 – 2015
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Priorita ZDR2: Zvýšení adresnosti podpory vybraným poskytovatelům sociálních služeb
Opatření ZDR2.1.: Vytvoření mapy poskytovatelů sociálních služeb na území HMP na základě
metodických dohledů a reálného výkonu poskytované sociální služby
Aktivita ZDR2.1.1

Finanční zajištění
Odpovědnost
Časový rámec

Realizovat metodický dohled ZPS MHMP a MČ v oblasti poskytování
sociálních služeb pro osoby s tělesným, smyslovým a kombinovaným
postižením a vytvořit mapu sociálních služeb pro OZP, která bude odrážet
zjištěné poznatky.
bez nákladů
ZSP MHMP
2013–2015

V oblasti poskytování sociálních služeb
Priorita ZDR3: Zajištění plnohodnotného a důstojného života v přirozeném prostředí pro osoby
s tělesným, smyslovým a kombinovaným postižením
Opatření ZDR3.1: Podpora terénních a ambulantních sociálních služeb, které umožňují osobám
s tělesným či kombinovaným postižením zůstávat v přirozeném prostředí
Aktivita ZDR3.1.1
Aktivita ZDR3.1.2

Aktivita ZDR3.1.3.

Finanční zajištění

Odpovědnost
Časový rámec

Zvýšit finanční podporu služby osobní asistence a raná péče o 1,5 % ročně
v rámci finančních prostředků alokovanou pro tuto cílovou skupinu.
Udržet současné kapacity denních stacionářů pro osoby s tělesným
a kombinovaným postižením (včetně osob s poruchou autistického
spektra).
Zvýšit kapacitu bezplatného dopravního svozu osob s tělesným
a kombinovaným postižením do zaměstnání, chráněných dílen
a
vzdělávacích kurzů pro 120 osob ročně (celkově 6 000 svozů za rok).
ZDR3.1.1., ZDR3.1.2. státní rozpočet – ÚZ 13305, MPSV;
rozpočet HMP – kap. 0504, § 4349, pol. 5229 – granty (oblast sociální péče)
ZDR3.1.3. v rámci projektu přímého přidělení z ESF Vzdělávání a podpora
sociální integrace pro znevýhodněné osoby na území HMP
ZDR3.1.1. a ZDR3.1.2. ZSP MHMP, RHMP a ZHMP
ZDR3.1.3. ZSP MHMP a CSSP (jako realizátor projektu)
2013–2015

Opatření ZDR3.3.: Podpora sociálních služeb umožňujících aktivizaci osob se smyslovým postižením
Aktivity ZDR3.3.1

Finanční zajištění
Odpovědnost
Časový rámec

Udržet současné kapacity v oblasti sociálně aktivizačních služeb pro osoby
se smyslovým postižením, nesnižovat současné kapacity u služeb sociální
rehabilitace (zaměřené na zlepšení návyků a nácvik výkonu běžných,
pro samostatný život nezbytných, činností alternativním způsobem
využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí, především
v uplatnění na otevřeném či chráněném trhu práce) a sociálně
terapeutických dílen.
státní rozpočet - ÚZ 13305, MPSV;
rozpočet HMP – kap. 0504, § 4349, pol. 5229 – granty (oblast sociální péče)
ZSP MHMP
2013–2015
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Opatření ZDR3.4.: Vznik pobytové formy sociální služby pro osoby s poruchou autistického spektra
Aktivity ZDR3.4.1
Finanční zajištění

Odpovědnost
Časový rámec

Doplnit spektrum sociálních služeb pro osoby s poruchou autistického
spektra o pobytovou službu v kapacitě 10 lůžek.
státní rozpočet – ÚZ 13305, MPSV;
rozpočet HMP – kap. 0504, § 4349, pol. 5229 – granty (oblast sociální péče)
v objemu max. 2 500 tis. Kč
ZSP MHMP
1/2014–12/2015

Oblast OMP: Sociální služby pro cílovou skupinu osoby s mentálním
postižením
V oblasti plánování sociálních služeb
Priorita OMP1: Na úrovni HMP systémové zmapování sociálních služeb pro osoby s mentálním
postižením
Opatření OMP1.1.: Systematická příprava změny v kapacitách pobytových sociálních služeb
a kontrola vhodných druhů a forem poskytování sociální služby vzhledem k typu postižení uživatelů
u PO poskytujících sociální služby mimo území HMP
Aktivita OMP1.2.1
Finanční zajištění
Odpovědnost
Časový rámec

Vypracovat analýzu obložnosti a vhodné účelovosti zařízení, která zřizuje
HMP mimo své území.
z rozpočtu HMP 2014, kap. 0504, § 4379, pol. 5169 – 300 tis. Kč
ZSP MHMP
9/2014–6/2015

Priorita OMP2: Zvýšení adresnosti podpory vybraným poskytovatelům sociálních služeb
Opatření OMP2.1.: Vytvoření mapy poskytovatelů sociálních služeb na území HMP na základě
metodických dohledů a reálného výkonu poskytované sociální služby
Aktivita OMP2.1.1.
Aktivita OMP2.1.2.

Finanční zajištění
Odpovědnost
Časový rámec

Realizovat metodický dohled ZPS MHMP a MČ v oblasti poskytování
sociálních služeb a vytvořit mapu sociálních služeb pro osoby s mentálním
postižením, která bude odrážet zjištěné poznatky.
Přednostně podpořit poskytovatele sociálních služeb, kteří uživatelům
nabízejí vyšší spektrum návazných sociálních služeb na základě
definovaných parametrů.
bez nákladů
ZSP MHMP
2013–2015
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V oblasti poskytování sociálních služeb
Priorita OMP3: Zajištění osobám s mentálním postižením plnohodnotný a důstojný život
v přirozeném prostředí
Opatření OMP3.1.: Podpora terénních a ambulantních sociálních služeb, které umožňují osobám
s mentálním postižením zůstávat v přirozeném prostředí
Aktivita OMP3.1.1.

Aktivita OMP3.1.2.

Finanční zajištění
Odpovědnost
Časový rámec

Zvýšit finanční podporu služby osobní asistence a rané péče o 1,5 % ročně
(v letech 2013, 2014 a 2015) v rámci finančních prostředků alokovaných pro
převažující cílovou skupinu osoby s mentálním postižením.
Udržet v celkovém objemu současnou finanční podporu pro ambulantní
formu služeb sociální prevence – sociální rehabilitace (zaměřené
na
zlepšení návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život
nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných
schopností, potenciálů a kompetencí, především v uplatnění na otevřeném
či chráněném trhu práce) a sociálně terapeutických dílen.
OMP3.1.1., OMP3.1.2.: státní rozpočet – ÚZ 13305, MPSV;
rozpočet HMP – kap. 0504, § 4349, pol. 5229 – granty (oblast sociální péče)
ZSP MHMP, RHMP a ZHMP
2013–2015

Opatření OMP3.2.: Změny v charakteru pobytových služeb u osob s mentálním postižením, jejichž
zdravotní stav umožňuje využít jinou než ústavní formu péče
Aktivita OMP3.2.1.

Finanční zajištění

Odpovědnost
Časový rámec

Navýšit kapacitu sociálních služeb chráněné bydlení s ohledem na kvalitu,
efektivitu a nákladovost poskytované služby o minimálně 10 míst ročně
(celkově minimálně 30 míst).
státní rozpočet – ÚZ 13305, MPSV;
rozpočet HMP – kap. 0504, § 4349, pol. 5229 – granty (oblast sociální péče) –
zvýšení o 1 530 tis. Kč, což je max. 15 tis. Kč na jedno lůžko měsíčně.
ZSP MHMP, RHMP a ZHMP
2013–2015

Oblast ODO: Sociální služby pro cílovou skupinu osoby s duševním
onemocněním
V oblasti plánování sociálních služeb
Priorita ODO1: Sjednocení aktivit v oblasti zdravotní a sociální péče (služeb) pro osoby s duševním
onemocněním na území HMP
Opatření ODO1.1.: Tvorba celopražského modelu zdravotně-sociální péče a služeb pro osoby
s duševním onemocněním
Aktivita ODO1.1.1.

Vytvořit dočasnou pracovní skupinu a strategii v oblasti zdravotně-sociální
péče o osoby s duševním onemocněním, pod patronací člena RHMP člen
RHMP pro zdravotnictví, sociální oblast politiku a bydlení, složenou
ze
zástupců ZPS MHMP, MČ, poskytovatelů sociálních služeb, zdravotnických
zařízení a odborné veřejnosti, která bude tvořit strategii s ohledem na
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Finanční zajištění
Odpovědnost
Časový rámec

kapacity, poptávku – nabídku, kvalitu a finanční zajištění.
z rozpočtu HMP 2014, kap. 0504, § 4379, pol. 5169 – 200 tis. Kč
ZSP MHMP
9/2014–6/2015

Opatření ODO1.2.: Propojení strategie v oblasti poskytování sociálních služeb s reformou
psychiatrické péče.
Aktivita ODO1.1.1.

Finanční zajištění
Odpovědnost
Časový rámec

Vytvořit dočasnou pracovní skupinu, pravidelně konzultovat a koordinovat
procesy a aktivity s dopadem na poskytování sociálních služeb na úrovni
HMP.
bez dopadů na rozpočet
ZSP MHMP
2014 – 2015

Priorita ODO2: Zvýšení adresnosti podpory vybraným poskytovatelům zdravotně sociálních služeb
Opatření ODO2.1.: Vytvoření mapy poskytovatelů sociálních služeb na území HMP na základě
metodických dohledů a reálného výkonu poskytované sociální služby
Aktivita ODO2.1.1

Aktivita ODO2.1.2.
Aktivita ODO2.1.3.

Finanční zajištění
Odpovědnost
Časový rámec

Realizovat metodický dohled ZPS MHMP a MČ v oblasti poskytování
sociálních služeb a vytvořit mapu sociálních služeb pro osoby s duševním
onemocněním, která bude odrážet zjištěné poznatky.
Cíleně podporovat poskytovatele sociálních služeb, kteří nabízejí
uživatelům návazné spektrum kvalitních sociálních služeb.
Podporovat sjednocení poskytování stejného druhu sociální služby
u jednoho poskytovatele, která je poskytována na jednom místě
při zachování objemu prostředků na provoz služby.
bez nákladů
ZSP MHMP
2013–2015

V oblasti poskytování sociálních služeb
Priorita ODO3: Zajištění osobám s duševním onemocněním plnohodnotný a důstojný život
v přirozeném prostředí
Opatření ODO3.1.: Podpora terénních a ambulantních sociálních služeb, které umožňují osobám
s duševním onemocněním zůstávat v přirozeném prostředí
Aktivita ODO3.1.1.

Finanční zajištění
Odpovědnost
Časový rámec

Udržet v celkovém objemu současnou finanční podporu pro ambulantní
formu služeb sociální prevence sociální rehabilitace (zaměřené na zlepšení
návyků a nácvik výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných
činností, alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností,
potenciálů a kompetencí, především v uplatnění na otevřeném
či chráněném trhu práce) a sociálně terapeutických dílen pro převažující
cílovou skupinu osob s chronickým duševním onemocněním.
státní rozpočet – ÚZ 13305, MPSV;
rozpočet HMP – kap. 0504, § 4349, pol. 5229 – granty (oblast sociální péče)
ZSP MHMP, RHMP a ZHMP
2013–2015
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Opatření ODO3.2.: Přesun kapacit z ústavních pobytových služeb do komunitních služeb v oblasti
podpory bydlení
Aktivita ODO3.2.1

Finanční zajištění
Odpovědnost
Časový rámec

Navýšit kapacitu sociálních služeb chráněné bydlení s ohledem na kvalitu,
efektivitu a nákladovost poskytované služby o minimálně 10 míst ročně
(celkově minimálně 30 míst).
státní rozpočet – ÚZ 13305, MPSV;
rozpočet HMP – kap. 0504, § 4349, pol. 5229 – granty (oblast sociální péče)
ZSP MHMP, RHMP a ZHMP
2013–2015

Opatření ODO3.3.: Podpora sociálních služeb, které pomohou udržet osoby s chronickým duševním
onemocněním v přirozeném prostředí
Aktivita ODO3.3.1

Finanční zajištění

Odpovědnost
Časový rámec

Cíleně podporovat terénní formy poskytování v rámci služby sociální
rehabilitace (mobilní týmy sociálních pracovníků kombinované
se zdravotním personálem), která umožní osobám s chronickým duševním
onemocněním žít (a řešit své životní situace) v přirozeném prostředí.
státní rozpočet – ÚZ 13305, MPSV;
rozpočet HMP – kap. 0504, § 4349, pol. 5229 – granty (oblast sociální péče)
a § 3539 – granty (oblast zdravotnictví)
ZSP MHMP, RHMP a ZHMP
2013–2015

Oblast RDM: Sociální služby pro cílovou skupinu rodina, děti a mládež
v nepříznivé sociální situaci
V oblasti plánování sociálních služeb
Priorita RDM1: Nastavení sítě kvalitních specializovaných sociálních služeb pro rodiny, děti
a mládež v nepříznivé sociální situaci, která bude pokrývat potřeby této cílové skupiny, a zvýšení
adresnosti podpory vybraným poskytovatelům sociálních služeb
Opatření RDM1.1.: Definice sítě specializovaných služeb pro rodiny, děti a mládež v nepříznivé
sociální situaci na území HMP, které zahrnují služby krizové a oblast náhradní rodinné péče,
a podpora takto definované sítě
Aktivita RDM1.1.1

Aktivita RDM1.1.2.
Finanční zajištění

Odpovědnost
Časový rámec

Zavést metodické dohledy zaměřené na zjišťování kapacit a reálného
výkonu poskytování sociálních služeb, návazně vytvořit mapy
poskytovatelů sociálních služeb, poté definovat celopražský systém služeb,
který bude schopen lépe zabezpečit specifické potřeby cílové skupiny.
Adresně finančně podporovat poskytovatele specializovaných sociálních
služeb, kteří se dostanou do celopražské sítě.
RDM1.1.1. bez nákladů
RDM1.1.2. státní rozpočet – ÚZ 13305, MPSV;
rozpočet HMP – kap. 0504, § 4349, pol. 5229 – granty (oblast sociální péče)
ZSP MHMP
3/2013–6/2015
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Priorita RDM2: Na základě principu subsidiarity umožnění MČ Praha 1–22 co největší participace
na strategii stanovení sítě preventivních sociálních služeb pro ohroženou mládež v problémových
lokalitách na území HMP
Opatření RDM2.1.: Umožnění MČ Praha 1-22 spolupracovat na financování (případné
podpoře/nepodpoře) vybraných sociálních služeb z úrovně HMP
Aktivita RDM 2.1.1.

