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 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11        
 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI        
 ODBOR SOCIÁLNÍCH        
 VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ             
              
  pracoviště: Nad Opatovem 2140, Praha 11 
 
 
 
 
Váš dopis zn.  Naše značka Vyřizuje / linka V Praze dne 
       CE/09/2009 Hostomská/110 27.3.2009 
 
 
Věc :  Poskytnutí informace dle zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění  
           pozdějších předpisů 
 
 
     Vážená paní, 
 
     na základě Vaší žádosti ze dne 20.3.2009 o poskytnutí informace dle zák.č. 106/1999 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, jaké aktivity, s jakými výstupy poskytne měsíčně projekt SISI pro 
městskou část za víc jak 1 milion korun, Vám sděluji následující skutečnosti : 
 
    Projekt Systém integrované sociální intervence byl navržen s ohledem na závěry studie „Průzkum 
problematických skupin a míst městské části Praha 11, kde dochází k negativním jevům v rámci 
sociálního soužití“, jako systém, zaměřený na včasné a efektivní řešení sociálně-patologických jevů a 
založený na několika vzájemně spolupracujících složkách: 
 

I. Jednotný informační systém 
- poskytující technickou platformu pro intenzivní a rychlou spolupráci institucí, které budou do 
řešení problematiky sociálně-patologických jevů zapojeny  

- ulehčující a sjednocující způsob komunikace mezi jednotlivými institucemi  
- jako evidenční systém, umožňující archivovat záznamy o daném klientovi či případu 

dlouhodobě a přehledně (za pomoci uživatelských aplikací  rychlé a jednoduché vyhledání 
potřebné informace).  

- jako zdroj jak pro aktuální statistiky, statistiky za krátkodobé období, i pro statistiky 
dlouhodobé, na základě kterých bude možné relevantně a adekvátně nastavovat budoucí 
opatření  

 
II.  Odborné poradenství a supervize 
- zajištění odborného psychologického poradenství, psychodiagnostiky a sociálního 

poradenství, poskytovaného na jedné straně pracovníkům sociálního odboru jako podpora pro 
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kvalitní a kvalifikovaný výkon jejich práce), na druhé straně samotným klientům, případně 
jejich rodinným příslušníkům jako prevenční, sociálně-intervenční, či terapeutické aktivity.  

 
III.  Terénní sociální práce 
- terénní sociální práce na území MČ Praha 11, spočívající ve vyhledávání potenciálních 

klientů sociálně-právní ochrany dětí, či osob ohrožených sociálně-patologickými jevy, 
v navazování kontaktů s takovýmito osobami, poskytování sociálního poradenství těmto 
osobám, zprostředkování kontaktu s odborníky, s institucemi poskytující návaznou pomoc při 
řešení dané situace, či poskytování situační, případně krizové intervence 

 
IV.  Ostraha 
- ostraha, dohled a kontrola , prováděná na území MČ Praha 11, zaměřená na prevenci před 
výskytem sociálně patologických jevů či ostatních negativních jevů, které narušují občanské 
soužití  
 
V. Jednotná koordinace 
- vzájemná spolupráce institucí, činných v rámci sociálně-právní ochrany dětí či v oblasti řešení 

problematiky sociálně-patologických jevů, a centralizovaná koordinace této spolupráce, stejně 
jako jednotné řízení všech složek Systému integrované sociální intervence, pružně reagující 
na aktuální potřeby.  

 
Provoz  Systému integrované sociální intervence je v praxi zajišťován následujícím způsobem a níže 
popsanými aktivitami:  
 

