MĚSTSKÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PREVENCE	DOTAZNÍK Č.:
Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb na území hl. m. Prahy 2006

6

MĚSTSKÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PREVENCE	DOTAZNÍK Č.:
Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb na území hl. m. Prahy 2006

file_0.bin

thumbnail_0.png

thumbnail_1.wmf

							file_1.bin

thumbnail_2.png

thumbnail_3.wmf



DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
 NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY 2006

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

obracíme se na Vás s žádostí o spolupráci. Dotazník, který Vám předkládáme, slouží k získání aktuálních informací o poskytovatelích sociálních služeb na území hl. m. Prahy. Získaná data budou východiskem při zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v hl. m. Praze v souvislosti se zákonem o soc. službách č.  108/2006 Sb. Nejvýznamnější součástí střednědobého plánu je ekonomická analýza identifikovaných potřeb a způsobu jejich finančního zajištění.

Je velmi důležité, aby se podařilo zjistit požadované údaje o co největším počtu poskytovatelů, protože kraj hl. m. Praha bude žádat MPSV ČR o dotaci na zajištění financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v roce 2007 ze státního rozpočtu podle objemu poskytovaných služeb a zejména způsobu a výše jejich finančního zajištění.  Budoucí postup představuje kvalitativně odlišný mechanismus od dosavadní praxe, relevantní informace o struktuře a výši rozpočtu jednotlivých poskytovatelů jsou nezbytné pro zachování a rozvoj stávající sítě sociálních služeb na území hl. m. Prahy.

Dotazníkové šetření bylo zadáno radní hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví, sociální péče a národnostních menšin Mgr. Hanou Halovou a bude  probíhat v období duben – květen 2006.

Formuláře dotazníku pro poskytovatele sociálních služeb, který  má za cíl zmapovat místní a typovou dostupnost služeb, včetně finančních nákladů na tyto služby, jsou k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách:
www.praha-mesto.cz 
www.neziskovky.cz 
www.mcssp.cz 

Dotazník je určen pro všechna pracoviště, která poskytují na území hlavního města Prahy sociální služby. Často je několik pracovišť, která v dotazníku označujeme jako pobočky, zastřešeno a řízeno jednou mateřskou organizací. Vstupními daty pro analýzu poskytovatelů sociálních služeb na území hlavního města Prahy jsou informace ze všech pracovišť, proto Vás žádáme o vyplnění dotazníků ze všech poboček.

Organizační zajištění sběru dat v projektu je založeno na pověřených osobách jednotlivých pražských městských částí, jejichž seznam naleznete na konci dotazníku. Pro každou pražskou městskou část je stanovena pověřená osoba, která v příslušné oblasti pro Vás distribuuje prázdné dotazníky a sbírá od Vás dotazníky vyplněné. Pro vyhledání Vaší pověřené osoby je rozhodující sídlo Vašeho pracoviště, bez ohledu na to zda se jedná o pobočku nebo mateřskou organizaci. Vyplněné dotazníky prosím odevzdejte v tištěné a elektronické podobě své pověřené osobě nejpozději do 24. 5. 2006. 

Koordinací dotazníkového šetření jsou pověřeni pracovníci Městského centra sociálních služeb a prevence (MCSSP), kteří také provedou následné vyhodnocení dotazníků.

Dotazník si, prosím, před vyplněním důkladně pročtěte. Pokud narazíte na jakékoliv nejasnosti, obraťte se na:

Mgr. Jan Bodnár 			nebo 			Mgr. Lenka Omelková
e-mail: bodnar@mcssp.cz 					e-mail:  omelkova@mcssp.cz
tel.: 222 581 287 l. 35 					tel.:  222 585 350 l. 27	
mobilní telefon pro dotazníkové šetření: 736 469 196
Název Vaší organizace:       
Adresa:      

PSČ:      						   PRAHA (zařaďte prosím sídlo Vaší organizace do příslušného správního obvodu Praha 1 – 22):      

Telefon:     				              E-mail:       
Web:      

Kontaktní osoba  Vaší organizace:           

Datum zpracování dotazníku:      

Na otázky odpovídejte označením zvolené varianty křížkem v předtištěných polích, případně vypsáním do příslušných linek nebo tabulek.

