
 ZZááppiiss  zzee  sseettkkáánníí  kkoooorrddiinnááttoorrůů  KKPPSSSS  zz  MMČČ  hhll..  mm..  PPrraahhyy    
  
Přítomni:  Ladislav Marek, Petra Wűnschová, Eva Roupcová, Eva Soukupová, Lenka 

Žáčková, Vlaďka Vokurková, Dagmar Žďárská, Marta Zoubková,  Štěpánka 
Konejlová, Jan Špatenka, Linda Zákorová, Jiří Klinkáček, Jana Pavelková, 
Veronika Prajerová  

Omluveni:  Zuzana Nykodýmová, Pavla Karmelitová, Petr Syrový, Linda Alijevová, Radka 
Čeganová Stejskalová  

Den: 4. 12. 2008  
Místo: MHMP, Mariánské nám. 2, místnost č. 430, 9-13h 
Moderátor: V. Prajerová 
 

I. Moderátorem setkání byla zvolena Veronika Prajerová 
 

II. Byl schválen následující program setkání: 
 

• 1. Schválení Jednacího a Organizačního řádu Setkání koordinátorů 
• 2. Projednání návštěvy Moravskoslezského kraje 

přestávka 
• 3. Informační kolečko o dění na jednotlivých m.č. 
• 4. Větší zapojení koordinátorů do tvorby SPRSS 
• 5. Zapojení všech 57 m.č. do procesu plánování sociálních služeb 

 
1. Schválení Jednacího a Organizačního řádu Setkání koordinátorů 
Přítomní koordinátoři se po náročné diskusi shodli na následujícím: 
 

 DOPORUČENÍ pro PSO:“Oslovit z pozice MHMP všech 57 m.č. se žádostí o zapojení 
do procesu plánování soc. sl. a s nabídkou účasti na pravidelných Setkáních 
koordinátorů.“ 

 
 Doplnění bodu do Jednacího řádu Setkání koordinátorů: „ Organizační a Jednací řád 
Setkání koordinátorů může změnit Setkání koordinátorů svým právoplatným 
rozhodnutím“ 

 
 ÚKOL pro Setkání koordinátorů: 

Až budou zapojeny další „malé“ m.č. znovu projednat Jednací a organizační řád 
Setkání koordinátorů – rozhodování. 
 

 USNESENÍ : „ Setkání koordinátorů žádá PSO, aby při pravidelné revizi struktury 
KPSS bylo Setkání koordinátorů včleněno do struktury KPSS HMP.“ 
  
  Jednací a Organizační řád Setkání koordinátorů byl poté konsensuálně schválen. 

 
2. Návštěva Moravskoslezského kraje 
Pracovní návštěva moravskoslezkého kraje (Ostravy) proběhne za účasti pracovníků PSO 
a 7+3 přihlášených koordinátorů ve čtvrtek 22.1.2009. Budou diskutována především tato 
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témata: spolupráce kraje s obcemi, datové struktury, tvorba systému soc. sl., nákladovost 
(úkony) soc. služeb. Přihlášení koordinátoři obdrží oficiální pozvánku od MHMP. 

 
3. Informační kolečko o KPSS v jednotlivých m.č. 
 

Informace z MHMP 
Byl schválen střednědobý plán rozvoje sociálních služeb hlavního města Prahy na rok 2009 
s tím, že připomínky, které nemohly být z časových důvodů zapracovány a byly relevantní, 
jsou zapravovávány v rámci tvorby „prováděcího dokumentu“, který bude obsahovat také 
reálný časový harmonogram plnění úkolů Střednědobého plánu. 
Koordinační komise podporuje vznik „dohody“ mezi HMP a MČ a souhlasí s návrhem 
postupu jeho tvorby i základních bodů obsahu dle Odborné rady ze dne 20.11.2008. 
V dohledné době se začne vytvářet organizační řád struktury plánování v hl. m. Praze, který 
by popisovat pravidla fungování struktury. 
 