- KOORDINACE PROVOZU SYSTÉMU INTEGROVANÉ SOCIÁLNÍ INT ERVENCE 
- zajištění spolupráce institucí činných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (odbor sociálních věci a 
zdravotnictví Úřadu MČ Praha 11 – oddělení sociální prevence, Městská policie, Policie ČR, soudy, 
státní zastupitelství, školy, zdravotnická zařízení apod.) 
     - navazování kontaktů a intenzivní spolupráce mezi institucemi pracujícími s dětmi a mladistvými, 
vykazujícími sociálně-patologické chování, či takovým chováním ohroženými 
     - evidence a analýza výstupů jednání a spolupráce výše popsaných institucí, na základě kterých 
jsou nastavována budoucí opatření a kroky realizované v rámci Systému integrované sociální 
intervence 
     - koordinátor provozu systému integrované sociální intervence  zajišťující pravidelné setkávání 
zástupců jednotlivých institucí nad obecnějšími tématy (např. problematika nárůstu určitého typu 
sociálně-patologického jevu) ,či operativně svolávající zástupce určité instituce ke konkrétnímu 
případu, pokud vyhodnotí, že je přínosné, aby se daná organizace do řešení problému daného klienta 
zapojila  
- koordinace spolupráce mezi fyzickou ostrahou a terénními sociálními pracovníky, tak, aby 
docházelo ke komplexnímu řešení sociálně-patologických jevů a k adekvátnímu pokrytí aktuálně 
potřebných rizikových lokalit 
     - řízení a kontrola spolupráce složek Systému integrované sociální intervence vykonávající dohled 
a ostrahu se složkami vykonávajícími sociální práci, tak aby docházelo k vzájemnému vykrývání a 
pokrývání aktuálních potřeb a aktuálně potřebných rizikových lokalit 
     - dohled a kontrola nad poskytováním pravidelných reportů od pracovníků fyzické ostrahy, 
zásahové jednotky a sociálních pracovníků 
     - organizace a koordinace vzájemné spolupráce a setkávání pracovníků fyzické ostrahy, zásahové 
jednotky a sociálních pracovníků 
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     - poskytování odborného psychologického a sociálního poradenství a supervize pracovníkům 
fyzické ostrahy, zásahové jednotky a sociálním pracovníkům jako podpory pro kvalitní výkon jejich 
práce a jako prevence před syndromem vyhoření  
- koordinace spolupráce terénních sociálních pracovníků a fyzické ostrahy s pracovníky Oddělení 
sociální prevence odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu MČ Praha 11 
 - zintenzivnění spolupráce terénních sociálních pracovníků vykonávajících sociální práci přímo 
v terénu s pracovníky oddělení sociální prevence 
 -  vzájemné předávání informací o míře, charakteru či lokalizaci sociálně-patologických jevů na 
území MČ P11 
- poskytování statistických výstupů a reportů o fungování Systému integrované sociální intervence a 
o výskytu sociálně patologických jevů na území MČ Praha 11 za určitá časová období, určité věkové 
či jiné sociodemografické skupiny (statistické sestavy o počtu klientů oddělení sociálně-právní 
ochrany dětí a mládeže či oddělení sociální prevence OSVZ ÚMČ Praha 11) a jejich struktuře 
s ohledem na sociodemografické charakteristiky a typ problematického chování  
- zajištění odborného poradenství pracovníkům v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a mládeže a 
metodické vedení a supervize spolupráce a práce s nezletilými a mladistvými  
- poskytování odborného psychologického a sociálního poradenství jako podpory pro kvalitní 
zvládání náplně práce sociálního pracovníka  
 - metodické vedení a školení výchovných poradců 
 - zajišťování odborného psychologického poradenství, supervize a pomoci při řešení obtížné 
problematické situace 
- pravidelné (min. 1 x měsíčně) pořádání přednášek a seminářů zkušeným psychologem o zvládání 
sociálně-patologických jevů ve školách, o způsobu jejich řešení, o způsobu komunikace 