Aktivita RDM2.1.2.

Finanční zajištění
Odpovědnost
Časový rámec

Umožnit zástupcům MČ Praha 1-22 vyjádřit potřebnost dané sociální služby
způsobem spolufinancování u lokálních sociálních služeb pro rodiny, děti a
mládež v nepříznivé sociální situaci (nízkoprahových zařízení pro děti a
mládež a terénních programů pro děti a mládež).
Umožnit zástupcům MČ Praha 1-22 partnerství v pracovní skupině, která
bude – z úrovně HMP – navrhovat
k rozdělení
státní
dotaci
u nízkoprahových zařízení pro děti mládež a terénních programů pro děti
a mládež.
bez nákladů
ZSP MHMP
2013–2015

V oblasti poskytování sociálních služeb
Priorita RDM3: Účinná pomoc rodinám, dětem a mládeži v nepříznivé sociální situaci
prostřednictvím sociálních služeb
Opatření RDM3.1.: Podpora rodin, dětí a mládeže v krizi formou odborného sociálního poradenství
a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi zaměřených na oblast sociálně-ekonomickou,
zdravotní a sociálně-psychologickou
Aktivita RDM3.1.1
Finanční zajištění
Odpovědnost
Časový rámec

Adresně, na základě mapy sociálních služeb, podpořit konkrétní
poskytovatele sociálních služeb.
státní rozpočet – ÚZ 13305, MPSV;
rozpočet HMP – kap. 0504, § 4349, pol. 5229 – granty (oblast sociální péče)
ZSP MHMP, RHMP a ZHMP
2013–2015

Opatření RDM3.2.: Podpora rodin, dětí a mládeže, které se ocitnou v nepříznivé sociální situaci
z důvodu ztráty bydlení
Aktivita RDM 3.2.1.

Finanční zajištění
Odpovědnost
Časový rámec

Navýšení finanční podpory u azylových domů pro rodiče s dětmi a podpora
pobytových sociálních služeb krizové pomoci pro rodiče s dětmi o 3 % ročně
a regulované rozšiřování kapacit (ve spolupráci s MČ Praha 1-22).
státní rozpočet – ÚZ 13305, MPSV;
rozpočet HMP – kap. 0504, § 4349, pol. 5229 – granty (oblast sociální péče)
ZSP MHMP, RHMP a ZHMP
2013–2015
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Opatření RDM3.3.: Podpora odborného sociálního poradenství v oblasti náhradní rodinné péče
Aktivita RDM3.3.1.
Finanční zajištění
Odpovědnost
Časový rámec

Adresně, na základě mapy sociálních služeb, podpořit konkrétní
poskytovatele sociálních služeb.
státní rozpočet – ÚZ 13305, MPSV;
rozpočet HMP – kap. 0504, § 4349, pol. 5229 – granty (oblast sociální péče)
ZSP MHMP, RHMP a ZHMP
2013–2015

Oblast KTČ: Sociální služby pro cílovou skupinu osoby v krizi a oběti trestných
činů
V oblasti plánování sociálních služeb
Priorita KTČ1: Nastavení strategie cílené podpory kvalitních sociálních služeb pro osoby v krizi
a oběti trestných činů na území HMP s ohledem na potřeby uživatelů
Opatření KTČ1.1.: Definice sítě sociálních služeb pro osoby v krizi a oběti trestných činů a podpora
takto definované sítě
Aktivita KTČ1.1.1

Aktivita KTČ1.1.2.
Finanční zajištění

Odpovědnost
Časový rámec

Zavést metodický dohled zaměřený na reálný výkon poskytovaní sociální
služby, návazně vytvořit mapu poskytovatelů sociálních služeb (vztažené
k potřebám obětí trestných činů) a definovat celopražský systém, který
bude schopen reagovat na specifické potřeby cílové skupiny.
Adresně finančně podporovat poskytovatele specializovaných sociálních
služeb, kteří se dostanou do celopražské sítě.
KTČ1.1.1. bez nákladů
KTČ1.1.2. státní rozpočet – ÚZ 13305, MPSV;
rozpočet HMP – kap. 0504, § 4349, pol. 5229 – granty (oblast sociální péče)
ZSP MHMP
2013 – 2015

Opatření KTČ1.2.: Pravidelný sběr aktuálních informací a flexibilní reakce HMP na přicházející
trendy v oblasti cílové skupiny oběti trestné činnosti
Aktivita KTČ1.2.1

Finanční zajištění
Odpovědnost
Časový rámec

Vytvořit stálou pracovní skupinu pro oběti trestných činů, složené
ze zástupců ZPS MHMP, MČ, zdravotnických zařízení, Policie ČR a NNO,
která bude monitorovat problematiku dané cílové skupiny, formulovat
podněty a návrhy na případné změny strategie v poskytování sociálních
služeb na úrovni HMP.
bez nákladů
ZSP MHMP
2015
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V oblasti poskytování sociálních služeb
PrioritaKTČ2: Podpora a účinná pomoc formou sociálních služeb pro osoby v krizi a oběti trestných
činů
Opatření KTČ2.1. Podpora odborného sociálního poradenství a telefonické krizové pomoci
pro oběti trestných činů
Aktivita KTČ2.1.1.
Finanční zajištění
Odpovědnost
Časový rámec

Adresně, na základě mapy sociálních služeb, podpořit konkrétní
poskytovatele sociálních služeb.
státní rozpočet – ÚZ 13305, MPSV;
rozpočet HMP – kap. 0504, § 4349, pol. 5229 – granty (oblast sociální péče)
ZSP MHMP, RHMP a ZHMP
2013–2015

Opatření KTČ2.2.: Podpora sociálních služeb krizová pomoc, telefonická krizová pomoc, azylových
domů a odborného sociálního poradenství pro osoby v krizi
Aktivita KTČ2.2.1
Finanční zajištění
Odpovědnost
Časový rámec

Adresně, na základě mapy sociálních služeb, podpořit konkrétní
poskytovatele sociálních služeb.
státní rozpočet – ÚZ 13305, MPSV;
rozpočet HMP – kap. 0504, § 4349, pol. 5229 – granty (oblast sociální péče)
ZSP MHMP, RHMP a ZHMP
2013–2015

Opatření KTČ2.3.: Zajištění koordinovanější pomoci pro oběti trestných činů
Aktivita KTČ2.3.1

Finanční zajištění
Odpovědnost
Časový rámec

Realizovat pilotní projekt případového manažera pro nejzávažnější trestné
činy, který by koordinoval pomoc obětem, eventuálně pozůstalým,
na úrovni relevantních subjektů (včetně vhodných sociálních služeb).
rozpočet HMP 2014 – kap. 0504, § 4379, pol. 5169 – granty (oblast sociální
péče) odhadovaný náklad je 500 tis. Kč ročně
ZSP MHMP, RHMP a ZHMP
2015

V oblasti metodiky a zvyšování informovanosti
Priorita KTČ3: Zvyšování informovanosti odborné i laické veřejnosti o systému služeb pro osoby
v krizi a oběti trestné činnosti
Opatření KTČ3.1.: Metodická a informační podpora pro relevantní subjekty v oblasti poskytování
péče obětem trestných činů ze strany HMP
Aktivita KTČ3.1.1

Finanční zajištění
Odpovědnost
Časový rámec

Vytvořit metodiku pomoci obětem trestných činů s ohledem na síť
specializovaných sociálních služeb a distribuce této metodiky relevantním
subjektům (MČ, soudy, policie, státní zastupitelství, zdravotnická zařízení
atd.).
rozpočet HMP 2015 – kap. 0504, § 4379, pol. 5169 – granty (oblast sociální
péče) odhadovaný náklad 200 tis. Kč
ZSP MHMP
2015
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Oblast CNM: Sociální služby pro cílovou skupinu cizinci a národnostní menšiny
v nepříznivé sociální situaci
V oblasti plánování sociálních služeb
Priorita CNM1: Nastavení strategie cílené podpory kvalitních sociálních služeb pro cizince na území
HMP
Opatření CNM1.1.: Stanovení základní sítě odborných sociálních poraden pro osoby ze třetích zemí
Aktivita CNM1.1.1

Finanční zajištění
Odpovědnost
Časový rámec

Zajistit metodické dohledy a reálný výkon poskytování sociální služby,
návazně vytvořit mapu poskytovatelů sociálních služeb, které budou
schopny reagovat na specifické potřeby cílové skupiny.
bez nákladů
ZSP MHMP
3/2013–12/2015

Priorita CNM2: Tvorba systému mapovaní potřeb Romů v nepříznivé sociální situaci, na lokální
úrovni
Opatření CNM2.1.: Zmapování rizikové lokality s vyšším zastoupením Romů v nepříznivé sociální
situaci formou terénních šetření
Aktivita CNM2.1.1.

Finanční zajištění
Odpovědnost
Časový rámec

Ve spolupráci se sociálními odbory úřadů MČ a jejich sociálními pracovníky,
získat strukturované údaje o místech, kde se ve větší míře vyskytují
Romové v nepříznivé sociální situaci, a srovnat územní pokrytí relevantních
sociálních služeb v těchto lokalitách (místech).
bez nákladů
ZSP MHMP
2015

V oblasti poskytování sociálních služeb
Priorita CNM3: Podpora a účinná pomoc formou sociálních služeb pro Romy v nepříznivé sociální
situaci
Opatření CNM3.1.: Podpora odborného sociálního poradenství a terénních programů pro Romy
v nepříznivé sociální situaci ve vybraných lokalitách
Aktivita CNM3.1.1.
Finanční zajištění
Odpovědnost
Časový rámec

Adresně, na základě mapy sociálních služeb, podpořit konkrétní
poskytovatele sociálních služeb.
státní rozpočet – ÚZ 13305, MPSV;
rozpočet HMP – kap. 0504, § 4349, pol. 5229 – granty (oblast sociální péče)
ZSP MHMP, RHMP a ZHMP
2013–2015
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Opatření CNM3.2.: Podpora nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v rizikových lokalitách
Aktivita CNM3.2.1.
Finanční zajištění
Odpovědnost
Časový rámec

Adresně, na základě mapy sociálních služeb, podpořit konkrétní
poskytovatele sociálních služeb.
státní rozpočet – ÚZ 13305, MPSV;
rozpočet HMP – kap. 0504, § 4349, pol. 5229 – granty (oblast sociální péče)
ZSP MHMP, RHMP a ZHMP
2013–2015

Priorita CNM4: Podpora a účinná pomoc formou sociálních služeb pro cizince na území HMP
Opatření CNM4.1.: Podpora odborného sociálního poradenství pro cizince z třetích zemí a cizince
z EU
Aktivita CNM4.1.2
Finanční zajištění
Odpovědnost
Časový rámec

Adresně, na základě mapy sociálních služeb, podpořit konkrétní
poskytovatele sociálních služeb.
státní rozpočet – ÚZ 13305, MPSV;
rozpočet HMP – kap. 0504, § 4349, pol. 5229 – granty (oblast sociální péče)
ZSP MHMP, RHMP a ZHMP
2013–2015

Opatření CNM4.2.: Podpora vzniku sociální služby pro cizince, kteří se ocitnou na přechodnou dobu
bez přístřeší a nemohou využít stávající nabídku sociálních služeb na území HMP
Aktivita CNM4.2.1
Finanční zajištění

Odpovědnost
Časový rámec

Podporovat vznik sociální služby krizová pomoc v pobytové formě
o kapacitě 10 míst.
státní rozpočet – ÚZ 13305, MPSV;
rozpočet HMP – kap. 0504, § 4349, pol. 5229 – granty (oblast sociální péče)
v objemu 1 000 tis. Kč
ZSP MHMP, RHMP a ZHMP
2013–2015

Oblast ZAV: Sociální služby pro cílovou skupinu osoby se závislostí
V oblasti plánování sociálních služeb
Priorita ZAV1: Nastavení strategie cílené podpory kvalitních sociálních služeb pro osoby závislé
na nealkoholových drogách
Opatření ZAV1.1.: Tvorba strategie vhodných terénních a ambulantních sociálních služeb pro osoby
závislé na nealkoholových drogách se zaměřením na jejich návaznost, kapacitní rozsah a lokalizaci
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Aktivita ZAV1.1.1.

Aktivita ZAV1.1.2.