DOTAZ pro PSO: Jak a v jakém časovém horizontu bude probíhat projekt Plánování 
sociálních služeb v Praze z OP Praha -Adaptabilita? 
 

  Informativní kolečko z m.č. 
 
MČ Praha 16 – Zbraslav 
Byla zadána a vypracována sociodemografická studie. Výsledky nejsou ještě zveřejněny. 
Formují a zpracovávají se vazby Komise pro KPSS a koordinátora, pracovních skupin 
Komise a existujících komisí (soc. a zdravotní …) 
 
MČ Praha 6 
Formulují se priority na setkání pracovních skupin, po té nebudou schvalovat v ŘS. Problémy 
s účastí v 1 pracovní skupině – reagují jen 1-2 účastníci. 
 
MČ Praha 20 
Po delší době je v plánu setkání pracovních skupin a začátkem příštího roku vydání katalogu 
poskytovatelů soc. služeb 
 
MČ Praha 17 
Informování zastupitelstva o průběhu přípravy střednědobého plánu rozvoje soc. sl. 
Pravidelná setkávání řídící skupiny z téhož důvodu. Proběhla supervize Ing. J. Materové. 
 
MČ Praha 22 
Schválení priorit v pracovních skupinách. Priority byly předloženy komisi pro plánování, 
která je odsouhlasila. Tyto priority schválila Rada MČ Praha 22. V pracovních skupinách se 
tvoří komunitní plán soc. služeb (délka, obsah, území). Poděkování místostrarostky MČ 
členům pracovních skupin za práci v komunitním plánování. 
 
MČ Praha 10 
Na základě SWOT analýzy jsme definovali návrh priorit v oblasti soc. sl. (13priorit). Priority 
byly rozpracovány na společném setkání všech pracovních skupin dne 3.12.08.  
14.1.2008 se bude konat jednání pracovní skupiny na téma bezbariérovost. Probíhá sběr dat 
pro analýzu poskytovatelů a analýzu zdrojů. 
 
MČ Praha 11 

 2



Zahájení dotazníkové akce u zdravotně postižených. Výpověď smlouvy azylovému domu 
Společnou cestou. K 31.12.08 zaniká příspěvková organizace Centrum soc. služeb – přeměna 
na a.s. 
 
MČ Praha 5 
11.12.08 Konference Udržitelného rozvoje soc. služeb – představí se liberecký region. 
Aktivní Řídící skupina – v lednu 2009 tvorba a sestavení Akčního plánu pro rok 2009. 
 
MČ Praha 12 
Schválená zpráva o naplňování KPSS 2008. Příprava šetření potřeb a sociodemografické 
analýzy. 
 
MČ Praha 14 
Komunitní plán schválen komisí a odsouhlasen i způsob jeho schvalování samosprávou, 
vyhlášení grantů navázáno na plán, supervize k nastavení hodnotících kritérií. 
 
MČ Praha 9 
Schválený plán 2009-2011, máme implementační plán na r. 2009, vydáváme dalšího 
„Průvodce sociálními službami“. 
 
MČ Praha 7 
Uskutečnilo se společné setkání pracovních skupin MČ P7 a P8. Chystáme do konce roku 
další 2 setkání a do 14 dní bude vyhotovena sociodemografická analýza. 
 
MČ Praha 3 
Probíhá analýza poskytovatelů a proces definování prioritních oblastí a opatření. 
 

4. Větší zapojení koordinátorů do tvorby plánů  
Až bude zpracován prováděcí dokument k SPRSS koordinátoři budou informováni o 
možnosti zapojení v pracovních skupinách KPSS HMP. 
 
5. Zapojení všech 57 m.č. do procesu KPSS – projednáno v bodě č.1 

 
III. DALŠÍ SETKÁNÍ KOORDINÁTORŮ SE USKUTEČNÍ VE ČTVRTEK 8.1.2009 
TENTOKRÁT NA PRAZE 7. 
 
 

Zapsala: Wünschová 
Ověřila: Prajerová 
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