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Zápis 
z jednání koordinátorů plánování sociálních služeb a osob pověřených 

městských částí Praha 1 až 22 

 
  
Termín konání:  26. listopadu 2015 
Místo konání:   ZSP MHMP – Charvátova 145, Praha 1 
Účast:    viz prezenční listina 
 
 

Termín příštího jednání: čtvrtek 7. ledna 2016 od 9.00 hodin 
Místo konání:   ZSP MHMP – Charvátova 145, Praha 1 – zasedací místnost 5. patro 
 
 

1. Aktuální informace 
 

 Veřejné připomínkování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního 
města Prahy na období 2016–2018 – poděkování za spolupráci 
Vypořádání připomínek zveřejněno na webu: 
http://socialni.praha.eu/jnp/cz/home/index.html 
http://socialni.praha.eu/jnp/cz/komunitni_planovani/strednedoby_plan_rozvoje_socialnich_slu
zeb/index.html 
Finální tisk by měl být dle předpokladu schválen Zastupitelstvem hlavního města Prahy 
současně s rozpočtem HMP 17. prosince 2015. 
 

 Pověření k poskytování sociálních služeb: 
Na městské části bude zaslán dopis s informací o možnosti připojit se k pověření k poskytování 
sociálních služeb, které vydalo hlavní město Praha. 
Městské části, které této nabídky využijí, nemusí vystavovat vlastní pověření, ale mohou se ve 
Smlouvách o poskytnutí dotace odvolat na pověření hlavního města Prahy. 
Rámec poskytování konkrétní sociální služby je vždy shodný a připojení k pověření hlavního 
města Prahy je tak logické a pro městské části jednodušší. 

 

 Revize krajské sítě poskytovatelů sociálních služeb: 
Komise Rady HMP pro plánování a financování sociálních služeb odsouhlasila dílčí změny v síti 
poskytovatelů: 
- Vyřadila ze sítě: 
Občanské sdružení Sluneční zahrada  Denní stacionář  
CLEMENTIA o.p.s.     Pečovatelská služba  
Diakonie ČCE – Středisko celostátních   Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby 
programů a služeb    se zdravotním postižením  
- Zařadila do sítě: 
Rytmus – od klienta k občanovi o.p.s.  Podpora samostatného bydlení 
Polovina nebe, o.p.s.  Osobní asistence 
Dívčí katolická střední škola  Pečovatelská služba 
 

http://socialni.praha.eu/jnp/cz/komunitni_planovani/strednedoby_plan_rozvoje_socialnich_sluzeb/verejne_pripominkovani_ke_strednedobemu.html
http://socialni.praha.eu/jnp/cz/komunitni_planovani/strednedoby_plan_rozvoje_socialnich_sluzeb/verejne_pripominkovani_ke_strednedobemu.html
http://socialni.praha.eu/jnp/cz/home/index.html
http://socialni.praha.eu/jnp/cz/komunitni_planovani/strednedoby_plan_rozvoje_socialnich_sluzeb/index.html
http://socialni.praha.eu/jnp/cz/komunitni_planovani/strednedoby_plan_rozvoje_socialnich_sluzeb/index.html
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1448615799681_1&706f=74f81c3bcb412452
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1448617100777_6&706f=2fa10ebc2aca1fc8
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1448617142098_4&706f=68fbf42e17f23ada
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 Po vzájemné dohodě byly z oblasti sociální politiky přeřazeny do oblasti rodinné politiky 
organizace s registrovanou sociální službou Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi: 
Hestia, o.s.  (Program Pět P) 
HoSt Home – Start Česká republika (HoSt – terénní sociální práce s rodinou v Praze) 
LATA – programy pro mládež a rodinu, z.ú. (Lata programy) 

  
Tyto organizace (s výjimkou Lata) by rády zrušily registraci služby, problém je v tom, že některé 
městské části financují výhradně registrované sociální služby a tyto organizace by v takovém 
dotačním řízení na finanční prostředky nedosáhly. 
Městské části, které mají o služby těchto organizací zájem, ale podporují pouze registrované 
služby, by měly příslušnou organizaci kontaktovat a pokusit se nalézt řešení. 
 