Finanční zajištění
Odpovědnost
Časový rámec

Zajistit metodické dohledy a reálný výkon poskytování sociální služby,
návazně vytvořit mapu poskytovatelů sociálních služeb, kteří budou
schopni reagovat na specifické potřeby cílové skupiny.
Na úrovni HMP a MČ řešit lokální umístění potřebných sociálních služeb
pro osoby závislé na nealkoholových drogách, včetně případných
legislativních změn na úrovni HMP.
bez nákladů
ZSP MHMP
1/2013–12/2015

V oblasti poskytování sociálních služeb
Priorita ZAV3: Podpora a účinná pomoc formou sociálních služeb pro osoby závislé
na nealkoholových drogách
Opatření ZAV3.1.: Podpora terénních a ambulantních sociálních služeb pracujících na principu
Harm Reduction
Aktivita ZAV3.1.1
Finanční zajištění
Odpovědnost
Časový rámec

Adresně, na základě mapy sociálních služeb, podpořit konkrétní
poskytovatele sociálních služeb.
státní rozpočet – ÚZ 13305, MPSV;
rozpočet HMP – kap. 0504, § 3541 – granty (oblast protidrogové prevence)
ZSP MHMP, Protidrogová komise RHMP, RHMP a ZHMP
2013–2015

Priorita ZAV4: Hledání nových forem účinnější pomoci osobám závislým na nealkoholových
drogách
Opatření ZAV4.1.: Vznik komunitního terénního týmu vyhledávajícího především osoby, u kterých
se kombinuje více faktoru ohrožení (např. bezdomovec závislý na nealkoholových drogách trpící
duševním onemocněním)
Aktivita ZAV4.1.1.

Finanční zajištění

Odpovědnost
Časový rámec

Realizovat pilotní projekt zdravotně – sociálního komunitního týmu
složeného z odborníků na vybrané MČ, který by uměl identifikovat
ohrožené osoby a nabídnout jim odbornou a kompetentní pomoc.
rozpočet HMP – kap. 0504, § 4349 pol. 5229 granty (oblast sociální péče),
§ 3539 granty (oblast zdravotní) a § 3541 granty (oblast protidrogové
prevence)
ZSP MHMP, Protidrogová komise Rady HMP, RHMP a ZHMP
2014–2015

Oblast BEZ: Sociální služby pro cílovou skupinu osoby bez přístřeší
(bezdomovci)
V oblasti plánování sociálních služeb
Priorita BEZ2: Zlepšení monitoringu osob bez přístřeší na území HMP
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Opatření BEZ2.1.: Z úrovně MČ zmapování a registrace rizikové lokality s vyšším počtem osob
bez přístřeší
Aktivita BEZ2.1.1.

Finanční zajištění
Odpovědnost
Časový rámec

Ve spolupráci se sociálními odbory úřadů MČ, jmenovitě s kurátory
pro dospělé, získat přesné a aktualizované údaje o místech, kde se ve větší
míře vyskytují osoby bez přístřeší.
bez nákladů
ZSP MHMP
1/2014–12/2015

V oblasti poskytování sociálních služeb
Priorita BEZ3: Podpora a účinná pomoc formou sociálních služeb pro osoby bez přístřeší
Opatření BEZ3.1.: Podpora terénních a ambulantních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší
Aktivita BEZ3.1.1.

Aktivita BEZ3.1.2.
Finanční zajištění
Odpovědnost
Časový rámec

Zajistit metodický dohled a poskytování sociální služby, návazně vytvořit
mapu poskytovatelů sociálních služeb, které budou schopny reagovat
na specifické potřeby cílové skupiny.
Adresně, na základě mapy sociálních služeb, podpořit konkrétní
poskytovatele sociálních služeb.
státní rozpočet – ÚZ 13305, MPSV;
rozpočet HMP – kap. 0504, § 4349, pol. 5229 – granty (oblast sociální péče)
ZSP MHMP, RHMP a ZHMP
2013–2015

Opatření BEZ3.2.: Navýšení kapacity v oblasti denní péče o osoby bez přístřeší
Aktivita BEZ3.2.1
Finanční zajištění
Odpovědnost
Časový rámec

Vytvořit dvě nízkoprahová denní centra o celkové kapacitě 60 míst
(2x30 míst).
rozpočet HMP – kap. 0504, § 4379, pol. 5169, a dále kap. 0583, § 4374,
pol. 6121 (ubytování pro bezdomovce)
ZSP MHMP, RHMP, ZHMP
2013–2015

Opatření BEZ3.3.: Navýšení kapacity v oblasti ubytování osob bez přístřeší v zimním období
Aktivita BEZ3.3.1.
Finanční zajištění
Odpovědnost
Časový rámec

Navýšit kapacitu nocleháren v zimním období.
rozpočet HMP – kap. 0504, § 4379, pol. 5169, a dále kap. 0583, § 4374,
pol. 6121 (ubytování pro bezdomovce)
ZSP MHMP, RHMP, ZHMP
2013–2015

Priorita BEZ5: Zvýšení informovanosti odborné i laické veřejnosti

o problematice bezdomovectví

Opatření BEZ5.1.: Pravidelná setkávání odborníků na celopražské úrovni na téma spojené
s problematikou bezdomovectví
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Aktivita BEZ5.1.1

Finanční zajištění
Odpovědnost
Časový rámec

Zajistit každoroční odbornou konferenci na MHMP za účasti zástupců
MPSV, HMP, MČ, NNO atd. a zajistit medializaci průběhu konference
a jejích závěrů.
rozpočet HMP – kap. 0504, § 4399, pol. 5169 (konference)
ZSP MHMP
2013-2015

Oblast KON: Oblast kontrolní
Priorita KON1: Zavedení systému pravidelného hodnocení aktualizace a plnění SPRSS
Opatření KON1.1.: Zavedení systému povinné aktualizace a kontrolních mechanismů strategické
části víceletého SPRSS každý kalendářní rok
Aktivita KON1.1.1.
Finanční zajištění
Odpovědnost
Časový rámec

Předložit MPSV každoroční plnění SPRSS za uplynulý kalendářní rok.
bez nákladů
ZSP MHMP
2013-2015

Aktivita KON1.1.2.

Komisi RHMP pro plánování sociálních služeb po uplynutí půlročního
období pravidelně informovat o postupném plnění opatření a aktivit
SPRSS.
bez nákladů
ZSP MHMP, Komise RHMP pro plánování sociálních služeb
12/2014; 6,12 /2015

Finanční zajištění
Odpovědnost
Časový rámec
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Příloha
Základní osa krajské sítě sociálních služeb podle organizací a kapacit
§ 37 – ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
ORGANIZACE

ACORUS, o.s.

Amelie, o.s.

Anima - terapie, o.s.

Arcidiecézní charita
Praha
Arcidiecézní charita
Praha
Asociace pomáhající
lidem s autismem APLA Praha, Střední
Čechy, o.s.
Asociace rodičů
a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR,
o.s.
Bílý kruh bezpečí, o.s.

Centrum pro integraci
cizinců, o.p.s.
Centrum sociálně
zdravotních služeb
Centrum sociálně
zdravotních služeb
Centrum sociálních
služeb Praha
Centrum sociálních
služeb Praha

DRUH
SLUŽBY

NÁZEV SLUŽBY

JEDNOTKA

KAPACITA V
PŮSOBNOSTI

odborné
sociální
poradenství
odborné
sociální
poradenství
odborné
sociální
poradenství
odborné
sociální
poradenství
odborné
sociální
poradenství
odborné
sociální
poradenství

Acorus - poradna pro osoby
ohrožené domácím násilím

ÚV

1,7

Centrum Amelie Praha

ÚV

0,8

Terapie osob závislých na
návykových látkách a jejich
rodin
Azylový dům sv. Terezie Poradna pro lidi v tísni

ÚV

2,4

ÚV

1,4

Poradna pro migranty
a uprchlíky

ÚV

3

Odborné sociální poradenství
pro lidi s autismem

ÚV

1,9

odborné
sociální
poradenství

Asociace rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR,
o.s.

ÚV

0,2

odborné
sociální
poradenství
odborné
sociální
poradenství
odborné
sociální
poradenství
odborné
sociální
poradenství
odborné
sociální
poradenství
odborné
sociální

Poradna Bílého kruhu bezpečí,
o.s., Praha

ÚV

3,4

Sociální poradenství
pro migranty žijící v ČR

ÚV

5,5

AT linka a AT poradna

ÚV

2,4

Sociálně právní, psychologické
a speciální pedagogické
poradenství
Informační a poradenské
centrum Kontakt

ÚV

2,4

ÚV

9,3

ÚV

3,5

Resocializační a reintegrační
programy
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poradenství
Centrum sociálních
služeb Praha
Centrum sociálních
služeb Praha
Centrum sociálních
služeb Praha
Hospicové občanské
sdružení Cesta domů
Česká alzheimerovská
společnost
DOM - Dům
otevřených možností,
o.p.s.
Centrum pro dětský
sluch Tamtam, o.p.s.
InBáze, o.s.

META, o.p.s. Společnost
pro příležitosti
mladých migrantů
NATAMA, o.p.s.

Občanská poradna
PRAHA
Občanské sdružení
Anabell
Občanské sdružení
Green Doors
Občanské sdružení
Kaleidoskop
Občanské sdružení
ONŽ - pomoc
a poradenství pro ženy
a dívky
Okamžik - sdružení
pro podporu nejen

odborné
sociální
poradenství
odborné
sociální
poradenství
odborné
sociální
poradenství
odborné
sociální
poradenství
odborné
sociální
poradenství
odborné
sociální
poradenství
odborné
sociální
poradenství
odborné
sociální
poradenství
odborné
sociální
poradenství

Poradna pro rodinu, manželství
a mezilidské vztahy

ÚV

24,8

Triangl - centrum pro rodinu

ÚV

6,9

Sociálněprávní poradna
Chelčického

ÚV

2,1

Poradna Hospicového
občanského sdružení Cesta
domů
Konzultace ČALS

ÚV

5

ÚV

2,4

DOM TYKADLO

ÚV

0,6

Sociální poradna pro osoby
se sluchovým postižením a jejich
blízké
Sociální poradenství pro
migranty v komunitním centru
InBáze
Poradenské a informační
centrum pro mladé migranty

ÚV

0,6

ÚV

2,8

ÚV

2,1

odborné
sociální
poradenství
odborné
sociální
poradenství
odborné
sociální
poradenství
odborné
sociální
poradenství
odborné
sociální
poradenství
odborné
sociální
poradenství

Kontaktní poradna institutu
náhradní rodinné péče Natama

ÚV

1,5

Občanská poradna Praha 1

ÚV

3,1

Kontaktní centrum Anabell
Praha

ÚV

1

Sociální poradna

ÚV

0,4

Ambulance Kaleidoskop

ÚV

0,5

Poradna pro ženy a dívky Praha

ÚV

0,7

odborné
sociální

Poradenské centrum

ÚV

2,2
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nevidomých

poradenství

proFem - Konzultační
středisko pro ženské
projekty, o.p.s.

odborné
sociální
poradenství

Proxima Sociale o.p.s.

odborné
sociální
poradenství
odborné
sociální
poradenství
odborné
sociální
poradenství
odborné
sociální
poradenství
odborné
sociální
poradenství
odborné
sociální
poradenství
odborné
sociální
poradenství
odborné
sociální
poradenství
odborné
sociální
poradenství
odborné
sociální
poradenství

Občanské sdružení
R - Mosty
Rada seniorů České
republiky, o.s.
REMEDIUM Praha
o.p.s.
ROSA - centrum
pro týrané a osamělé
ženy
ROZKOŠ bez RIZIKA

SANANIM z.ú.

SANANIM z.ú.

SANANIM z.ú.