s problematickou mládeží  
 - pomoc při zajišťování pravidelných a kvalitních programů zaměřených na prevenci záškoláctví, 
závislostí, násilí, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rizikových projevů sebepoškozování, 
poruch příjmu potravy, šikany, xenofobie, problematiky životního stylu, a dalších sociálně-
patologických jevů, které musí základní školy v rámci tzv. Minimálního preventivního programu 
povinně realizovat  
 - podpora při organizaci přednášek 
 - pomoc při navazování spolupráce škol s poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a 
dalšími zařízeními a institucemi, které působí v oblasti prevence patologických jevů  
 - koordinace spolupráce výchovných poradců a metodiků prevence jednotlivých základních škol na 
území MČ Praha 11, která povede k týmové práci a předávání a vzájemné sdílení podnětných 
zkušeností  
 - pomoc při nastavení jednotné formy evidování sociálně-patologických jevů na školách a 
poradenství a dohled zaměřené na dodržování této jednotné formy  
- podpora při pořádání seznamovacích adaptačních programů pro školní třídy 
- pravidelné  reporty o výskytu sociálně-patologických jevů na základních školách MČ P11 
- tvorba opatření a postupů vůči sociálně-patologickým jevům  
     - návrh krátkodobých či dlouhodobých opatření a postupů vůči sociálně-patologickým jevům 
založených na analýze pravidelně poskytovaných reportů od členů fyzické ostrahy, motorizované 
zásahové jednotky, terénních sociálních pracovníků, na základě statistických výstupů z jednotného 
informačního systému a na základě výstupů z pravidelného setkávání institucí činných v rámci 
sociálně-právní ochrany dětí  
- vedení a koordinace provozu Systému integrované sociální intervence personálně zajišťováno 
kvalifikovaným a zkušeným psychologem a sociologem v kombinaci se sociálním pracovníkem 
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SOCIÁLNÍ PRÁCE, TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE A KRIZOVÁ IN TERVENCE 
- zajištění terénní sociální práce na vytipovaných místech městské části Praha 11 na základě výsledků 
studie s názvem „Průzkum problematických skupin a míst městské části Praha 11, kde dochází 
k negativním jevům v rámci sociálního soužití“ 
 - terénní sociální pracovník , zajišťující na vytipovaných či dle aktuálních potřeb určených místech 
MČ P11  kvalifikovaně terénní sociální práci 
- práce terénního sociálního pracovníka i výběr lokalit, kde bude terénní sociální pracovník působit, 
realizovaná ve spolupráci s ostatními složkami Systému integrované sociální intervence – fyzickou 
ostrahou, a bezpečnostními pracovníky motorizované zásahové jednotky a to vše jednotně 
koordinováno vedoucím pracovníkem – koordinátorem -  Systému integrované sociální intervence 
 - terénní sociální pracovník každodenně navazující kontakty a spolupracující s institucemi MČ P11 
(Úřad MČ P11, Městská policie, Policie ČR, zdravotnická zařízení, organizace poskytující sociální 
služby, tj. protidrogová centra, občanské poradny, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, azylové 
domy, noclehárny, krizová centra apod.), lékařská záchranná služba apod.  
- spolupráce a podpora činnosti Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MČ Praha 11 
 -spolupráce se sociálními pracovníky Odboru sociálních věcí a zdravotnictví  
 - dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách vedená evidence klientů a úkonů vykonaných při 
realizaci terénní sociální práce  
- terénní sociální práce  je personálně zajišťována kvalifikovanými a zkušenými terénními sociálními 
pracovníky a sociálními pracovníky, splňujícími odbornost dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách. V případě potřeb bude zajištěno psychologické poradenství či krizová intervence 
psychologem.  
 