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, hovoří o dvou tipech 
financování: formou dotací a formou návratné finanční výpomoci. 
Řešením je vyhlášení přesného dotačního programu a možnosti poskytnutí individuální dotace, 
za předpokladu, že na tento účel budou v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky. 
 
Hlavní město Praha navýšilo finanční částku na rodinnou politiku z 5 na 15 milionů Kč. 
 

 MPSV 
Metodika pro vytváření optimální krajské sítě sociálních služeb. 
 

 Projekty: 
1. Projekt HMP (z výzvy MPSV – OP Zaměstnanost) zaměřený na systémovou podporu 

konkrétních druhů sociálních služeb ve víceletém cyklu (azylové domy, domy na půl cesty, 
intervenční centra, nízkoprahová denní centra) 

2. Projekty HMP (z výzvy MPSV – OP Zaměstnanost) zaměřené na podporu procesů 
v sociálních službách – plánování sociálních služeb, vzdělávání dobrovolníků a systém 
evidence a vykazování dat. 

3. Operační program Praha – pól růstu – pouze investice – azylové domy, noclehárny, 
nízkoprahová denní centra, terénní programy (a noční noclehárny – humanitární pomoc). 

 

 Zimní opatření v oblasti bezdomovectví 
- Hlavní město Praha v letošní zimě disponuje dvěma noclehárnami pro osoby bez přístřeší – 

Vackov Praha 3 a Michle Praha 4 – o kapacitě cca 200 až 220 lůžek a dále je k dispozici 
celoroční ubytovací kapacita cca 230 lůžek na lodi Hermes. 

- Nízkoprahové denní centrum Naděje U Bulhara rozšířilo provoz o noční chod pobytového 
zařízení o omezené kapacitě cca 10 lůžek. 

- V hlavním městě Praze bude fungovat denní terénní program pro osoby bez přístřeší, které 
nevyužívají služby "kamenných" zařízení a především v centrálních částech města probíhají 
dva noční terénní programy Armády spásy a Naděje. 

- V případě nutnosti budou zřízeny provizorní stanové kapacity (pravděpodobně na Štvanici). 
- Je zřízen dispečink pro tato zařízení, číslo je neveřejné a bude rovněž poskytnuto výhradně 

a pouze sociálním kurátorům. 
 

 Na odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence probíhá hodnocení grantů a dotací (celkem 
831 žádostí), předpokládaný konec hodnocení do konce kalendářního roku. 
 

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1448618538549_4&706f=38a314d8aab169ae
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1448618715966_5&706f=1caa50361b9897e5
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1448618682195_9&706f=a25a29dd541825b5
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 Stanoviska městských částí k zařazení organizace do sítě: 
Kladné stanovisko městské části není pro hlavní město Prahu závazné a nemusí znamenat 
automaticky zařazení organizace do sítě;  
Je vhodné, aby stanovisko k zařazení do sítě dávala pouze ta městská část, na které organizace 
sídlí. 
 

 Vyúčtování účelové dotace na podporu aktivit na lokální úrovni v oblasti  
- plánování sociálních služeb 
- mapování bezbariérovosti 
- bezdomovectví  
Účelová neinvestiční dotace musí být řádně vyúčtována ke dni 31.12.2015 a zaslána k 15.1.2016 
na odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP, Charvátova 145/9, 110 00 Praha 1, 
k rukám koordinátora plánování sociálních služeb na území hlavního města Prahy.  
Nutno přiložit kopie faktur a zprávu o realizaci (závěrečnou zprávu), případně dalších dokladů. 
Městské části, které poskytly finanční prostředky v oblasti bezdomovectví na nově vzniklý 
program (nejedná se o programy, které již probíhaly dříve v průběhu roku 2015!), mohou 
požádat odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence o prodloužení termínu k čerpání dotace. 
 
V souvislosti s účelovou neinvestiční dotací na podporu mapování bezbariérovosti vznikla 
diskuse, zda by nebylo možné vytvoření celopražské interaktivní mapy bezbariérovosti. 
Pražská organizace vozíčkářů, která mapy bezbariérovosti pro většinu městských částí vytváří, 
se takovou myšlenkou zabývá a informuje, že mapy bezbariérovosti tvoří kompatibilně pro 
celou Prahu. 
Otázkou je možnost financování i zájmu městských částí. 
 