SAAK - společnost
pro augmentativní
a alternativní
komunikaci, o.p.s.
SDRUŽENÍ
PRO INTEGRACI A
MIGRACI
Sjednocená organizace
nevidomých
a slabozrakých České
republiky
Společnost „E” / Czech
Epilepsy Association,
o. s.
SPOLEČNOU CESTOU

Advocats for Women (bezplatné
sociálně právní poradenství
lidem postiženým domácím
násilím)
Občanská poradna

ÚV

0,8

ÚV

2,2

Odborné sociální poradenství

ÚV

3

Bezplatné odborné sociální,
právní a sociálněprávní
poradenství
Občanská poradna REMEDIUM

ÚV

0,8

ÚV

1,3

ROSA - Informační a poradenské
centrum pro ženy oběti
domácího násilí
Pražské poradenské středisko

ÚV

7,4

ÚV

3,4

COKUZ - Centrum pro osoby
v konfliktu se zákonem

ÚV

2

Centrum ambulantní
detoxifikace a substituce

ÚV

4,5

Poradna pro rodiče

ÚV

3,1

Centrum pro augmentativní
a alternativní komunikaci

ÚV

0,2

odborné
sociální
poradenství
odborné
sociální
poradenství

Sociálně právní poradenství
migrantům

ÚV

7,6

Sociálně právní poradenství
pro zrakově postižené občany –
Praha

ÚV

2,4

odborné
sociální
poradenství
odborné
sociální
poradenství

Odborné sociální poradenství
pro osoby s epilepsií a jejich
blízké
Občanská poradna o. s.
Společnou cestou

ÚV

0,3

ÚV

2,3
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Středisko prevence
a léčby drogových
závislostí - DROP IN,
o.p.s.
Svaz neslyšících
a nedoslýchavých
v České republice,
základní organizace
Svaz tělesně
postižených v České
republice, z.s.
ŽIVOT 90

odborné
sociální
poradenství

Integrace rodiny – Centrum
pro rodinu, Ambulantní léčba

ÚV

3

odborné
sociální
poradenství

Poradna pro osoby
se sluchovým postižením Praha

ÚV

0,7

odborné
sociální
poradenství
odborné
sociální
poradenství

Sociální poradenství STP v ČR,
o.s. Praha

ÚV

0,7

SOCIÁLNÍ A ODBORNÉ
PORADENSTVÍ PRO SENIORY
A JEJICH BLÍZKÉ

ÚV

1,7

NÁZEV SLUŽBY

JEDNOTKA

KAPACITA V
PŮSOBNOSTI

§ 39 – OSOBNÍ ASISTENCE
ORGANIZACE

DRUH
SLUŽBY

„A DOMA o.s.“

osobní
asistence

Osobní asistence Čtyřlístek

H

7 178

Arcidiecézní charita
Praha

osobní
asistence

Agentura asistenční služby pro lidi
s tělesným postižením

H

1 215

Asistence, o.p.s.

osobní
asistence

Osobní asistence

H

22 800

Asociace
pomáhající lidem
s autismem - APLA
Praha, Střední
Čechy, o.s.
Diakonie Církve
bratrské

osobní
asistence

Osobní asistence pro lidi s autismem

H

10 075

osobní
asistence

H

1 200

Domov Sue Ryder,
o.p.s.

osobní
asistence

Centrum Slunečnice - podpora
samostatného života osob s tělesným
a kombinovaným postižením
Domov Sue Ryder - osobní asistence

H

18 448

Farní charita
Praha 4 - Chodov

osobní
asistence

Charitní služba osobní asistence

H

6 200

Farní charita Starý
Knín

osobní
asistence

H

4 904

Fosa, o.p.s.

osobní
asistence

Služby osobní asistence pro seniory
a zdravotně postižené v oblasti malých
sídel -Povltaví, Příbramsko, Berounsko,
Kladensko, Benešovsko a Praha
Osobní asistence Osa

H

5 920

GERONTOLOGICKÉ
CENTRUM

osobní
asistence

Osobní asistence v Gerontologickém
centru

H

4 900

Hewer - občanské
sdružení

osobní
asistence

Osobní asistence pro Prahu

H

100 000
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Hornomlýnská,
o.p.s.

osobní
asistence

Centrum FILIPOVKA - osobní asistence

H

11 600

Klub občanů
bezbariérového
domu
Vondroušova
Klub vozíčkářů
Petýrkova, o.p.s.

osobní
asistence

osobní asistence pro zdravotně
postižené

H

8 760

osobní
asistence

Osobní asistence

H

6 000

Maltézská pomoc,
o.p.s.

osobní
asistence

Osobní asistence

H

28 700

Muži a ženy, o.p.s.

osobní
asistence

Osobní asistence

H

720

OBČANSKÉ
SDRUŽENÍ MARTIN

osobní
asistence

Návštěvní služba

H

7 200

Občanské sdružení
Melius

osobní
asistence

Terénní služba osobní asistence

H

6 489

POHODA společnost
pro normální život
lidí s postižením,
o.p.s.
PROSAZ Společnost
pro sociální
rehabilitaci občanů
se zdravotním
postižením
Rytmus - od klienta
k občanovi, o.p.s.

osobní
asistence

Asistence POHODA

H

1 898

osobní
asistence

Asistenční služba

H

22 000

osobní
asistence

Osobní asistence

H

15 000

Židovská obec
v Praze

osobní
asistence

Komplexní domácí péče EZRA

H

13 650

§ 40 – PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
ORGANIZACE

DRUH SLUŽBY

NÁZEV SLUŽBY

JEDNOTKA

KAPACITA V
PŮSOBNOSTI

Arcidiecézní charita Praha

pečovatelská
služba

ÚV

4,8

Centrum sociálně
zdravotních služeb

pečovatelská
služba

Středisko pečovatelská
služba - pečovatelská
služba
Pečovatelská služba

ÚV

16,2

Centrum sociální
a ošetřovatelské pomoci
Praha 15
Centrum sociální
a ošetřovatelské pomoci
Praha 5, příspěvková
organizace

pečovatelská
služba

Terénní pečovatelská
služba

ÚV

17,2

pečovatelská
služba

Pečovatelská služba

ÚV

46,4
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Centrum sociální
a ošetřovatelské pomoci
v Praze 10, příspěvková
organizace
Centrum sociálních služeb
Běchovice

pečovatelská
služba

Pečovatelská služba

ÚV

39

pečovatelská
služba

Pečovatelská služba

ÚV

3,8

Centrum sociálních služeb
Nebušice

pečovatelská
služba

Terénní pečovatelská
služba

ÚV

5,9

Centrum sociálních služeb
Praha 2

pečovatelská
služba

Pečovatelská služba

ÚV

36,8

CLEMENTIA, o.p.s.

pečovatelská
služba

Clementia, o.p.s. pečovatelské služby PH

ÚV

3,3

Diakonie ČCE - Středisko
křesťanské pomoci v Praze

pečovatelská
služba

ÚV

11,3

Diakonie ČCE - Středisko
křesťanské pomoci v Praze

pečovatelská
služba

ÚV

9,6

Diakonie ČCE - Středisko
křesťanské pomoci v Praze

pečovatelská
služba

ÚV

9,7

Dům s pečovatelskou službou
Harmonie

pečovatelská
služba

Pečovatelská služba
Klamovka - Diakonie
ČCE - SKP v Praze
Pečovatelská služba
Ďáblice - Diakonie ČCE SKP v Praze
Pečovatelská služba
Vinohrady - Vršovice Diakonie ČCE - SKP
v Praze
Dům s pečovatelskou
službou Harmonie

ÚV

9,1

Dům s pečovatelskou službou
Kolovraty

pečovatelská
služba

Dům s pečovatelskou
službou Kolovraty

ÚV

1,8

Evropské sociálně zdravotní
centrum Praha o.p.s.

pečovatelská
služba

ÚV

2,5

Farní charita Holešovice

pečovatelská
služba

Pečovatelská služba Domov pro seniory Slunečnice
Farní charita Holešovice

ÚV

11,4

Farní charita Neratovice

pečovatelská
služba

Charitní pečovatelská
služba - střediska

ÚV

6,2

Farní charita Praha 4 Chodov

pečovatelská
služba

Charitní pečovatelská
služba

ÚV

7,4

Horizont-penzion
pro seniory, středisko
Diakonie a misie Církve
československé husitské
Jihoměstská sociální a.s.

pečovatelská
služba

Horizont-pečovatelská
služba

ÚV

3,1

pečovatelská
služba

Pečovatelská služba

ÚV

41,5

LRS Chvaly, o.p.s.

pečovatelská
služba

ÚV

3,5

Městská část Praha 20

pečovatelská
služba

Pečovatelská služba
ve spojení s domácí
ošetřovatelskou péčí
Městská část Praha 20

ÚV

7,1

Městská část Praha 22

pečovatelská
služba

Pečovatelská služba MČ
Praha 22

ÚV

3,5
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Oblastní spolek Českého
červeného kříže Praha 9

pečovatelská
služba

Pečovatelská služba

ÚV

19,2

Obvodní ústav sociálnězdravotnických služeb

pečovatelská
služba

Pečovatelská služba

ÚV

75,8

Pečovatelská služba Praha Radotín

pečovatelská
služba

Pečovatelská služba
Praha - Radotín

ÚV

11,6

Pečovatelská služba Praha 3

pečovatelská
služba

Pečovatelská služba

ÚV

66,2

Pečovatelská služba Prahy 6

pečovatelská
služba

ÚV

55,3

Pečovatelské centrum
Praha 7

pečovatelská
služba

Pečovatelská služba
Prahy 6 - pečovatelská
služba
Terénní pečovatelská
služba

ÚV

59,1

PROSAZ Společnost
pro sociální rehabilitaci
občanů se zdravotním
postižením
Sociální služby městské části
Praha 12, příspěvková
organizace
Středisko sociálních služeb

pečovatelská
služba

Pečovatelská služba

ÚV

3,5

pečovatelská
služba

Pečovatelská služba

ÚV

11,4

pečovatelská
služba

Středisko sociálních
služeb

ÚV

34

Středisko sociálních služeb
Městské části Praha 9

pečovatelská
služba

ÚV

26,3

Středisko sociálních služeb
Prahy 13

pečovatelská
služba

Středisko sociálních
služeb městské části
Praha 9 - Pečovatelská
služba
Pečovatelská služba

ÚV

8,5

Městská část Praha-Zbraslav

pečovatelská
služba

Terénní pečovatelská
služba

ÚV

3,2

Městská část Praha 21

pečovatelská
služba

ÚV

4

ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
V PRAZE 4,přísp.org.

pečovatelská
služba

ÚV

80,6

Židovská obec v Praze

pečovatelská
služba

Úřad městské části
Praha 21 - Pečovatelská
služba
Ústav sociálních služeb
v Praze 4,PO,
pečovatelská služba
Penzion Charlese
Jordana

ÚV

7,5

ŽIVOT 90

pečovatelská
služba

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
PRO SENIORY

ÚV

8,1

JEDNOTKA

KAPACITA V
PŮSOBNOSTI

ÚV

11

§ 41 – TÍSŇOVÁ PÉČE
ORGANIZACE

ŽIVOT 90

DRUH
SLUŽBY

tísňová
péče

NÁZEV SLUŽBY

TÍSŇOVÁ PÉČE AREÍON PRO SENIORY
A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

41

§ 42 – PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY
ORGANIZACE

DRUH SLUŽBY

NÁZEV SLUŽBY

TyfloCentrum
Praha o.p.s.

průvodcovské
a
předčitatelské
služby

PPS-PHA: Průvodcovské
a předčitatelské služby pro osoby
se zrakovým postižením v Praze

JEDNOTKA

KAPACITA V
PŮSOBNOSTI

ÚV

2,7

§ 43 – PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ
ORGANIZACE

BONA, o.p.s.

Fokus Praha, o.s.

Integrované centrum pro osoby
se zdravotním postižením Horní
Poustevna
Rytmus - od klienta k občanovi,
o.p.s.
Společnost DUHA, z.ú.

DRUH SLUŽBY

NÁZEV SLUŽBY

JEDNOTKA

KAPACITA V
PŮSOBNOSTI

podpora
samostatného
bydlení
podpora
samostatného
bydlení
podpora
samostatného
bydlení
podpora
samostatného
bydlení
podpora
samostatného
bydlení

Podpora
samostatného
bydlení
Tým bydlení Praha
- Podpora

ÚV

3,7

ÚV

2,7

Podpora
samostatného
bydlení
Podpora
samostatného
bydlení
Podpora
samostatného
bydlení Společnosti
DUHA

ÚV

0,8

ÚV

5,4

ÚV

5,8

JEDNOTKA

KAPACITA V
PŮSOBNOSTI

§ 44 – ODLEHČOVACÍ SLUŽBY
ORGANIZACE

DRUH SLUŽBY

NÁZEV SLUŽBY

Hospicové občanské
sdružení Cesta domů

odlehčovací
služby

Odlehčovací služby
Cesty domů

ÚV

5,3

Česká alzheimerovská
společnost

odlehčovací
služby

Respitní péče ČALS

ÚV

5,4

Farní charita Holešovice

odlehčovací
služby

Farní charita
Holešovice

ÚV

2,8

Farní charita Starý Knín

odlehčovací
služby

Odlehčovací služby Farní charita Starý

ÚV

2

42

Knín
Hornomlýnská, o.p.s.

odlehčovací
služby

Centrum FILIPOVKA odlehčovací služba

ÚV

3,8

Občanské sdružení DOLLY

odlehčovací
služby

Odlehčovací služby

ÚV

3,6

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

odlehčovací
služby

Terénní odlehčovací
služba POHODA

ÚV

4,5

§ 44 – ODLEHČOVACÍ SLUŽBY – POBYTOVÁ FORMA
ORGANIZACE

DRUH
SLUŽBY

Asociace pomáhající lidem
s autismem - APLA Praha,
Střední Čechy, o.s.
Centrum sociální a
ošetřovatelské pomoci Praha 15

odlehčovací
služby

NÁZEV SLUŽBY

JEDNOTKA

KAPACITA V
PŮSOBNOSTI

Odlehčovací služby
pro lidi s autismem

L

5,4

odlehčovací
služby

Pobytové odlehčovací
služby

L

37

Centrum sociální a
ošetřovatelské pomoci Praha 5,
příspěvková organizace
Centrum sociální a
ošetřovatelské pomoci v Praze
10, příspěvková organizace
Centrum sociální a
ošetřovatelské pomoci v Praze
10, příspěvková organizace
Centrum sociální a
ošetřovatelské pomoci v Praze
10, příspěvková organizace
Centrum sociálních služeb
Běchovice

odlehčovací
služby

Dům sociálních služeb
Na Neklance 15

L

29

odlehčovací
služby

U Vršovického nádraží

L

6

odlehčovací
služby

Zvonková

L

6

odlehčovací
služby

Vršovický zámeček

L

6

odlehčovací
služby

Centrum krátkodobé
péče

L

10

Centrum sociálních služeb
Nebušice

odlehčovací
služby

Pobytové odlehčovací
služby

L

4

Centrum sociálních služeb
Praha 2

odlehčovací
služby

Pobytová a terénní
odlehčovací služba

L

10

Diakonie ČCE - středisko
v Praze 5-Stodůlkách

odlehčovací
služby

Odlehčovací služba

L

3,5

Domov pro seniory Elišky
Purkyňové

odlehčovací
služby

Domov pro seniory
Elišky Purkyňové

L

19

Domov pro seniory Háje

odlehčovací
služby

odlehčovací služby

L

20

Domov sv. Karla Boromejského

odlehčovací
služby

Domov sv. Karla
Boromejského odlehčovací služba

L

13

43

Jihoměstská sociální a.s.