Je Vaše pracoviště, které vyplňuje  tento dotazník, pobočkou mateřské organizace? 
Pobočkou rozumíme pracoviště, které nemá právní subjektivitu a je provozováno zastřešující (mateřskou) organizací. 

 ANO	 NE 

Statut Vaší organizace:

   [1]	občanské sdružení
   [2]	obecně prospěšná společnost
   [3]	církevní právnická osoba
   [4]	nadace, nadační fond
   [5]	organizace zřízená státem
   [6]	organizace zřízená hlavním městem Prahou
   [7]	organizace zřízená městskou částí Prahy 
   [8]	jiné (např. fyzická osoba), prosím uveďte:      

Počet pracovníků Vaší organizace (pobočky) ke dni 31. 3. 2006: 
Jste-li pobočkou mateřské organizace, uvádějte všechny údaje v dotazníku za Vaši pobočku. Jste-li mateřskou organizací, uvádějte všechny údaje v dotazníku za Vaši mateřskou organizaci.

Pracovníci organizace
stav k 31. 3. 2006
[1] počet pracovníků (fyzické osoby)
                                              
[2] přepočtený počet (pracovníků celkem)
      
z toho 


[3] přepočtený počet pracovníků v přímé práci s klienty Pracovník v přímé péči s klienty -  pracovník, jehož převážná část pracovní náplně je přímá práce s klientem
      

[4] přepočtený počet pracovníků v nepřímé péči s klienty
      
[5] počet dobrovolníků 
      

Finanční zdroje Vaší organizace (pobočky): 
Uveďte výši finančního zajištění Vaší organizace z jednotlivých zdrojů a celkovou výši Vašich finančních zdrojů v roce 2005 a odhad na rok 2006.

                                                                                                            
Zdroj financí
2005 (v tis. Kč)

odhad 2006 (v tis. Kč)
[1] úhrady za služby (od klientů)
      
      
[2] dotace Ministerstva práce a sociálních věcí
      
      
[3 ]dotace úřadů práce
      
      
[4] dotace kraje (Magistrátu hl. m. Prahy)
      
      
[5] dotace pražských městských částí
      
      
[6] dotace ze zahraničí
      
      
[7] finanční dary
      
      
[8] výtěžky ze sbírek
      
      
[9] jiné (prosím uveďte):      
        
      
[10] celkem
      
      


Struktura nákladů na provoz  Vaší organizace (pobočky): 

Náklady
2005 (v tis. Kč)

rozpočet 2006 (v tis. Kč)

[1] neinvestiční celkem
      
      
 z toho 


[2] provozní
      
      

[3] mzdové
      
      
[4] investiční celkem
      
      














Jaké zařízení sociálních služeb Vaše organizace (pobočka) provozuje? Můžete označit více variant.


Neinvestiční náklady v roce 2005 (v tis. Kč)
Počet přepočtených                                                                                                  pracovníků v přímé                               péči za rok 2005
[1]	centra denních služeb
     
     
[2]	denní stacionáře
     
     
[3]	týdenní stacionáře
     
     
[4]	domovy pro osoby se zdravotním postižením
     
     
[5]	domovy pro seniory
     
     
[6]	domovy se zvláštním režimem
     
     
[7]	chráněné bydlení
     
     
[8]	azylové domy
     
     
[9]	domy na půl cesty
     
     
[10]	zařízení pro krizovou pomoc
     
     
[11]	nízkoprahová denní centra
     
     
[12]	nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
     
     
[13]	noclehárny
     
     
[14]	terapeutické komunity
     
     
[15]	sociální poradny
     
     
[16]	sociálně terapeutické dílny
     
     
[17]	centra sociálně rehabilitačních služeb
     
     
[18]	pracoviště rané péče
     
     
[19]      jiné (prosím uveďte):      
     
     
                                                     
                                        
Na jakou cílovou skupinu se Vaše organizace (pobočka) orientuje?
Můžete označit více variant.