 Výkaz financování 2015–2016  
Informace o zamýšlené časové dotaci výkazu a dílčích změnách. 

 
 

2. Termíny jednání koordinátorů plánování sociálních služeb v roce 2016 
 

první nebo druhý čtvrtek v měsíci (odvislé od jednání ZHMP) s možností operativních změn 
(pracovní výjezd, konference apod.)  
 

2016 

I. POLOLETÍ II. POLOLETÍ 

I. Q II. Q III. Q IV. Q 

leden 7.1. duben 7.4. červenec 14.7. říjen 6.10. 

únor 4.2. květen 5.5. srpen 4.8. listopad 10.11. 

březen 10.3. červen 9.6. září 8.9. prosinec 8.12. 
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3. Informace z městských částí 
 
Praha 1 
 MČ Praha 1 rozděluje v rámci grantového řízení na sociální oblast každoročně částku 1,5 mil. Kč. 

V roce 2015 byla tato částka rozdělena mezi 35 organizací, poskytujících uvedené služby na 
území P1 nebo i jinde, pokud zde jsou umístěni občané Prahy 1. 
Pro rok 2016 je v návrhu na granty částka 1,2 mil. Kč, ale rozpočet ještě nebyl projednáván. 

 V rámci přímé dotace jsou financovány dva projekty týkající se bezdomovectví (Nabídka práce 
pro osoby bez přístřeší a Mobilní jednotka pro poskytování služeb bezdomovcům) v celkové výši 
1,05 mil. Kč. Tato částka bude pravděpodobně zachována i v roce 2016.  

 V rámci protidrogové prevence podporujeme specifickou primární prevenci (200 tis. Kč), 
poradenství Sananim (100 tis. Kč), projekt Sanitka Sananim (100 tis. Kč), CADAS Sananim 
(150 tis. Kč), nízkoprahové středisko Drop In (200 tis. Kč) a Nemocnici milosrdných sester 
sv. Karla Boromejského (DaDDC - detoxikační oddělení) (600 tis. Kč). Částky jsou pro rok 2015, 
v následujícím roce hodláme navýšit podporu DaDDC na 800 tis. Kč. 

 Praha 1 pořádá pro seniory 2x měsíčně výlety jak v rámci ČR, tak i zahraniční (v prosinci budou 
dva výlety do Německa v rámci vánočních trhů). Cestovné i strava jsou pro seniory zdarma.  
Od května do září realizujeme zdarma 1x měsíčně pro seniory výlety parníkem, kde je rovněž 
nějaký kulturní program. Vždy se účastní 80 – 150 seniorů. 
Tyto akce probíhají ve spolupráci s naším Střediskem sociálních služeb, které pro své seniory 
v pěti DPS cyklicky organizuje také vlastní akce. K dispozici jsou tři kluby seniorů. Program: 
Trénink paměti, koncerty, přednášky, výlety, výuka na PC, malování, autorská čtení seniorů. 
Senioři mají vlastní recitační (Týnka) a taneční (Medunka) skupinu.  

 Praha 1 poskytla od srpna 2015 nebytové prostory v ul. Ve Smečkách Dívčí katolické střední 
škole s cílem vybudovat chráněnou dílnu pro žákyně školy. Tyto dívky chodí rovněž jako 
pečovatelky na praxi do našich DPS. 

 
Praha 2 
 Připravuje se vyhlášení dotačního řízení  
 V říjnu 2015 bylo uvedeno do provozu nové NZDM 
 Proběhla akce Den seniorů 
 Plánuje se Vánoční večeře pro osamělé seniory 

