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Pro Komise pro rozvoj komunitní péče 

Přítomni  

PhDr. Tomáš Klinecký, Mgr. Terezie Hradilková – Muchová, Mgr. David 

Kocman, M.A. PhD. , Ing. Alfred Richter, František Bradáč, DiS, Pavel Novák, 

Věra Bechyňová, DiS, PhDr. Tereza Eichlerová        

Omluveni Mgr. Pavla Baxová, MUDr. Zdeněk Kalvach CSc. RNDr. Dana Chrtková, CSc.,  

Hosté Mgr. Milena Johnová, Bc. Jan Kadlec 

Věc 
Zápis z jednání Komise pro rozvoj komunitní péče, které se konalo 7. 11. 2019 

od 13,00 v budově MHMP, Charvátova 9, Praha 1, zasedací místnost 503 

Zpracovala PhDr. Tereza Eichlerová        Počet stran:  4 Datum 8. 11. 2019 

  

  

Program jednání: 

1. Úvodní slovo PhDr. Tomáš Klinecký 

2. Pavel Novák - Vznik nových pobytových zařízení s ohledem na Doporučený postup MPSV č. 

3/2018 - Materiálně-technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou 

– pro účely výzev IROP č. 81 a 82 (dále jen Doporučený postup) 

3. Ing. Alfred Richter - informace k aktivitám pracovní skupiny k ekonomice rozvoje komunitní péče 

4. Zhodnocení podnětů dle aktuální situace: 

a. Jak mají nyní sociální pracovníci postupovat při integraci osob, které jsou nyní 

v Psychiatrické nemocnici v Bohnicích, dalších nemocnicích v Praze a v sociálních 

službách a potřebují komplexní péči (zdravotní stav, sociální zázemí, bez vlastních 

zdrojů – rodina, přátelé, s nízkým příjmem). 

b. Jaký je strategický plán HMP k vytvořením nových komunitních služeb, či jak osoby 

s komplexní potřebou podpory budou integrovány – přes získání bytů. 

c. Bude zajištěná patřičná podpora pro tyto osoby, když opustí instituce a sociální služby. 

d. Dále máme osoby na ulici, či v azylových domech, které by potřebovali komunitní 

pobytové služby – bez příjmu, cizinci, závislost. 

e. Jednotný vstup do příspěvkových organizací HMP. 

f. Zmapování dat za jednotlivé cílové skupiny a definování zakázky ze strany radní pro další 

práci komise 

 

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 

 

Zápis z jednání 
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Diskuze k bodům 2 a 3: 

Doporučený postup závazně popisuje kritéria pro nové kapacity vybraných druhů služeb: 

Chráněné bydlení s maximálním počtem 12 klientů v jedné budově a maximálně 

čtyřčlenných domácnostech. 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a týdenní stacionáře s maximálním počtem 

12 klientů v jedné budově s nižší mírou podpory a maximálně 18 v případě vysoké míry podpory 

a maximálně 6 uživatelů v jedné domácnosti. 

Domovy se zvláštním režimem s maximálním počtem 8 klientů v jedné budově a při 

kapacitě nad 6 uživatelů vždy minimálně ve dvou domácnostech. 

 

Pavel Novák – Je na zvážení, zda se HMP nechce připojit k Doporučenému postupu a 

podmiňovat jeho dodržováním vstup nových sociálních služeb do Krajské sítě, a pokud ano umí 

HMP zohlednit jejich vyšší finanční náročnost? 

 

PhDr. Tomáš Klinecký – Současný SPRSS zohledňuje skutečnost, že HMP nechce podporovat 

vznik velkokapacitních zařízení, nicméně na území HMP jsou omezené možnosti a MČ často 

na svém území staví sociální služby, zejména pro seniory v kapacitě kolem sta lůžek. 

Nelze opomenout demografický vývoj a je třeba hledat i jiné možnosti v rámci systému, neboť 

výpadek pobytových kapacit nárůst terénních služeb nepokryje. 

 

Mgr. Terezie Hradilková – Muchová – I pobytová služba může být komunitního typu. Služby pro 

seniory nelze vyjímat z konceptu kvalitních komunitních služeb – senioři snáší velkokapacitní 

pobytové služby ze všech cílových skupin nejhůře. Velkokapacitní sociální služby nejsou 

komfortní ani pro personál. Čím větší zařízení je, tím je nižší solidarita s jejími klienty mezi lidmi 

v okolí a tím se zvyšuje závislost klientů na zařízením samotném. 