   [1]	osoby s tělesným postižením
   [2]	osoby s mentálním postižením
   [3]	osoby se zrakovým postižením
   [4]	osoby se sluchovým postižením
   [5]	osoby s duševním onemocněním
   [6]	osoby s kombinovaným postižením
   [7]	osoby s jiným zdravotním postižením
   [8]	osoby HIV+ a nemocní AIDS
   [9]	cizinci
 [10]	senioři
 [11]	rodiny s dětmi
 [12]	osoby ohrožené prostitucí 
 [13]	děti a mládež ohrožené delikvencí
 [14]	osoby bez přístřeší
 [15]	osoby v krizi
 [16]	oběti násilí
 [17]	etnické menšiny
 [18]	uprchlíci
 [19]	pachatelé trestné činnosti, osoby propuštěné ze školských zařízení pro výkon 	ústavní nebo ochranné výchovy po dosažení zletilosti
 [20]	jiné (prosím uveďte jaké):      	 	





Jaká je věková struktura uživatelů sociálních služeb poskytovaných Vaší organizací (pobočkou)?
Můžete označit více variant.

   [1]	děti předškolního věku (do 6 let)
   [2]	mladší děti (7-10 let)
   [3]	starší děti (11-15 let) 
   [4]	dorost (16-18 let)
   [5]	mladí dospělí (19-26 let)
   [6]	dospělí (27-64 let)
   [7]	mladší senioři (65-80 let)
   [8]	starší senioři (nad 80 let)


Jaký typ sociálních služeb Vaše organizace (pobočka) poskytuje? Můžete označit více variant. Zařazení proveďte podle zákona č. 108/2006 sb. o sociálních službách


Neinvestiční náklady v roce 2005 (v tis. Kč)
Počet přepočtených                                                                                                  pracovníků v přímé                               péči za rok 2005
 [1]	sociální poradenství
     
     
 [2]	osobní asistence
     
     
 [3]	pečovatelská služba
     
     
 [4]	tísňová péče
     
     
 [5]	průvodcovské a předčitatelské služby
     
     
 [6]	podpora samostatného bydlení
     
     
 [7]	odlehčovací služby
     
     
 [8]	centra denních služeb
     
     
 [9]	denní stacionáře
     
     
 [10]	týdenní stacionáře
     
     
 [11]	domovy pro osoby se zdravotním postižením
     
     
 [12]	domovy pro seniory
     
     
 [13]	domovy  se zvláštním režimem
     
     
 [14]	chráněné bydlení
     
     
 [15]	sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče
     
     
 [16]	raná péče
     
     
 [17]	telefonická krizová pomoc
     
     
 [18]	tlumočnické služby
     
     
 [19]	azylové domy
     
     
 [20]	domy na půl cesty
     
     
 [21]	kontaktní centra
     
     
 [22]	krizová pomoc
     
     
 [23]	nízkoprahová denní centra
     
     
 [24]	nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
     
     
 [25]	noclehárny
     
     
 [26]	služby následné péče
     
     
 [27]	sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
     
     
 [28]	sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
     
     
[29]	sociálně terapeutické dílny
     
     
[30]	terapeutické komunity
     
     
[31]	terénní programy
     
     
[32]	sociální rehabilitace
     
     
           
Jaký je počet beneficientů (počet fyzických osob, které využily Vámi  nabízené služby) a počet služeb, které Vaše organizace poskytla v roce 2005?
Např. pan Novák čerpal ve Vaší organizaci v roce 2005 osm poradenských setkání a deset noclehů v azylovém domě. V takovém případě označíte v řádku [1] sociální poradenství, že pan Novák je  1 beneficient a 8 služeb, zároveň v řádku [19] azylové domy, že pan Novák je 1 beneficient a 10 služeb.