odlehčovací
služby

Odlehčovací služba

L

39

Medicentrum 2K s.r.o.

odlehčovací
služby

Dům seniorů Spořilov

L

24

Modrý klíč o.p.s.

odlehčovací
služby

Modrý klíč o.p.s odlehčovací služba

L

10

TŘI, o.p.s.

odlehčovací
služby

Odlehčovací služba
pobytová

L

10

Obvodní ústav sociálnězdravotnických služeb

odlehčovací
služby

Odlehčovací služby

L

21

OŠETŘOVATELSKÝ DOMOV
PRAHA 3

odlehčovací
služby

Ošetřovatelský domov
Praha 3

L

7

Pečovatelské centrum Praha 7

odlehčovací
služby

Sociálně odlehčovací
centrum

L

38

Sdružení rodičů a přátel
Střediska „DAR“ o.s.

odlehčovací
služby

Respitní péče odlehčovací služby

L

8

Sociální služby městské části
Praha 12, příspěvková
organizace
ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V
PRAZE 4,přísp.org.

odlehčovací
služby

Sociálně
ošetřovatelské
centrum
Dům seniorů-OZ
Jílovská

L

40

L

39

Židovská obec v Praze

odlehčovací
služby

Odlehčovací služby

L

10

ŽIVOT 90

odlehčovací
služby

Odlehčovací pobytové
a rehabilitační
centrum pro seniory

L

9

NÁZEV SLUŽBY

JEDNOTKA

KAPACITA V
PŮSOBNOSTI

Centrum Slunečnice podpora samostatného
života osob s tělesným
a kombinovaným postižením
Centrum denních služeb

ÚV

3,8

ÚV

4,8

Centrum denních služeb

ÚV

16,6

Centrum denních služeb
při Hospici Dobrého Pastýře

ÚV

1,7

odlehčovací
služby

§ 45 – CENTRA DENNÍCH SLUŽEB
ORGANIZACE

DRUH
SLUŽBY

Diakonie Církve bratrské

centra
denních
služeb

Diakonie ČCE - středisko
Zvonek v Praze 4

centra
denních
služeb
centra
denních
služeb
centra
denních
služeb

Domov sociálních služeb
Vlašská
TŘI, o.p.s.

44

„Sdružení na pomoc dětem s
handicapy“
Společnost DUHA, z.ú.

ŽIVOT 90

centra
denních
služeb
centra
denních
služeb
centra
denních
služeb

Centrum denních služeb
v Komunitním centru
Motýlek
Centrum denních služeb

Centrum denních služeb
pro seniory

ÚV

3,5

ÚV

15,2

ÚV

5,4

JEDNOTKA

KAPACITA V
PŮSOBNOSTI

§ 46 – DENNÍ STACIONÁŘE
ORGANIZACE

DRUH SLUŽBY

NÁZEV SLUŽBY

Alzheimercentrum
Zlosyň o.p.s.

denní
stacionáře

Alzheimercentrum Zlosyň
o.p.s.

ÚV

1,2

Arcidiecézní charita
Praha

denní
stacionáře

Denní stacionář pro seniory

ÚV

3

Centrum sociálních
služeb Praha 2

denní
stacionáře

Denní stacionář

ÚV

3,1

Akord, Organizační
jednotka - DENNÍ
STACIONÁŘ
Dětské centrum
Paprsek

denní
stacionáře

Denní stacionář AKORD

ÚV

11,3

denní
stacionáře

Středisko Dar - denní stacionář

ÚV

20

Dětské centrum
Paprsek

denní
stacionáře

Středisko Setkání - denní
stacionář

ÚV

11,1

Dětské centrum
Paprsek

denní
stacionáře

Středisko Prosek - denní
stacionář

ÚV

18,1

Dětské centrum
Paprsek

denní
stacionáře

Středisko Hloubětín - denní
stacionář

ÚV

20,1

Diakonie ČCE středisko Ratolest
v Praze 10
Diakonie ČCE Středisko v Praze 5Stodůlkách
Domov pro seniory
Elišky Purkyňové

denní
stacionáře

Diakonie ČCE - středisko
Ratolest v Praze 10

ÚV

9,2

denní
stacionáře

Denní stacionář

ÚV

3

denní
stacionáře

Domov pro seniory Elišky
Purkyňové - denní stacionář

ÚV

3

Domov pro seniory
Háje

denní
stacionáře

Denní stacionář Parkinson

ÚV

4

Domov Sedlec SPMP
o.p.s.

denní
stacionáře

Domov Sedlec SPMP o.p.s. Denní stacionář

ÚV

6,8

Domov sv. Karla
Boromejského

denní
stacionáře

Domov sv. Karla Boromejského
- denní stacionář

ÚV

7,1

GERONTOLOGICKÉ
CENTRUM

denní
stacionáře

Denní stacionář
Gerontologického centra

ÚV

6,2

45

Horizont-penzion
pro seniory, středisko
Diakonie a misie Církve
československé
husitské

denní
stacionáře

Horizont-denní stacionář
pro seniory

ÚV

3,5

Integrační centrum
Zahrada v Praze 3

denní
stacionáře

Integrační centrum Zahrada
v Praze 3

ÚV

32,3

Jedličkův ústav
a Mateřská škola
a Základní škola
a Střední škola
Modrý klíč o.p.s.

denní
stacionáře

Jedličkův ústav a školy denní
stacionář

ÚV

31,1

denní
stacionáře

Modrý klíč o.p.s - denní
stacionář

ÚV

38,2

Sluneční zahrada

denní
stacionáře

Chráněná dílna svatý Prokop
u červeného javoru

ÚV

3,2

Obvodní ústav sociálnězdravotnických služeb

denní
stacionáře

Denní stacionář

ÚV

5,9

Pobočka Diakonie
Církve bratrské
v Praze 3
POHODA - společnost
pro normální život lidí
s postižením, o.p.s.
Ruka pro život o.p.s.

denní
stacionáře

Stacionář pro děti
s kombinovaným postižením

ÚV

5,3

denní
stacionáře

Klub POHODA

ÚV

4,8

denní
stacionáře

Denní stacionář Praha

ÚV

10,2

denní
stacionáře

Denní stacionář Hejnická

ÚV

6

denní
stacionáře

Středisko sociálních služeb
Prahy 13

ÚV

3,1

ÚSTAV SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB V PRAZE
4,přísp.org.

denní
stacionáře

Ústav sociálních služeb
v Praze 4, přísp. org., denní
stacionář DOMOVINKA

ÚV

1,9

Židovská obec v Praze

denní
stacionáře

Denní stacionář

ÚV

6,7

JEDNOTKA

KAPACITA V
PŮSOBNOSTI

Středisko sociálních
služeb Městské části
Praha 9
Středisko sociálních
služeb Prahy 13

§ 47 – TÝDENNÍ STACIONÁŘE
ORGANIZACE

DRUH
SLUŽBY

NÁZEV SLUŽBY

Centrum sociálních služeb
Hvozdy, o.p.s.

týdenní
stacionáře

Týdenní stacionář

L

11

Diakonie ČCE - středisko
v Praze 5-Stodůlkách

týdenní
stacionáře

Týdenní stacionář

L

6

46

týdenní
stacionáře

Týdenní stacionář

L

12

týdenní
stacionáře

Týdenní pobyt

L

23

Handicap centrum Srdce, o.p.s.

týdenní
stacionáře

Týdenní stacionář
Handicap centra Srdce

L

11,5

Modrý klíč o.p.s.

týdenní
stacionáře

Modrý klíč o.p.s. týdenní stacionář

L

27

Sluneční domov o.p.s.

týdenní
stacionáře

Sluneční domovtýdenní stacionář
rodinného typu
pro osoby s autismem

L

10,9

JEDNOTKA

KAPACITA V
PŮSOBNOSTI

Domov pro osoby
se zdravotním postižením
Lochovice
Domov sociálních služeb
Vlašská

§ 48 – DOMOVY PRO OZP
ORGANIZACE

DRUH SLUŽBY

NÁZEV SLUŽBY

domovy pro OZP

Domov pro OZP

L

22

domovy pro OZP

Domov Zvíkovecká
kytička

L

64

Domov Maxov

domovy pro OZP

L

50

Domov pro osoby
se zdravotním
postižením Kytlice
Domov pro osoby
se zdravotním
postižením Leontýn
Domov pro osoby
se zdravotním
postižením
Lochovice
Domov pro osoby
se zdravotním
postižením Rudné
u Nejdku
Domov pro osoby
se zdravotním
postižením Sulická
Domov sociálních
služeb Vlašská

domovy pro OZP

Domov Maxov domov pro osoby
se zdravotním
postižením
Domov
pro OZP

L

55

SDRUŽENÍ
PRO POMOC
MENTÁLNĚ

Diakonie ČCE středisko Zvonek
v Praze 4
Domov Zvíkovecká
kytička, PO

domovy pro OZP

Domov pro OZP
LEONTÝN

L

75

domovy pro OZP

Domov OZP

L

44

domovy pro OZP

Domov pro OZPRudné
u Nejdku

L

74

domovy pro OZP

Domov pro OZP

L

145

domovy pro OZP

Celoroční pobyt

L

38

domovy pro OZP

Domov SPMP Dana

L

9

47

POSTIŽENÝM,
DOMOV SPMP
DANA
Domov svaté rodiny
Integrované
centrum pro osoby
se zdravotním
postižením Horní
Poustevna
Integrované
centrum sociálních
služeb Odlochovice
Jedličkův ústav
a Mateřská škola
a Základní škola
a Střední škola
Palata - Domov
pro zrakově
postižené

domovy pro OZP

Domov svaté Rodiny

L

76

domovy pro OZP

Domov pro OZP Horní
Poustevna

L

90

domovy pro OZP

ICSS Odlochovice

L

125

domovy pro OZP

Jedličkův ústav a školy
domovy pro OZP

L

103

domovy pro OZP

Palata - Domov
pro zrakově postižené

L

133

NÁZEV SLUŽBY

JEDNOTKA

KAPACITA V
PŮSOBNOSTI

§ 49 – DOMOVY PRO SENIORY
ORGANIZACE

DRUH SLUŽBY

Arcidiecézní charita Praha

domovy
pro seniory

Domov pro seniory
Mukařov

L

15,6

Centrin CZ s.r.o.

domovy
pro seniory

Domov pro seniory
Centrin Praha

L

20

Centrum sociální
a ošetřovatelské pomoci
v Praze 10, příspěvková
organizace
Centrum sociální a
ošetřovatelské pomoci v
Praze 10, příspěvková
organizace
Centrum sociální a
ošetřovatelské pomoci v
Praze 10, příspěvková
organizace
Centrum sociálních služeb
Praha 2

domovy
pro seniory

Domov pro seniory
Zvonková

L

26

domovy
pro seniory

Vršovický zámeček

L

23

domovy
pro seniory

Domov pro seniory
U Vršovického nádraží

L

40

domovy
pro seniory

Domov pro seniory
Máchova

L

44

Centrum sociálních služeb
Praha 2

domovy
pro seniory

Domov pro seniory
Jana Masaryka

L

10

Diakonie Církve bratrské

domovy
pro seniory

Bethesda - domov
pro seniory

L

32

48

Domov pro osoby
se zdravotním postižením
Kytlice
Domov pro seniory
Ďáblice

domovy
pro seniory

Domov pro seniory
Kytlice

L

3

domovy
pro seniory

Domov pro seniory
Ďáblice

L

172

Domov pro seniory
Dobřichovice

domovy
pro seniory

Domov pro seniory
Dobřichovice

L

56

Domov pro seniory Elišky
Purkyňové

domovy
pro seniory

Domov pro seniory
Elišky Purkyňové

L

259

Domov pro seniory Háje

domovy
pro seniory

Domov pro seniory
Háje

L

200

Domov pro seniory
Heřmanův Městec

domovy
pro seniory

Domov pro seniory
Heřmanův Městec

L

80

Domov pro seniory
Hortenzie

domovy
pro seniory

Domov pro seniory
Hortenzie

L

65

Domov pro seniory
Chodov

domovy
pro seniory

Domov pro seniory
Chodov

L

260

Domov pro seniory
Kobylisy

domovy
pro seniory

domov pro seniory
Kobylisy

L

92

Domov pro seniory Krč

domovy
pro seniory

Domov pro seniory Krč

L

152

Domov pro seniory
Malešice

domovy
pro seniory

Domov pro seniory
Malešice

L

218

Domov pro seniory Pyšely

domovy
pro seniory

Domov pro seniory
Pyšely

L

60

Domov pro seniory
Zahradní Město

domovy
pro seniory

služba domov
pro seniory

L

93

Domov Sue Ryder, o.p.s.

domovy
pro seniory

Domov Sue Ryder domov pro seniory

L

52

Evropské sociálně
zdravotní centrum Praha
o.p.s.
Jihoměstská sociální a.s.

domovy
pro seniory

Domov pro seniory Slunečnice

L

258

domovy
pro seniory

Domov pro seniory
Jižní Město

L

50

Oblastní spolek Českého
červeného kříže Praha 9

domovy
pro seniory

Gerocentrum Slunné
stáří

L

32

Oblastní spolek Českého
červeného kříže Praha 9

domovy
pro seniory

Dům sociálních služeb

L

38

OŠETŘOVATELSKÝ DOMOV
PRAHA 3

domovy
pro seniory

Ošetřovatelský domov
Praha 3

L

72

Středisko sociálních služeb
Městské části Praha 9

domovy
pro seniory

Středisko sociálních
služeb městské části
Praha 9 - Domov
seniorů

L

87

49

Židovská obec v Praze

domovy
pro seniory

Domov sociální péče
Hagibor

L

47

§ 50 – DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
ORGANIZACE

Arcidiecézní charita
Praha
Asociace pomáhající
lidem s autismem APLA Praha, Střední
Čechy, o.s.
Centrin CZ s.r.o.