 
Praha 3 
 Nyní probíhá příjem žádostí (od 15. 11. – 15. 12. 2015) o Dotace na rok 2016 
 Pracuje se na průběžném vyhodnocení Akčního plánu 2015 
 Dne 26. 11. 2015 proběhla poslední letošní přednáška pro seniory 
 Dne 30. 11. 2015 proběhlo jednání Řídící skupiny KPSS a v tomto týdnu se sejdou poslední dvě 

pracovní skupiny KPSS 
 Dne 1. 12. 2015 proběhne akce Dobrovolník roku 2016, kde bude oceněno 14 dobrovolníků 
 Dne 17. 12. 2015 proběhne v Hotelu Olšanka Vánoční taneční odpoledne pro seniory 
 Dne 8. 12. a 15. 12. 2015 se uskuteční letos poslední výlet pro seniory do Drážďan 
 Dne 13. 12. 2015 proběhne v Paláci Akropole Mikulášská nadílka pro děti ze sociálně 

znevýhodněných rodin na Praze 3 

 
Praha 5 
 Dne 22. 10. 2015 proběhl na pěší zóně Anděl Den neziskových organizací 
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 Probíhá připomínkovací řízení Střednědobého plánu na období 2016–2018 
 Probíhá připomínkovací řízení Akčního plánu na rok 2016 
 Byla zpracována Analýza potřeb občanů MČ P5 v oblasti související se zajištěním potřeb v těžké 

životní situaci 
 Bylo uzavřeno 10 nájemních smluv za zvýhodněné nájemné s organizací Armáda spásy a Naděje 

pro účely tréninkového bydlení  
 RMČ schválila výběr uchazeče na zakázku Zavedení sociálního bydlení v podmínkách MČ P5 
 Do konce roku proběhnou akce Podzimní den seniorů, Akce pro národnostní a etnické menšiny, 

ve spolupráci s Armádou spásy předvánoční vydávání  stravy pro osoby bez přístřeší 

 
Praha 6 
 1. 11. 2015 vyhlášeno dotační řízení na sociální a návazné služby - termín pro podání žádostí od 

1. 12. 2015 do 31. 12. 2015  
 V Komunitním centru pro seniory v DPS Šlejnická nadále od pondělí do pátku program pro 

seniory 
 Výlety pro seniory na vánoční trhy 

 
Praha 8 
 Proběhl Veletrh zdraví a sociálních služeb 
 Probíhala osvětová kampaň s názvem Osmička pro zdraví (každý měsíc zaměření na konkrétní 

zdravotní problematiku – diabetes, melanom, duševní onemocnění, aj.) 
 Aktualizován Katalog poskytovatelů sociálních služeb 2015 
 Podpora aktivizačních programů pro seniory – křížovkářská liga 
 Mapování bezbariérovosti budov na území Prahy 8 
 Proběhl monitoring lokalit s výskytem osob bez přístřeší na území Prahy 8 
 Zahájení tvorby strategického plánu udržitelného rozvoje pro období 2016–2027 
 Setkávání s občany u kulatých stolů v rámci Místní agendy 21 (projekt Měníme Prahu 8) 
 Setkání s poskytovateli sociálních služeb na Praze 8  
 Příprava akčního plánu pro rok 2016 
 Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2016 pro sociální oblast a oblast primární prevence 

rizikového chování 
 V první polovině roku otevření Domu sociálních služeb v ul. S. K. Neumanna 

 
Praha 9 
 Probíhá analýza sociálního bydlení – otázka možnosti sdílení s jinými městskými částmi 
 Doplňuje se mapa bezbariérovosti 
 Dlouhodobá spolupráce s Armádou spásy v oblasti bezdomovectví 

 
Praha 10 
 Zpracován Akční plán MČ Praha 10 na rok 2016 – prováděcí dokument ke Střednědobému 

plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10 na období 
2014–2016 

 Od 2. 11. 2015 do 11. 12. 2015 probíhá přijímání žádostí o dotaci na rok 2016 v sociální oblasti 
 Zaktualizován Katalog sociálních a návazných služeb 2015/2016 
 Probíhá zpracování analýzy potřeb občanů Prahy 10 
 Probíhá zpracování analýzy poskytovaných služeb 
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 Realizováno mapování objektů na území MČ Praha 10 s cílem vytvoření mapy přístupnosti 
a bezbariérovosti 