Počet beneficiantů a služeb


2005
odhad 2006 




[1] sociální poradenství
beneficientů
     
     
	

služeb
     
     
[2] osobní asistence
beneficientů
     
     
	

služeb
     
     
[3] pečovatelská služba
beneficientů
     
     
	

služeb
     
     
[4] tísňová péče
beneficientů
     
     
	

služeb
     
     
[5] průvodcovské a předčitatelské služby
beneficientů
     
     
	

služeb
     
     
[6] podpora samostatného bydlení
beneficientů
     
     
	

služeb
     
     
[7] odlehčovací služby
beneficientů
     
     
	

služeb
     
     
[8] centra denních služeb
beneficientů
     
     
	

služeb
     
     
[9] denní stacionáře
beneficientů
     
     
	

služeb
     
     
[10] týdenní stacionáře
beneficientů
     
     
	

služeb
     
     
[11] domovy pro osoby se zdravotním postižení
beneficientů
     
     
	

služeb
     
     
[12] domovy pro seniory
beneficientů
     
     
	

služeb
     
     
[13] domovy se zvláštním režimem
beneficientů
     
     
	

služeb
     
     
[14] chráněné bydlení
beneficientů
     
     
	

služeb
     
     
[15] sociální služby poskytované ve zdravotnických zař. ústavní péče
beneficientů
     
     
	

služeb
     
     
[16] raná péče
beneficientů
     
     
	

služeb
     
     
[17] telefonická krizová pomoc
beneficientů
     
     
	

služeb
     
     
[18] tlumočnické služby
beneficientů
     
     
	

služeb
     
     
[19] azylové domy
beneficientů
     
     
	

služeb
     
     
[20] domy na půl cest
beneficientů
     
     
	

služeb
     
     
[21] kontaktní centra
beneficientů
     
     
	

služeb
     
     
[22] krizová pomoc
beneficientů
     
     
	

služeb
     
     
[23] nízkoprahová denní centra
beneficientů
     
     
	

služeb
     
     
[24] nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
beneficientů
     
     
	

služeb
     
     
[25] noclehárny
beneficientů
     
     
	

služeb
     
     
[26] služby následné péče
beneficientů
     
     
	

služeb
     
     
[27] sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
beneficientů
     
     
	

služeb
     
     
[28] sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
beneficientů
     
     
	

služeb
     
     
[29] sociálně terapeutické dílny
beneficientů
     
     
	

služeb
     
     
[30] terapeutické komunity
beneficientů
     
     
	

služeb
     
     
[31] terénní programy
beneficientů
     
     
	

služeb
     
     
[32] sociální rehabilitace
beneficientů
     
     
	

služeb
     
     


Zde ponecháváme volný prostor pro Vaše připomínky a náměty:
     


	podpis zodpovědné osoby – statutárního zástupce organizace:
     	

Děkujeme za spolupráci!


Seznam osob pověřených sběrem dotazníků:
Městská část
jméno
telefon
e-mail
adresa
1
Olga Jirasová
221 097 220, 602 273 944
Olga_Jirasova@p1.mepnet.cz
ÚMČ Praha 1 Vodičkova 18,
115 68  Praha 1
2
Bc.Eva Vecovská
236 044 166
vencovskae@p2.mepnet.cz
ÚMČ Praha 2
Náměstí Míru 20, 120 39  Praha 2
3
Zuzana Černošková
222 116 518
zuzanac@praha3.cz
ÚMČ Praha 3 Havlíčkovo nám. 9, 130 00  Praha 3
4
Mgr. Věra Rožková -vedoucí humanitního odboru 
261 192 391
Vera.rozkova@praha4.cz
ÚMČ Praha 4 Táborská 350, 140 45  Praha 4
5
Mgr. Marie Bosáková
257 318 995, 776 822 227
csop5@volny.cz, bosakova@csop5.cz
ÚMČ Praha  5 
Náměstí 14. října
Praha 5
15000