Centrum sociální
a ošetřovatelské
pomoci v Praze 10,
příspěvková
organizace
Centrum sociální
a ošetřovatelské
pomoci v Praze 10,
příspěvková
organizace
O.S. „Člověk zpět
k člověku“
Domov Maxov

Domov pro seniory
Heřmanův Městec
Domov pro seniory
Kobylisy
Domov pro seniory
Malešice
Domov pro seniory
Zahradní Město
Domov se zvláštním
režimem Krásná Lípa
Domov se zvláštním
režimem Terezín

DRUH SLUŽBY

NÁZEV SLUŽBY

JEDNOTKA

KAPACITA V
PŮSOBNOSTI

domovy
se zvláštním
režimem
domovy
se zvláštním
režimem

Domov se zvláštním
režimem

L

7

Domov se zvláštním
režimem pro lidi
s autismem

L

3,1

domovy
se zvláštním
režimem
domovy
se zvláštním
režimem

Domov se zvláštním
režimem Centrin Praha

L

25

DZR Zvonková

L

18

domovy
se zvláštním
režimem

Vršovický zámeček

L

46

domovy se
zvláštním režimem

Dům domácí péče

L

41,6

domovy
se zvláštním
režimem
domovy
se zvláštním
režimem
domovy
se zvláštním
režimem
domovy
se zvláštním
režimem
domovy
se zvláštním
režimem
domovy
se zvláštním
režimem
domovy
se zvláštním
režimem

Domov Maxov domov se zvláštním
režimem
Domov pro seniory
Heřmanův Městec

L

8

L

62

Domov
se
zvláštním režimem

L

119

Domov pro seniory
Malešice

L

30

Služba domov
se zvláštním režimem

L

146

Domov se zvláštním
režimem Krásná Lípa

L

135

Domov se zvláštním
režimem

L

269

50

Domov Svojšice

Oblastní spolek
Českého červeného
kříže Praha 9
Ústřední vojenská
nemocnice – Vojenská
fakultní nemocnice
Praha

domovy
se zvláštním
režimem
domovy
se zvláštním
režimem
domovy
se zvláštním
režimem

Domov Svojšice

L

96

Domov se zvláštním
režimem Hejnická

L

13

Domov se zvláštním
režimem

L

30

§ 51 – CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
ORGANIZACE

DRUH SLUŽBY

NÁZEV SLUŽBY

JEDNOTKA

KAPACITA V
PŮSOBNOSTI

chráněné
bydlení

Chráněné bydlení
pro lidi s autismem

L

4

chráněné
bydlení

Chráněné bydlení
skupinové

L

56

Denní psychoterapeutické
sanatorium „Ondřejov“ s.r.o.

chráněné
bydlení

L

1,5

Dětské centrum Paprsek

chráněné
bydlení

Chráněný byt
pro duševně nemocné
muže
Středisko Setkání chráněné bydlení

L

4

Dětské centrum Paprsek

chráněné
bydlení

Středisko Lahovice chráněné bydlení

L

6

Diakonie Církve bratrské

chráněné
bydlení

Chráněné bydlení
na Xaverově

L

6

Diakonie Církve bratrské

chráněné
bydlení

Chráněné bydlení
Centra Slunečnice

L

3

Diakonie ČCE - středisko
Zvonek v Praze 4

chráněné
bydlení

Chráněné bydlení

L

16

Domov Maxov

chráněné
bydlení

Domov Maxov chráněné bydlení

L

12

Domov Sedlec SPMP o.p.s.

chráněné
bydlení

Domov Sedlec SPMP
o.p.s. - Chráněné
bydlení

L

14

Asociace pomáhající lidem
s autismem - APLA Praha,
Střední Čechy, o.s.
BONA, o.p.s.
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Domov sociálních služeb
Vlašská

chráněné
bydlení

Chráněné bydlení

L

27

Domov Svojšice

chráněné
bydlení

Domov Svojšice

L

14

ESET - HELP, občanské
sdružení

chráněné
bydlení

Chráněné bydlení

L

6

Fokus Praha, o.s.

chráněné
bydlení

Tým bydlení Praha Dům

L

8

Fokus Praha, o.s.

chráněné
bydlení

Tým bydlení Praha Byty

L

9

Integrované centrum
pro osoby se zdravotním
postižením Horní Poustevna
Integrované centrum
sociálních služeb
Odlochovice
POHODA – společnost
pro normální život lidí
s postižením, o.p.s.
Společnost DUHA, z.ú.

chráněné
bydlení

Chráněné bydlení

L

20

chráněné
bydlení

ICSS Odlochovice

L

29

chráněné
bydlení

Bydlení POHODA

L

22

chráněné
bydlení

Chráněné bydlení
Společnosti Duha

L

31

JEDNOTKA

KAPACITA V
PŮSOBNOSTI

Domov sv.Karla
Boromejského sociální služby
poskytované
ve zdravotnických
zařízeních ústavní
péče
Gerontologické
centrum

L

2

L

5

Hospic Malovická

L

30

Sociální lůžka

L

20

Léčebna dlouhodobě
nemocných Praha 6

L

6

Rozvoj kognitivních
funkcí

L

3

§ 52 – SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ VE ZDRAVOTNICTVÍ
ORGANIZACE

DRUH SLUŽBY

Domov sv. Karla
Boromejského

sociální služby poskytované
ve zdravotnických zařízeních
lůžkové péče

GERONTOLOGICK
É CENTRUM

sociální služby poskytované
ve zdravotnických zařízeních
lůžkové péče
sociální služby poskytované
ve zdravotnických zařízeních
lůžkové péče
sociální služby poskytované
ve zdravotnických zařízeních
lůžkové péče
sociální služby poskytované
ve zdravotnických zařízeních
lůžkové péče
sociální služby poskytované
ve zdravotnických zařízeních
lůžkové péče

„soft palm“, o.s.

INTERNA Co, spol.
s r.o.
Léčebna
dlouhodobě
nemocných
LRS Chvaly, o.p.s.

NÁZEV SLUŽBY
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Městská
nemocnice
následné péče
Hospic Štrasburk
o.p.s.
Psychiatrická
nemocnice
Bohnice
Ústřední
vojenská
nemocnice –
Vojenská fakultní
nemocnice Praha

sociální služby poskytované
ve zdravotnických zařízeních
lůžkové péče
sociální služby poskytované
ve zdravotnických zařízeních
lůžkové péče
sociální služby poskytované
ve zdravotnických zařízeních
lůžkové péče
sociální služby poskytované
ve zdravotnických zařízeních
lůžkové péče

Městská nemocnice
následné péče

L

8

Hospic Štrasburk

L

23,2

Sociální lůžka
v Psychiatrické
nemocnici Bohnice
Oddělení sociální
péče

L

60

L

10

§ 54 – RANÁ PÉČE
ORGANIZACE

DRUH
SLUŽBY

NÁZEV SLUŽBY

JEDNOTKA

KAPACITA V
PŮSOBNOSTI

Asociace pomáhající lidem
s autismem - APLA Praha,
Střední Čechy, o.s.
Diakonie ČCE - středisko
Ratolest v Praze 10

raná
péče

Raná péče pro rodiny dětí
s autismem

ÚV

2,9

raná
péče

Raná péče v Diakonii ČCE středisku Ratolest v Praze 10

ÚV

1,1

Diakonie ČCE - středisko
v Praze 5-Stodůlkách

raná
péče

Raná péče

ÚV

3,5

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

raná
péče

Středisko rané péče Tamtam
Praha

ÚV

1,7

Raná péče EDA, o.p.s.

raná
péče

Raná péče EDA, o.p.s.

ÚV

4,6

Společnost pro ranou péči
o.s.

raná
péče

Společnost pro ranou péči

ÚV

0,9

JEDNOTKA

KAPACITA V
PŮSOBNOSTI

§ 55 – TELEFONICKÁ KRIZOVÁ POMOC
ORGANIZACE

DRUH SLUŽBY

NÁZEV SLUŽBY

Centrum
sociálních služeb
Praha
Bílý kruh bezpečí,
o.s.

telefonická krizová
pomoc

Pražská linka důvěry

ÚV

9,1

telefonická krizová
pomoc

DONA linka –
pro nepřetržitou telefonickou
pomoc obětem domácího
násilí

ÚV

3,5

53

Linka důvěry Dětského
krizového centra - non stop
efektivní forma krizové
pomoci dětem týraným,
zneužívaným či jinak
ohroženým a osobám
v krizových životních
situacích
Linka seniorů

ÚV

3

ÚV

1,2

telefonická krizová
pomoc

Linka bezpečí

ÚV

2,1

Sdružení Linka
bezpečí

telefonická krizová
pomoc

Rodičovská linka

ÚV

0,4

ŽIVOT 90

telefonická krizová
pomoc

Senior telefon - nepřetržitá
telefonická krizová pomoc
pro seniory a jejich blízké

ÚV

3,4

DĚTSKÉ KRIZOVÉ
CENTRUM, o.s.

telefonická krizová
pomoc

Elpida, o.p.s.

telefonická krizová
pomoc

Sdružení Linka
bezpečí

§ 56 – TLUMOČNICKÉ SLUŽBY
ORGANIZACE

DRUH SLUŽBY

NÁZEV SLUŽBY

JEDNOTKA

KAPACITA V
PŮSOBNOSTI

Centrum denních
služeb SNN v ČR

tlumočnické
služby

Tlumočnické služby pro sluchově
postižené

ÚV

1,9

Česká unie
neslyšících

tlumočnické
služby

Tlumočnické služby pro osoby
se sluchovým postižením

ÚV

3

Sdružení klubů
neslyšících dětí
a mládeže
Svaz neslyšících
a nedoslýchavých
v České republice,
základní organizace

tlumočnické
služby

Tlumočnická služba pro neslyšící
děti a mládež

ÚV

0,2

tlumočnické
služby

Tlumočnické služby a artikulační
tlumočení pro osoby
se sluchovým postižením

ÚV

2,7

§ 57 – AZYLOVÉ DOMY
ORGANIZACE

DRUH
SLUŽBY

NÁZEV SLUŽBY

JEDNOTKA

KAPACITA V
PŮSOBNOSTI

ACORUS, o.s.

azylové
domy

Acorus - azylový dům

L

24

Arcidiecézní charita Praha

azylové
domy

Dům Gloria-Azylový dům
pro ženy a matky s dětmi

L

40

Arcidiecézní charita Praha

azylové
domy

Azylový dům sv. Terezie azylový dům

L

17

Armáda spásy v České
republice, z. s.

azylové
domy

Armáda spásy, centrum
sociálních služeb Bohuslava

L

108

54

Bureše
Centrum sociálních služeb
Praha

azylové
domy

Azylový dům pro ženy

L

25

Centrum sociálních služeb
Praha

azylové
domy

Azylový dům Šromova

L

80

Centrum sociálních služeb
Praha

azylové
domy

Azylový dům
s ošetřovatelskou službou

L

26

Centrum sociálních služeb
Praha

azylové
domy

Azylový dům Skloněná

L

54

Centrum sociálních služeb
Praha

azylové
domy

Azylový dům pro matky
s dětmi

L

35

Diakonie ČCE - Středisko
křesťanské pomoci v Praze

azylové
domy

L

14

K srdci klíč, o.p.s.

azylové
domy

Azylový dům pro matky
s dětmi - Diakonie ČCE - SKP
v Praze
Azylový dům pro muže
v Praze

L

20

KOLPINGOVA RODINA
PRAHA 8

azylové
domy

Kolpingův dům - azyl
pro matky s dětmi

L

22

NADĚJE

azylové
domy

Dům Naděje PrahaZáběhlice

L

30

NADĚJE

azylové
domy

Dům Naděje Praha-Žižkov

L

50

NADĚJE

azylové
domy

Dům Naděje Praha-Radotín

L

25

NADĚJE

azylové
domy

Dům Naděje Praha-Vršovice

L

40

Otevřené srdce, o.p.s.

azylové
domy

Azylový dům pro matky
s dětmi Otevřené srdce

L

56

Proxima Sociale o.p.s.

azylové
domy

Azylový byt

L

7

ROSA - centrum pro týrané
a osamělé ženy

azylové
domy

ROSA - Azylový dům
s utajenou adresou

L

35

Sociální služby městské části
Praha 12, příspěvková
organizace
SPOLEČNOU CESTOU

azylové
domy

Sekce azylového bydlení

L

12

azylové
domy

Azylové ubytování
pro matky a rodiny s dětmi
o. s. Společnou cestou
Středisko křesťanské pomoci
Horní Počernice - Azylový
dům