 Připravuje se oslovující dopis praktickým lékařům a pediatrům – spolupráce 
 V roce 2016 bude na základě usnesení ZMČ Praha 10 zpracován Střednědobý plán rozvoje 

a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10 na období 2017–2020 

 
Praha 11 
 Dotační komise předala návrh výše finančních prostředků do rozpočtu 
 9. 12. 2015 proběhne setkání poskytovatelů sociálních služeb a služeb návazných 
 V návrhu je plán rozvoje sociálních služeb 

 
Praha 12 
 Červen 2015 – schválena Koncepce řešení problematiky bezdomovectví v MČ Praha 12 - Příloha 

usnesení Rady městské části Praha 12 č. R–025–027–15, link: 
http://p12.helpnet.cz/sites/default/files/soubory/koncepce_bezdomovectvi–103.pdf#overlay–
context=komunitni–planovani/komunitni–plan–rozvoje–socialnich–sluzeb 

 Září 2015 – 16. ročník Veletrhu sociálních služeb a vydání Katalogu poskytovatelů sociálních 
a návazných služeb 2015, link: http://www.praha12.cz/socialni–sluzby/ds–1230/p1=1371; 
http://www.praha12.cz/katalogu–poskytovatelu–socialnich–a–navaznych–sluzeb–2015/d–
43305) 

 Září – listopad 2015 – jednání Komise Rady městské části Praha 12 – Komise pro koordinaci 
komunitního plánování – připomínkování SPRSS podkladem k usnesení Rady městské části 
Praha 12 č. R–043–009–15 ze dne 9. 11. 2015 

 Listopad 2015 – setkání s vedoucími pracovních skupin – termín výstupů činnosti pracovních 
skupin do konce ledna 2016 – příprava podkladů pro sledování naplňování Komunitního plánu 
rozvoje sociálních služeb na území městské části Praha 12 v letech 2015–2020 – naplnění 
monitorovacích indikátorů 

 Listopad 2015 – zahájení projektu Analýza potřeb osob bez přístřeší Praha 12, termín finálního 
dokumentu do 15. 1. 2016 

 
Praha 13 
 MČ Praha 13 realizuje investiční akci rekonstrukce kuchyně ve Středisku sociálních služeb 

Prahy 13 
 Probíhá realizace projektu „Zpět do práce po rodičovské dovolené s MČ Praha 13“ 
 Probíhá realizace projektu cíleného na integraci cizinců „Společná adresa – Praha 13“ 
 Od září spuštěny 2 nové kluby pro seniory (v přípravě je od ledna 2015 zahájení dalšího klubu, 

v pořadí 12.)  
 V září 2015 zahájena ve spolupráci s městskou policií „Senior akademie“ 
 Výstava sociálních služeb Prahy 13 (21. 9. – 16. 10. 2015) 
 Pořádání 7. celostátní konference projektů obcí "Dobrá praxe integrace cizinců na lokální 

úrovni" konané dne 22. 10. 2015 
 Od října 2015 rozšířen díky dotaci HMP terénní program cílený na bezdomovce 
 Pracovní skupina Prevence (24. 11. 2015) 
 Pracovní skupina Integrace cizinců (26. 11. 2015)  
 Připravujeme: Setkání ZS Ing. Jaroše a OSPZ s poskytovateli sociálních a návazných služeb + 

diskuze k prioritám rozvoje a podpory sociálních a návazných služeb v MČ Praha 13 (15. 12. 
2015)  

 V přípravě je tradiční předvánoční setkání starosty se seniory (21. 12. 2015)   

http://p12.helpnet.cz/sites/default/files/soubory/koncepce_bezdomovectvi-103.pdf#overlay-context=komunitni-planovani/komunitni-plan-rozvoje-socialnich-sluzeb
http://p12.helpnet.cz/sites/default/files/soubory/koncepce_bezdomovectvi-103.pdf#overlay-context=komunitni-planovani/komunitni-plan-rozvoje-socialnich-sluzeb
http://www.praha12.cz/socialni-sluzby/ds-1230/p1=1371
http://www.praha12.cz/katalogu-poskytovatelu-socialnich-a-navaznych-sluzeb-2015/d-43305
http://www.praha12.cz/katalogu-poskytovatelu-socialnich-a-navaznych-sluzeb-2015/d-43305
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Praha 14 
 8. 12. 2015 bude Zastupitelstvo MČ projednávat vyhlášení jednoletých dotačních programů  