Eva Krčmářová
257 318 995, 257 315 011
csop5@volny.cz, krcmarova@csop5.cz

6
Jitka Černá - vedoucí odboru sociálních věcí
233 339 928, 724 311 190
jcerna@praha6.cz
ÚMČ Praha 6
Čs. armády 23,  160 52  Praha 6
7
Lenka Novotná- Koordinátorka samosprávných agend
220 144 074, 739 956 607
novotnal@p7.mepnet.cz
ÚMČ Praha 7
Nábřeží Kapitána Jaroše 1000, 170 00  Praha 7
8
Zuzana Nykodýmová- asistentka odboru zdrav. a soc.
222805646
Zuzana.nykodymova@p8.mepnet.cz
ÚMČ Praha 8
U Meteoru 6, 180 48  Praha 8
9
Bc. Vladka Vokurková Košková-vedoucí oddělení sociální prevence
283 091 429
vokurkovav@p9.mepnet.cz
ÚMČ Praha 9 Sokolovská 324/14, 180 49  Praha 9
10
Mgr. Radek Lehkoživ 
267 093 226
RadekL@p10.mepnet.cz
ÚMČ Praha 10 Vršovická 68, 101 38  Praha 10

Bc. Monika Srncová
267 093 370
Monika@p10.mepnet.cz

11
Bc. Tereza Zoubková
267902137
zoubkovat@p11.mepnet.cz
UMČ Praha 11
Nad Opatovem 2140
Praha 4
14941
12
Martin R o t h-
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
241 47 13 26
mroth@p12.mepnet.cz
ÚMČ Praha 12 Čachtická 758, 142 00  Praha 4
13
Helena Čelišová- ředitelka Střediska sociálních služeb Prahy 13
251 616 382
pecovatelskasluzba@seznam.cz
Běhounkova  2301, 158 00  Praha 5

Bohdan Pardubický
235 011 210
Pardubicky@p13.mepnet.cz
ÚMČ Praha 13
Sluneční náměstí 2580/13, 158 00  Praha 5
14
David Beňák-
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
281 005 301
benak@p14.mepnet.cz 
ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1072, 198 21  Praha 9
15
Vladimír Kazbal-ředitel Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15
777665432
Csop.praha15@seznam.cz
Janovská 486, 109 00  Praha 10- Horní Měcholupy
16
 Bc. Hana Kondelíková
Vedoucí soc. odboru
234128310
Hana.kondelikova@p16.mepnet.cz
Náměstí osvoboditelů 723
Praha 5
17
PhDr. Jindřich Kadlec- ředitel Centra sociálních a zdravotních služeb
235 300 474, 737 043 837
cszs@iol.cz
Bendova 1121/5, 163 00  Praha 6 - Řepy
18
Marie Kajínková
284028123
kajinkova@letnany.cz
ÚMČ Praha 18
Bechyňská 639
10199
19
Bc. Milan Oubram-vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
286852888
Milan.oubram@kbely.cz
ÚMČ Praha 19
Železnobrodská 764
Praha 19
20
Lucie Hájková
271 071 652
lucie_hajkova@pocernice.cz
ÚMČ Praha 20
Jiranská 635
Praha 9
21
Radka Lipanovičová
281012954
radka.lipanovicova@praha21.cz
ÚMČ Praha 21
Staroklánovická 260
Újezd nad Lesy
22
Eva Roupcová
271 071 884
eva.roupcova@p22.mepnet.cz
ÚMČ Praha 22
Nové náměstí 1250
Praha- Uhříněves
Praha - Lysolaje
Ing. Marcela Masařová, předsedkyně sociální a bytové komise
220 920 700
Marcela.masarova@seznam.cz
Lysolajské Údolí 83
Praha 6
Praha - Nebušice
Eva Čapková -ředitelka Centra SSN
220 19 94 12
Capkova2004@tiscali.cz
Centrum SSN
Nebušická 128
Praha 6
16400
Praha - Suchdol
Ing. Jana Krulíková
220 92 0281
j.krulikova@praha-suchdol.cz
ÚMČ Praha Suchdol
Suchdolské náměstí 734
Praha- Suchdol
Praha - Troja
Ing.Irena Marková
284691121
markova@mctroja.cz
ÚMČ Troja
Trojská 230
Praha 7
Praha - Ďáblice
Ing. Václav Valtr
28910723-5
602488034
Vaclav.valtr@dablice.com
ÚMČ Ďáblice
Květnová 553/52
18200 Praha
Praha - Křeslice
p. Klečka
267711826
kreslice@iol.cz
ÚMČ Křeslice
Štychova 2
Praha 10
Praha - Libuš
Iva Hájková - vedoucí humanitního odboru