L

29

L

84

Středisko křesťanské pomoci
Horní Počernice

azylové
domy

55

§ 58 – DOMY NA PŮL CESTY
ORGANIZACE

DRUH SLUŽBY

NÁZEV SLUŽBY

JEDNOTKA

KAPACITA V
PŮSOBNOSTI

DOM - Dům otevřených
možností, o.p.s.

domy na půl
cesty

DOM - Dům na půl cesty

L

9

DOM - Dům otevřených
možností, o.p.s.

domy na půl
cesty

DOM BYDLO

L

6

Ekumenická síť pro aktivity
mladých o.p.s.

domy na půl
cesty

Domov na půl cesty
MAJÁK

L

12

§ 59 – KONTAKTNÍ CENTRA
ORGANIZACE

DRUH
SLUŽBY

NÁZEV SLUŽBY

JEDNOTKA

KAPACITA V
PŮSOBNOSTI

kontaktní
Prev-Centrum centra
Ambulantní léčba

ÚV

5,8

PROGRESSIVE, kontaktní Stage 5 - kontaktní a poradenské
o.p.s.
centra
centrum závislostí v hl. m. Praze

ÚV

7,3

kontaktní
SANANIM z.ú. centra
Denní stacionář SANANIM

ÚV

9,1

kontaktní
SANANIM z.ú. centra
Kontaktní centrum SANANIM

ÚV

13,5

§ 60 – KRIZOVÁ POMOC
ORGANIZACE

DRUH
SLUŽBY

DĚTSKÉ KRIZOVÉ
CENTRUM, o.s.

krizová
pomoc

Diakonie ČCE - Středisko
křesťanské pomoci v Praze

krizová
pomoc

Fokus Praha, o.s.

krizová
pomoc

NÁZEV SLUŽBY

JEDNOTKA

KAPACITA V
PŮSOBNOSTI

Dětské krizové centrum krizová pomoc dětem
týraným, zneužívaným
a zanedbávaným a jejich
rodinám (syn CAN)
SOS centrum - Diakonie ČCE SKP v Praze

ÚV

5

ÚV

10

Krizový tým

ÚV

3,2

JEDNOTKA

KAPACITA V
PŮSOBNOSTI

L

4

§ 60 – KRIZOVÁ POMOC – POBYTOVÁ FORMA
ORGANIZACE

ACORUS, o.s.

DRUH
SLUŽBY

krizová
pomoc

NÁZEV SLUŽBY

Acorus - krizová pomoc
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Dům tří přání

krizová
pomoc

Dům Přemysla Pitra pro děti

L

6

KOLPINGOVA RODINA
PRAHA 8

krizová
pomoc

Krizová pomoc Kolpingova
domu

L

6

Proxima Sociale o.p.s.

krizová
pomoc

Krizová pomoc

L

3

§ 60a – INTERVENČNÍ CENTRA
ORGANIZACE

Centrum sociálních
služeb Praha

DRUH SLUŽBY

intervenční
centra

NÁZEV SLUŽBY

Intervenční centrum

JEDNOTKA

KAPACITA V
PŮSOBNOSTI

ÚV

7,4

§ 61 – NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ CENTRA
ORGANIZACE

DRUH SLUŽBY

NÁZEV SLUŽBY

JEDNOTKA

KAPACITA V
PŮSOBNOSTI

Arcidiecézní
charita Praha

nízkoprahová
denní centra

Azylový dům sv. Terezie Nízkoprahové denní centrum

ÚV

3,5

Armáda spásy
v České
republice, z.s.
NADĚJE

nízkoprahová
denní centra

Armáda spásy, Nízkoprahové
denní centrum Bohuslava Bureše

ÚV

8,5

nízkoprahová
denní centra

Středisko Naděje PrahaU Bulhara

ÚV

22,8

nízkoprahová
denní centra

Středisko Naděje PrahaBolzanova

ÚV

7,3

NADĚJE

§ 62 – NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
ORGANIZACE

DRUH SLUŽBY

NÁZEV SLUŽBY

JEDNOTKA

KAPACITA V
PŮSOBNOSTI

nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

Klub 17

ÚV

3,2

nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

Klub Beztíže

ÚV

4,1

nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

Nízkoprahový klub Husita

ÚV

4,7

JAHODA, o.p.s.

nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

Nízkoprahový klub Jahoda

ÚV

3

JAHODA, o.p.s.

nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

Nízkoprahový klub Džagoda

ÚV

3

Centrum sociálně
zdravotních
služeb
Dům dětí a
mládeže Praha 3
– Ulita
Husitské
centrum, o.p.s.
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Neposeda

nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež Autobus

ÚV

3,9

Neposeda

nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež HoPo

ÚV

4,3

Lačhe Čhave

nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

ROZHLEDNA

ÚV

3,5

Prev-Centrum

nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

Nízkoprahové služby

ÚV

3,1

Romodrom o.p.s.

nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

Klub K09

ÚV

5,4

Proxima Sociale
o.p.s.

nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež Jižní pól

ÚV

2,8

Proxima Sociale
o.p.s.

nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

ÚV

2,9

Proxima Sociale
o.p.s.

nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež Klub
JednaTrojka
Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež Krok

ÚV

2,8

Proxima Sociale
o.p.s.

nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

ÚV

2,6

Občanské
sdružení
R - Mosty
Salesiánské
středisko
mládeže, o.p.s.
„Sdružení na
pomoc dětem
s handicapy“
„YMCA Praha
o.s.“

nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež Klub
Radotín
Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež

ÚV

4

nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

Nízkoprahový klub Vrtule

ÚV

3

nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

Nízkoprahový klub Pacific

ÚV

3,5

nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

NZDM Ymkárium

ÚV

3

„YMCA Praha
o.s.“

nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

NZDM Dixie

ÚV

3,5

§ 63 – NOCLEHÁRNY
ORGANIZACE

DRUH
SLUŽBY

NÁZEV SLUŽBY

JEDNOTKA

KAPACITA V
PŮSOBNOSTI

Arcidiecézní
charita Praha

noclehárny

Azylový dům sv. Terezie - noclehárna

L

42

Armáda spásy
v České
republice, z.s.
Centrum
sociálních služeb
Praha

noclehárny

Armáda spásy, centrum sociálních
služeb Bohuslava Bureše

L

56

noclehárny

Loď Hermes - noclehárna

L

233
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NADĚJE

noclehárny

Středisko Naděje Praha-Na Slupi

L

20

NADĚJE

noclehárny

Dům Naděje Praha-Žižkov

L

20

§ 64 – SLUŽBY NÁSLEDNÉ PÉČE
ORGANIZACE

DRUH SLUŽBY

Centrum ALMA, o.p.s.

služby
následné
péče

Diakonie ČCE - Středisko
křesťanské pomoci
v Praze
ESET - HELP, občanské
sdružení

služby
následné
péče
služby
následné
péče
služby
následné
péče

Magdaléna, o.p.s.

NÁZEV SLUŽBY

JEDNOTKA

KAPACITA V
PŮSOBNOSTI

ALMA Praha - služby
následné péče osobám
opouštějícím zařízení
pro léčbu závislosti
na alkoholu
Následná péče - "Dobroduš" Diakonie ČCE - SKP v Praze

ÚV

1,2

ÚV

3,3

ÚV

1,6

ÚV

3,1

Sociální a pracovní
začleňování osob s duální
diagnózou
Následná péče - Doléčovací
centrum Magdaléna

§ 64 – SLUŽBY NÁSLEDNÉ PÉČE – POBYTOVÁ FORMA
ORGANIZACE

DRUH SLUŽBY

SANANIM z.ú.

služby
následné péče

SANANIM z.ú.

služby
následné péče

NÁZEV SLUŽBY

JEDNOTKA

KAPACITA V
PŮSOBNOSTI

Doléčovací centrum pro matky
s dětmi

L

11

Doléčovací centrum
s chráněnými byty a chráněnou
dílnou

L

15

§ 65 – SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI
ORGANIZACE

Armáda spásy
v České republice,
z.s.

DRUH SLUŽBY

sociálně
aktivizační
služby
pro rodiny
s dětmi

NÁZEV SLUŽBY

Komunitní centrum Armády
spásy, Praha 5

JEDNOTKA

KAPACITA V
PŮSOBNOSTI

ÚV

1,8
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Asociace pomáhající
lidem s autismem APLA Praha, Střední
Čechy, o.s.
DĚTSKÉ KRIZOVÉ
CENTRUM, o.s.

Diakonie ČCE Středisko
křesťanské pomoci
v Praze
Dům tří přání

Fond ohrožených
dětí

HESTIA, o.s.

HoSt - Home-Start
Česká republika

InBáze, o.s.

KOLPINGOVA
RODINA PRAHA 8

Lata - Programy
pro ohroženou
mládež, občanské
sdružení
Lačhe Čhave

sociálně
aktivizační
služby
pro rodiny
s dětmi
sociálně
aktivizační
služby
pro rodiny
s dětmi
sociálně
aktivizační
služby
pro rodiny
s dětmi
sociálně
aktivizační
služby
pro rodiny
s dětmi
sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s dětmi
sociálně
aktivizační
služby
pro rodiny
s dětmi
sociálně
aktivizační
služby
pro rodiny
s dětmi
sociálně
aktivizační
služby
pro rodiny
s dětmi
sociálně
aktivizační
služby
pro rodiny
s dětmi
sociálně
aktivizační
služby
pro rodiny
s dětmi
sociálně
aktivizační

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi s autismem

ÚV

2

Dětské krizové centrum Komplexní interdisciplinární
péče o děti z dysfunkčních
rodin a o děti a jejich rodiny
v závažných životních situacích
Terénní sociální práce
v ohrožených rodinách Diakonie ČCE - SKP v Praze

ÚV

2,7

ÚV

2,9

Ambulantně terénní centrum,
Centrum pro děti Mezipatro

ÚV

6,1

Pomoc sociálně ohroženým
dětem a rodinám v regionu
Praha

ÚV

6,4

Program Pět P - aktivizační
služby pro rodiny s dětmi

ÚV

3,8

HoSt-Praha

ÚV

2,7

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi migrantů
v komunitním centru InBáze

ÚV

2,1

Vytváření rodičovských
a sociálních kompetencí
u klientek Kolpingova domu

ÚV

0,9

Lata programy

ÚV

4,3

DOMINO

ÚV

1,1
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Proxima Sociale
o.p.s.

SPOLEČNOU
CESTOU

Středisko
křesťanské pomoci
Horní Počernice

STŘEP, o. s. - České
centrum pro sanaci
rodiny

Teen Challenge
International ČR

Židovská obec
v Praze

služby
pro rodiny
s dětmi
sociálně
aktivizační
služby
pro rodiny
s dětmi
sociálně
aktivizační
služby
pro rodiny
s dětmi
sociálně
aktivizační
služby
pro rodiny
s dětmi
sociálně
aktivizační
služby
pro rodiny
s dětmi
sociálně
aktivizační
služby
pro rodiny
s dětmi
sociálně
aktivizační
služby
pro rodiny
s dětmi

Sanace rodiny

ÚV

3

Aktivizace rodin o. s.
Společnou cestou

ÚV

1,5

Středisko křesťanské pomoci
Horní Počernice - Sociálně
aktivizační služby pro rodiny
s dětmi

ÚV

1,4

Středisko Praha

ÚV

6

Centrum dětí a mládeže Teen
Challenge International ČR

ÚV

1,2

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

ÚV

2,4

§ 66 – SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OZP
ORGANIZACE

Amelie, o.s.

Asociace pomáhající
lidem s autismem APLA Praha, Střední
Čechy, o.s.
Centrum denních
služeb SNN v ČR
Česká společnost
pro duševní zdraví

DRUH SLUŽBY

NÁZEV SLUŽBY

JEDNOTK
A

KAPACITA V
PŮSOBNOSTI

sociálně aktivizační
služby pro seniory
a OZP
sociálně aktivizační
služby pro seniory
a OZP

Centrum Amelie
Praha

ÚV

1,3

Sociálně aktivizační
služby pro seniory
a OZP (autismem)

ÚV

0,9

sociálně aktivizační
služby pro seniory
a OZP
sociálně aktivizační
služby pro seniory

Sociálně aktivizační
služby pro sluchově
postižené
Psychosociální služby
pro duševně

ÚV

1,7

ÚV

1,1
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a OZP

Česká unie
neslyšících

sociálně aktivizační
služby pro seniory
a OZP

Diakonie ČCE Středisko
celostátních
programů a služeb
Dílny tvořivosti

sociálně aktivizační
služby pro seniory
a OZP

Elpida, o.p.s.

ESET - HELP,
občanské sdružení
Fokus Praha, o.s.