 

Bc. Jan Kadlec - Nízkokapacitní služby jsou v dlouhodobém horizontu cílem, nicméně nelze 

odhlížet od finančních možností HMP a také dostatku vhodných a dostupných prostor. Je dobré 

mít nastavený standard, ale také je třeba zohledňovat konkrétní materiálně technické dispozice, 

které jsou v nabídce. Budeme chtít závazný standard i pro ostatní druhy pobytových služeb, vč. 

azylových domů? Je vhodné vzít na zřetel i vyjádření Asociace poskytovatelů sociálních služeb 

ČR. S ohledem na Doporučený postup dává smysl projít si jednotlivé druhy sociálních služeb a 

stanovit pro potřeby HMP standard, který bude zohledňovat reálné možnosti kraje. 

 

Jan Desenský, DiS – HMP by měla nastavovat standardy jednotlivých služeb tak, aby mohly 

v budoucnosti případně vznikat i kreativní druhy sociálních služeb (např. wet house) 
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Pavel Novák – v praxi již podle tohoto standardu sociální služby vznikly v rámci výzvy IROP 

realizované v rámci ČR, mimo území HMP. Rozšíření doporučeného standardu i pro službu 

domovy pro seniory by bylo vhodné projednat na Komisi RHMP pro důstojné stárnutí. 

 

Věra Bechyňová, DiS – Pro nastavování standardu je zásadní kvalita života uživatelů služeb 

Zejména u cílové skupiny senioři se potřeby v čase výrazně proměňují. 

 

Mgr. Terezie Hradilková – Muchová – Budoucnost není ve velkých pobytových službách, ale ve 

sdílené kombinované péči. Jedině tak je systém do budoucna udržitelný. 

 

Pavel Novák – Je možné schválit tento Doporučený postup jako závazný i pro HMP? 

 

PhDr. Tomáš Klinecký  - Tento standard byl vytvořen pro vznik nových a specifických služeb, 

v běžných krajských plánech není začleněn nikde. 

 

Jan Desenský, DiS. – K odsouhlasení Doporučeného postupu v této podobě zcela chybí 

rozpočtový model pro nově vytvářené služby. 

 

Mgr. Terezie Hradilková – Muchová – Je třeba jasně vydefinovat co je komunitní péče. Zařízení 

nad 20 – 30 osob již vykazují ústavní prvky péče. Praha je dost bohaté město na to, aby svým 

obyvatelům zajistilo důstojné životní podmínky. 

 

Ing. Alfred Richter – v současné době vznikají ekonomické analýzy mapující nákladovost péče 

vztažené i k uživatelů služeb. Ekonomická skupina mapuje data i z některých krajů a dále bude 

analyzovat data vykazovaná v OK Systému ve spolupráci s odborem SOV a některými 

vybranými poskytovateli sociálních služeb. 

 

Mgr. Milena Johnová  - Ekonomická udržitelnost je důležitá, měli bychom propočítat, kolik reálně 

stojí ústavní péče a následně upravit metodický pokyn na realitu HMP. 

Je potřeba zmapovat stávající ekonomické modely pro různé cílové supiny a porovnat je 

s Doporučeným postupem. 

 

Komise bere na vědomí stávající Doporučený postup. 

 

Komise připraví do 31. 5. 2020 návrh materiálně provozních standardů pobytových 

sociálních služeb závazných pro zařazení nových služeb do Krajské sítě HMP s využitím 

stávajícího Doporučeného postupu. 

Pro – 8   Zdržel se – 0   Proti - 0        Návrh byl přijat. 
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Do příště členové komise: 

- zmapují stávající ekonomické analýzy 

- zmapují, jaké konkrétní sociální služby již v rámci Doporučeného postupu vznikly  

- vyjasní jaké druhy služeb, popř. jaké cílové skupiny budou do návrhu zahrnuty. 

 

 

 

 

 

Zapsala 8. 11. 2019: PhDr. Tereza Eichlerová, tajemnice komise  

 

 

Ověřil 18. 11. 2019: PhDr. Tomáš Klinecký, předseda Komise pro plánování a financování 

sociálních služeb 

 

 

 