736 673 421
humanitni@praha-libus.cz
Libušská 35, PRAHA 4, 142 00
Praha - Řeporyje
Ludmila Jarolímová-  samostatný odborný referent
251625794
urad-reporyje@volny.cz 
ÚMČ – Praha Řeporyje, Nad náměstím 84, 155 00  Praha 5
Praha - Dolní Počernice
Hana  Jirsáková – soc. pracovnice
281021090-8
tajemnik@dpocernice.cz
ÚMČ – DP
Stará obec 10, 190 12  Praha 9
Praha - Dolní Měcholupy
Hana Trávníčková
272 706 441
mudolme@mbox.vol.cz
ÚMČ Dolní Měchol.
Dolnoměcholupská 168
Praha 10
Praha - Dubeč
Ludmila Vitíková
tajemnice
272 701 925
tajemnicedubec@volny.cz
ÚMČ –Dubeč Starodubečská 36/401, 107 00  Praha 10
Praha - Petrovice
Vanda Krupičková, vedoucí občanskoprávního oddělení  
274860731
krupickova@prahapetrovice.cz
ÚMČ Petrovice Morseova 251
Praha 10
10900
Praha - Štěrboholy
Jana Vydrářová -Štěrboholy je tajemnice ÚMČ
272 701 734
STERBOHOLY@zris.mepnet.cz
Ústřední 15, 102 00  Praha 10
Praha - Lochkov
Vladimíra Schwabová-
tajemnice
257912341
lochkov@zris.mepnet.cz
ÚMČ Lochkov
Za Ovčínem 1
Praha 5
15400
Praha - Zbraslav
Marcela Břeňová
tajemnice
257111888
breno@mc-zbraslav.cz
ÚMČ Zbraslavské nám. 464, 156 00  Praha 5
Praha - Zličín
Bohumila Valtrová- referent

umc@mczlicin.cz
ÚMČ Tylovická 207, 155 21  Praha 5
Praha - Čakovice
Renata Krištofová
283109344
kristofova.mc@cakovice.cz
ÚMČ náměstí 25. března 121, 196 00  praha 9
Praha - Satalice
p. Zabřel
286851326
urad@mcsatalice.cz
ÚMČ K Radonicům 81, 190 15  Praha 9
Praha - Vinoř
Marie Brothánková, zástupce starosty
774 568 670
vinor@zris.mepnet.cz
Bohdanečská 97, 190 17  Praha 9
Praha - Běchovice
Josef Jáchym 
281932223    l. 23
tajemnik@praha.mepnet.cz
Zbraslavské nám. 464, 156 00  Praha 5
Praha - Klánovice
Ing. Anna Hermanová, vedoucí ekonomického odboru
281960216
hermanova@praha-klanovice.cz
Tylovická 207, 155 21  Praha 5
Praha - Koloděje
Mgr. Kovář
281971010
kolodeje@zris.mepnet.cz
náměstí 25. března 121, 196 00  praha 9
Praha - Kolovraty
Radana Šímová-tajemnice
26771 0504
tajemnik@kolovraty.cz
K Radonicům 81, 190 15  Praha 9
Praha - Nedvězí
Žežulka, Rathouský
267710826
nedvezi@zris.mepnet.cz
Bohdanečská 97, 190 17  Praha 9
Praha - Kunratice
Dana Krejčová
244912255
info@praha-kunratice.cz
ÚMČ Praha Kunratice
K Libuši 7
Praha 4