KONTAKT bB občanské sdružení
pro studium,
rehabilitaci a sport
bez bariér
o.s. LORM společnost
pro hluchoslepé
Obvodní ústav
sociálnězdravotnických
služeb
Okamžik - sdružení
pro podporu nejen
nevidomých
REMEDIUM Praha
o.p.s.
Sdružení klubu
neslyšících dětí
a mládeže
Sdružení
pro komplexní péči
při dětské mozkové
obrně (SDMO), o. s.
Společnost „E” /
Czech Epilepsy

sociálně aktivizační
služby pro seniory
a OZP
sociálně aktivizační
služby pro seniory
a OZP
sociálně aktivizační
služby pro seniory
a OZP
sociálně aktivizační
služby pro seniory
a OZP
sociálně aktivizační
služby pro seniory
a OZP

sociálně aktivizační
služby pro seniory
a OZP
sociálně aktivizační
služby pro seniory
a OZP
sociálně aktivizační
služby pro seniory
a OZP
sociálně aktivizační
služby pro seniory
a OZP
sociálně aktivizační
služby pro seniory
a OZP
sociálně aktivizační
služby pro seniory
a OZP

sociálně aktivizační
služby pro seniory

nemocné občany
a lidi v závažné
psychické krizi
Sociálně aktivizační
služby pro osoby
se sluchovým
postižením
Středisko pro zrakově
postižené

ÚV

3,1

ÚV

1,9

Terénní práce
a podpůrná skupina

ÚV

2,4

Centrum Elpida

ÚV

2

Centrum denních
aktivit - Klub Hekrova

ÚV

2,2

CDA Dům u Libuše

ÚV

7,6

Kontakt - sociálně
aktivizační služby
pro osoby s tělesným
postižením - středisko
Praha
Sociálně aktivizační
služby pro osoby
s hluchoslepotou
Centrum aktivizačních
programů

ÚV

2,5

ÚV

3,6

ÚV

2,6

Dobrovolnické
centrum pomoci
zrakově postiženým
Klub REMEDIUM

ÚV

3,3

ÚV

3,4

Sociálně aktivizační
služby pro neslyšící
děti a mládež
Sociálně aktivizační
služby poskytované
osobám s dětskou
mozkovou obrnou
(DMO)
Sociálně aktivizační
služby pro osoby

ÚV

0,9

ÚV

2,7

ÚV

0,8

62

Association, o. s.

a OZP

s epilepsií a jejich
blízké

Svaz tělesně
postižených v České
republice z.s.
Židovská obec
v Praze

sociálně aktivizační
služby pro seniory
a OZP
sociálně aktivizační
služby pro seniory
a OZP

Sociálně aktivizační
služby STP v ČR, o.s.

ÚV

0,6

Sociální oddělení služby pro seniory
a OZP

ÚV

8

§ 67 – SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY
ORGANIZACE

DRUH SLUŽBY

NÁZEV SLUŽBY

JEDNOTKA

KAPACITA V
PŮSOBNOSTI

Centrum MARTIN o.p.s.

sociálně
terapeutické dílny

Sociálně terapeutická
dílna - Café MARTIN

ÚV

4

Centrum sociálních
služeb Hvozdy, o.p.s.

sociálně
terapeutické dílny

Sociálně terapeutické
dílny

ÚV

1

Diakonie ČCE - středisko
v Praze 5-Stodůlkách

sociálně
terapeutické dílny

Sociálně terapeutická
dílna

ÚV

3,8

Dílny tvořivosti

sociálně
terapeutické dílny

sociálně terapeutická
dílna Dílen tvořivosti

ÚV

3,3

Domov Maxov

sociálně
terapeutické dílny

ÚV

9,4

Fokus Praha, o.s.

sociálně
terapeutické dílny

ÚV

9,2

Fokus Praha, o.s.

sociálně
terapeutické dílny

Domov Maxov sociálně terapeutické
dílny
Centrum denních
rehabilitačních aktivitCEDRA
Dílna Hvězdáři

ÚV

3,2

Integrované centrum
pro osoby se zdravotním
postižením Horní
Poustevna
Sluneční zahrada

sociálně
terapeutické dílny

Dílna u Markétky

ÚV

5,8

sociálně
terapeutické dílny

Chráněná dílna svatý
Prokop u červeného
javoru

ÚV

3,3

sociálně
terapeutické dílny

Pobytové rehabilitační
a rekvalifikační
středisko pro nevidomé
Dědina
Základní škola a střední
škola waldorfská, Dílna
JINAN

ÚV

12,5

ÚV

3

Pobytové rehabilitační
a rekvalifikační středisko
pro nevidomé Dědina,
o.p.s.
Základní škola a střední
škola waldorfská, Dílna
JINAN

sociálně
terapeutické dílny
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§ 68 – TERAPEUTICKÉ KOMUNITY
Poskytovatelé těchto služeb nepodali žádost o dotaci na poskytování sociálních v programu A MPSV
na rok 2014.
§ 69 – TERÉNNÍ PROGRAMY
ORGANIZACE

DRUH
SLUŽBY

NÁZEV SLUŽBY

JEDNOTKA

KAPACITA V
PŮSOBNOSTI

Armáda spásy
v České republice,
z.s.
Centrum sociálních
služeb Praha

terénní
programy

Armáda spásy, centrum sociálních
služeb Bohuslava Bureše

ÚV

4,5

terénní
programy

Centrum sociálních služeb Praha terénní programy

ÚV

5

Člověk v tísni, o.p.s.

terénní
programy

Terénní sociální práce Praha

ÚV

6,5

Dům dětí a mládeže
Praha 3 – Ulita

terénní
programy

Streetwork Beztíže

ÚV

3,6

ESET - HELP,
občanské sdružení

terénní
programy

Terénní program pro uživatele
návykových látek

ÚV

1,8

Farní charita Praha 1
- Nové Město

terénní
programy

Program Máří

ÚV

4,1

JAHODA, o.p.s.

terénní
programy

Terénní program

ÚV

3,3

Maltézská pomoc,
o.p.s.

terénní
programy

Terénní program Pomoc lidem
v nouzi

ÚV

4,4

NADĚJE

terénní
programy

Středisko Naděje Praha - terénní
programy

ÚV

11

Neposeda

terénní
programy

Komunitní terénní program

ÚV

3,8

Romodrom o.p.s.

terénní
programy

Vězeňský program

ÚV

1,2

PROGRESSIVE, o.p.s.

terénní
programy

ÚV

5,8

Proxima Sociale
o.p.s.

terénní
programy

No Biohazard - terénní program
pro uživatele nealkoholových
drog v hl. m. Praze
Terénní programy v Praze 13

ÚV

2,9

Proxima Sociale
o.p.s.

terénní
programy

Terénní programy v Praze 9 a 12

ÚV

5,3

Proxima Sociale
o.p.s.

terénní
programy

Terénní programy v Praze 11

ÚV

2,8

ROZKOŠ bez RIZIKA

terénní
programy

Nejste na to samy - Čechy

ÚV

4,2

SANANIM z.ú.

terénní
programy

Romský terénní program

ÚV

1,8
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SANANIM z.ú.

terénní
programy

Terénní programy SANANIM

ÚV

11,5

„YMCA Praha o.s.“

terénní
programy

Streetwork YMCA Praha

ÚV

2,3

§ 70 – SOCIÁLNÍ REHABILITACE
ORGANIZACE

DRUH
SLUŽBY

NÁZEV SLUŽBY

JEDNOTKA

KAPACITA V
PŮSOBNOSTI

Armáda spásy v České
republice, z.s.

sociální
rehabilitace

ÚV

4,8

Asistence, o.p.s.

sociální
rehabilitace

Armáda spásy, centrum
sociálních služeb Bohuslava
Bureše
Sociální rehabilitace

ÚV

8,2

Asociace pomáhající lidem
s autismem - APLA Praha,
Střední Čechy, o.s.
BONA, o.p.s.

sociální
rehabilitace

Sociální rehabilitace pro lidi
s autismem

ÚV

3,2

sociální
rehabilitace

Sociální rehabilitace

ÚV

7,4

Centrum MARTIN o.p.s.

sociální
rehabilitace

ÚV

3,4

Dílna Eliáš

sociální
rehabilitace

Vzdělání a praxe pro vstup
na trh práce pro osoby
s mentálním postižením
Keramická dílna Eliáš sociální rehabilitace

ÚV

3,5

Dílna Gawain

sociální
rehabilitace

Dílna Gawain

ÚV

6,8

DOM - Dům otevřených
možností, o.p.s.

sociální
rehabilitace

DOM JOB

ÚV

2,8

ESET - HELP, občanské
sdružení

sociální
rehabilitace

Přechodné zaměstnávání

ÚV

1,8

ESET - HELP, občanské
sdružení

sociální
rehabilitace

Tréninková resocializační
kavárna Dendrit kafé

ÚV

3,5

ESET - HELP, občanské
sdružení

sociální
rehabilitace

Sociální rehabilitace asertivní tým

ÚV

1,9

ESET - HELP, občanské
sdružení

sociální
rehabilitace

Podporované zaměstnávání

ÚV

1,3

ESET - HELP, občanské
sdružení

sociální
rehabilitace

ÚV

1,6

Fokus Praha, o.s.

sociální
rehabilitace

Tréninkový obchod
pro osoby se závažnou
duševní poruchou
Komunitní tým Sever Západ

ÚV

10,5

Fokus Praha, o.s.

sociální
rehabilitace

Komunitní tým Jih (SR)

ÚV

9,1

Fokus Praha, o.s.

sociální
rehabilitace

Centrum programů
podpory zaměstnávání
(CPPZ)

ÚV

9,2
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Fosa, o.p.s.

sociální
rehabilitace

Podporované zaměstnávání
FORMIKA

ÚV

11,4

Fosa, o.p.s.

sociální
rehabilitace

Podpora samostatnosti OSA

ÚV

5,9

Hewer - občanské
sdružení

sociální
rehabilitace

Sociální rehabilitace
pro Prahu

ÚV

12,1

o.s. LORM - společnost
pro hluchoslepé

sociální
rehabilitace

Sociální rehabilitace osob
s hluchoslepotou

ÚV

1,2

„Občanské sdružení
Baobab“

sociální
rehabilitace

Student

ÚV

2,1

„Občanské sdružení
Baobab“

sociální
rehabilitace

ÚV

1,3

Občanské sdružení Green
Doors

sociální
rehabilitace

Aktivizace a rozvoj
sociálních dovedností
(arteterapeutický ateliér)
Tréninková kavárna Café
Na půl cesty

ÚV

8

Občanské sdružení Green
Doors

sociální
rehabilitace

Tréninková kavárna Klubu
V. kolona

ÚV

6,3

Občanské sdružení Green
Doors

sociální
rehabilitace

Tréninková restaurace
Mlsná kavka

ÚV

4,6

Občanské sdružení Green
Doors

sociální
rehabilitace

Začleňování na trh práce

ÚV

2,9

Nový Prostor, z.s.

sociální
rehabilitace

Street - paper sociální
rehabilitace

ÚV

2,5

Quip

sociální
rehabilitace

Koordinace podpory

ÚV

2,1

Radost - dětský domov,
o.p.s.

sociální
rehabilitace

Radost - dětský domov
o. p. s.

ÚV

1

Samostatná organizace
Unie Roska v ČR

sociální
rehabilitace

Sociální rehabilitace

ÚV

5,4

Rytmus – od klienta
k občanovi, o.p.s.

sociální
rehabilitace

ÚV

10,6

Sjednocená organizace
nevidomých
a slabozrakých České
republiky
Tyfloservis, o.p.s.

sociální
rehabilitace

Sociální rehabilitace
metodou podporované
zaměstnávání Praha
Sociální rehabilitace

ÚV

1,5

ÚV

1,5

ÚV

2,5

Via Roseta o.p.s.

sociální
rehabilitace
sociální
rehabilitace

Krajské ambulantní
středisko Praha a Střední
Čechy
Eliášův obchod - tréninkové
pracoviště pro lidi
s mentálním a tělesným
postižením
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§ 70 – SOCIÁLNÍ REHABILITACE – POBYTOVÁ FORMA
ORGANIZACE

DRUH SLUŽBY

NÁZEV SLUŽBY

JEDNOTKA

KAPACITA V
PŮSOBNOSTI

Arcidiecézní charita Praha

sociální
rehabilitace

Dům Fatima. Centrum
pro tělesně postižené

L

14

Dům tří přání

sociální
rehabilitace

Dům Přemysla Pittra
pro děti

L

4

Fond ohrožených dětí

sociální
rehabilitace

Zařízení FOD Klokánek
v Praze 10, Štěrboholy

L

48

Fond ohrožených dětí

sociální
rehabilitace

Zařízení FOD Klokánek
v Praze 4, Láskově ulici

L

43

Fond ohrožených dětí

sociální
rehabilitace

Zařízení FOD Klokánek
v Praze 8 - Kobylisích

L

28

„Občanské sdružení
Baobab“

sociální
rehabilitace

Centrum sociálně
rehabilitačních služeb

L

15

Pobytové rehabilitační
a rekvalifikační středisko
pro nevidomé Dědina,
o.p.s.

sociální
rehabilitace

Pobytové rehabilitační
a rekvalifikační
středisko pro nevidomé
Dědina

L

12
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Seznam zkratek
CSSP
ČR
EIF
ESF
EU
H
HMP
kap.
L
MČ
MHD
MHMP
MPSV
NIP
NNO
OZP
PO
pol.
PSPRSS
RHMP
SPRSS
ÚV
ÚZ
ZHMP
ZSP MHMP

Centrum sociální služeb Praha, příspěvková organizace zřízená hlavním městem
Prahou
Česká republika
Evropský integrační fond
Evropský sociální fond
Evropská unie
hodina (přímé péče)
hlavní město Praha
kapitola
lůžko
městská část hlavního města Prahy
městská hromadná doprava
Magistrát hlavního města Prahy
Ministerstvo práce a sociálních věcí
neinvestiční příspěvek
nestátní nezisková organizace
osoby se zdravotním postižením
příspěvková organizace
položka
Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území
hlavního města Prahy na rok 2013 - 2015
Rada hlavního města Prahy
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na
rok 2013 - 2015
pracovní úvazek
územní znak
Zastupitelstvo hlavního města Prahy
odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního
města Prahy
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