Na sociální a návazné služby se předpokládá 400 tis. Kč 
Dotační program by měl být vyhlášen 11. 12. 2015 a lhůta pro podávání žádostí bude od 11. 1. 
do 29. 4. 2016 

 Pracovní skupiny KPSS se aktuálně zabývají především prací na SWOT analýzách k jednotlivým 
cílovým skupinám sociálních a návazných služeb (součást příprav aktualizovaného KPSS na roky 
2017–19) 

 
Praha 16 
 Proběhly akce: Havelské posvícení, Burčákobraní, Divadelní festival, Kruh výtvarníků a IZS pro 

občany (integrovaný záchranný systém) 
 Čaj o třetí (setkání seniorů se starostou) 
 Babí léto pro seniory 

 
Praha 17 
 Vyhlášena výzva k podání veřejné nabídky malého rozsahu – Zpracování aktualizace 

Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území MČ Praha 17.   Zpracovatel byl vybrán 
– termín předáním  je do 15. 12. 2015 

 Pokračuje projekt výstavby DPS 

 
Praha 18 
 V září 2015 proběhl Veletrh volnočasových aktivit pro děti a mládež 
 V říjnu jsme pořádali Den zdraví 
 V listopadu proběhlo setkání s občany na téma „Rovné příležitosti a rodinná politika“ 
 V současnosti chystáme adventní a vánoční akce pro děti a pro seniory 
 Komise KPSS projednala podmínky pro poskytnutí dotací pro rok 2016 v sociální oblasti 

 
Praha 20 
 V září 2015 proběhl druhý ročník veletrhu sociálních služeb 
 V současné době se provádí sběr dotazníků v rámci zjišťování dostupnosti sociálních služeb na 

území MČ Praha 20, jehož součástí bude i srovnání s dotazníkovým průzkumem, který se 
uskutečnil v roce 2006 

 
Praha 22 
 V září 2015 proběhl Den sociálních služeb, zdraví a rovných příležitostí 
 Byl vydán Adresář sociálních, zdravotních a následných služeb 
 Probíhá projekt "Zdraví 2015", cyklus přednášek z oblasti zdravotnictví 
 Pracovní skupiny KP se schází pravidelně 1x měsíčně 
 Probíhá aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro MČ Praha 22 a MČ 

Praha – Kolovraty na období 2016–2018   
 Předvánoční akce pro seniory – Zpívání na schodech, besídky, posezení atd. 
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4. Koordinátoři plánování a osoby pověřené na městských částech Praha 1 – 22 
 

MČ PŘÍJMENÍ JMÉNO TITUL TELEFON E–MAIL ODBOR ADRESA 

1 Varga Ladislav Mgr. 221097580 ladislav.varga@praha1.cz 
Odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví  

Vodičkova 681/18  
115 68 Praha 1 

2 Harcubová  Lenka Mgr. 
236044342 
236044274 

lenka.harcubova@praha2.cz Humanitní odbor 
náměstí Míru 20  
120 39 Praha 2 

3 

Lambertová Kateřina Bc. 
222116481 
777477684 

katerinal@praha3.cz 
Odbor sociálních 
věcí 

Seifertova 51  
130 85 Praha 3 

Beran Vladimír Mgr. 222116488 vladimirb@praha3.cz 
Odbor sociálních 
věcí 

Seifertova 51  
130 85 Praha 3 

Parobková Ivana Bc. 222116456 ivanap@praha3.cz 
Odbor sociálních 
věcí 

Seifertova 51  
130 85 Praha 3 

4 Maryšková Jana  261192299 jana.maryskova@praha4.cz Odbor školství 
Antala Staška 2059/80b  
140 46 Praha 4 

5 Kosová Ivana DiS. 257000439 ivana.kosova@praha5.cz 
Odbor sociální 
problematiky  

nám. 14. října 4  
150 22 Praha 5 

6 Vaňková Jitka  220189615 jvankova@praha6.cz 
Odbor sociálních 
věcí 

Čs. armády 23/601  
160 52 Praha 6 

7 
Petrů 
Petrovičová 

Petra   220144242 petrovicovap@p7.mepnet.cz 
Odbor sociální 
a zdravotnictví  

nábř. Kpt. Jaroše 1000  
170 00 Praha 7 

8 

Holíková Zuzana Mgr. 222805646 zuzana.holikova@praha8.cz 
Odbor sociálních 
věcí 

U Meteoru 8  
180 48 Praha 8 

Souček Michal Bc. DiS. 222805639 michal.soucek@praha8.cz 
Odbor sociálních 
věcí 

U Meteoru 8  
180 48 Praha 8 

9 
Vokurková 
Košková 

Vladimíra Mgr. 283091424 vokurkovav@praha9.cz Odbor sociální 
Sokolovská 14/324  
180 49 Praha 9 

10 Zákorová Linda Bc. 267093226 lindaz@praha10.cz Odbor sociální 
Vršovická 68  
101 38 Praha 10 

11 Kmenta Josef Ing. 267902137 kmentaj@praha11.cz 
Odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví  

Nad Opatovem 2140  
149 00 Praha 4 

12 

Fuksová Jarmila Bc. 
261397314 
720704107 

fuksova.jarmila@praha12.cz 
Odbor sociálních 
věcí 

Čechtická 758  
142 00 Praha 4 

Marek Ladislav Bc. DiS. 
241471326 
261397319 

marek.ladislav@p12.mepnet.cz 
Odbor sociálních 
věcí 

Čechtická 758  
142 00 Praha 4 

13 Syrový Petr Bc. 235011453 syrovyp@p13.mepnet.cz 
Odbor sociální péče 
a zdravotnictví 

Sluneční nám.  2580/13  
158 00 Praha 5 

14 Bradáč František DiS. 225295343 frantisek.bradac@praha14.cz 
Odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví 

Bratří Venclíků 1073  
198 21 Praha 9 

15 Klimendová Elena  281003412 elena.klimendova@praha15.cz Kancelář starosty 
Boloňská 478/1  
109 00 Praha 10 

16 Stejskalová Jitka Mgr. 234128310 jitka.stejskalova@praha16.eu Odbor sociální 
Václava Balého 23/3 
153 00  Praha 

17 Balázsová Naděžda  Ing. 234683268 balazsovan@repy.mepnet.cz 
Odbor sociálních 
věcí 

Makovského 1141  
163 00 Praha 6 

18 Zahradníková Blanka Bc. 284028153 blanka.zahradnikova@letnany.cz 
Odbor sociální péče 
a zdravotnictví 

Bechyňská 639  
199 00 Praha 9 

19 Uchytilová Kateřina  286010145 katerina.uchytilova@kbely.mepnet.cz 
Odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví 

Železnobrodská 764  
197 00 Praha 9 

20 

Brzkovská Monika Ing. 271071640 monika_brzkovska@pocernice.cz 
Odbor sociálních 
věcí a školství 

Jívanská 647  
193 21 Praha 9 

Vedralová Michaela  271071774 michaela_vedralova@pocernice.cz 
Odbor sociálních 
věcí a školství 

Jívanská 647  
193 21 Praha 9 

21 Heřmánková Jitka  281012988 jitka.hermankova@praha21.cz 
Odbor sociálních 
věcí 

Staroklánovická 260  
190 16 Praha 9 

22 Roupcová Eva  271071882 eva.roupcova@praha22.cz 
Odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví 

Nové náměstí 1250  
104 00 Praha 114 
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http://www.praha7.cz/Urad-mestske-casti/Organizacni-struktura/ODBOR-SOCIALNI-A-ZDRAVOTNICTVI-OSZ
http://www.praha7.cz/Urad-mestske-casti/Organizacni-struktura/ODBOR-SOCIALNI-A-ZDRAVOTNICTVI-OSZ
mailto:zuzana.holikova@praha8.cz
mailto:michal.soucek@praha8.cz
mailto:vokurkovav@praha9.cz
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mailto:kmentaj@praha11.cz
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javascript:onNodeClick('org_set:Obj_id','O50000084','org_set:bDefroot')
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5. Prezenční listina 

 