ZAJIŠTĚNÍ FYZICKÉ OSTRAHY 
 - zajištění fyzické ostrahy na místech zvýšeného výskytu sociálně-patologických jevů. Tyto lokality 
budou určovány na základě výsledků studií (aktuálně studie „Průzkum problematických skupin a 
míst městské části Praha 11, kde dochází k negativním jevům v rámci sociálního soužití“), zkušeností 
a poznatků Městské policie či Policie ČR  a na základě deklarovaných potřeb a přání občanů MČ P11 
- zajištění fyzické ostrahy ve večerních a nočních hodinách v blízkosti stanic MHD 
- spolupráce členů fyzické ostrahy s Městskou policií a Policií ČR, ale také s ostatními složkami 
Systému integrované sociální intervence tak, aby mohla být účinně kombinována a vzájemně 
poskytována pomoc členy fyzické ostrahy, členy motorizované zásahové jednotky a terénními 
sociálními pracovníky  
- fyzická ostraha personálně zajištěna 4 speciálně proškolenými uniformovanými bezpečnostními 
pracovníky v denním rozsahu od 17:00 do 01:00   
 
ZAJIŠTĚNÍ SOUSTAVNÉ KONTROLY STAVU MAJETKU 
     - zajištění soustavné fyzické ostrahy a kontroly majetku ve vlastnictví městské části P11, případně 
v soukromém vlastnictví, tak aby nedocházelo k jeho ničení a vzniku finančních škod  
     - lokality, kde se členové fyzické ostrahy, zajišťující tuto pomoc budou vyskytovat jsou určeny na 
základě aktuálních potřeb (místa, kde aktuálně či opakovaně dochází k ničení obecního majetku) či 
podnětů od Městské policie, Policie ČR, ostatních složek Systému integrované sociální intervence 
(terénní sociální pracovníci, fyzická ostraha vykonávající dohled a kontrolu na jiných místech, 
motorizované  zásahové jednotky) či podnětů od občanů MČ P11 získaných v rámci provozu 24 
hodinové telefonní linky určené právě pro občany této městské části, či jiným způsobem 
      - členové fyzické ostrahy budou o zjištěných škodách operativně informují MČ P11 a na místě 
poškození obecního majetku provedou záznam. Na základě tohoto pravidelného reportování a 
evidování jsou vedeny statistiky o počtech případů ničení obecního majetku, vyčíslovány způsobené 
škody a navrhována opatření pro zabránění těchto škod v budoucnosti 
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- soustavná kontrola stavu majetku  personálně zajištěna 2 speciálně proškolenými bezpečnostními 
pracovníky v rozsahu 180 hod./měsíčně 
 
ZAJIŠTĚNÍ MOBILNÍ MOTORIZOVANÉ JEDNOTKY 
- zajištění mobilní motorizované pohotovostní a zásahové jednotky provádějící 24 hodinový 
monitoring rizikových prostorů městské části Praha 11 
 - nepřetržitá mobilní motorizovaná jednotka bude soustavně monitoruje rizikové lokality Prahy 11 a 
preventivně či intervenčně tímto způsobem zamezuje poškozování obecního majetku, narušování 
veřejného pořádku, ohrožování zdraví a života obyvatel MČ P11  
- prověřování jednotlivých podnětů od občanů městské části Praha 11, vztahujících se k problematice 
občanského soužití  
- členové mobilní motorizované jednotky  reagují na podněty občanů městské části Prahy 11, získané 
prostřednictvím 24 hodinové telefonní linky, případně jiným způsobem  
- zajištění provozu 24 hodinové bezplatné telefonní linky, na kterou občané mohou vznášet své 
podněty, jako jednoho z hlavních zdrojů informací a podnětů  pro mobilní motorizovanou zásahovou 
jednotku  
  - v mnoha případech je při ohledání místa, jehož poloha byla udána podnětem přes telefonní linku, 
zjištěno, že je potřeba zajistit další následné aktivity. Na místo tak jsou podle potřeby přivoláni např. 
terénní sociální pracovníci, psycholog, Městská policie, Policie ČR.  
- mobilní motorizované jednotky jsou personálně zajištěny 1 bezpečnostním pracovníkem 
zajišťujícím koordinaci hlídek fyzické ostrahy a mobilní motorizované hlídky v rozsahu 180 
hod./měsíc, jednočlennou hlídkou motorizované jednotky v denním rozsahu 24 hod. a jednočlennou 
hlídkou motorizované jednotky v denním rozsahu 12 hod. (noční posílení na dvoučlennou 
motorizovanou jednotku).  
 
     Pro Vaši lepší informovanost přikládám rovněž  Rozpis služeb včetně rozpisu finančních nákladů 
na zajištění Systému integrované sociální intervence, a Zprávu o fungování projektu Systému 
integrované sociální intervence za února 2009. 
 
S pozdravem 
 
Mgr. Gabriela Hostomská 
Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: 1) rozpis služeb 
             2) zpráva o projektu SISI 
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Příloha 1) 

 
 
 



 

Sídlo: Úřad městské části Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 415, tel.: +420-267 902 + linka, fax: +420-272 917 005 
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Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha 4, č.ú. 2000807399/0800 IČO: 0023 1126, 
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Sídlo: Úřad městské části Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 415, tel.: +420-267 902 + linka, fax: +420-272 917 005 
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Sídlo: Úřad městské části Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 415, tel.: +420-267 902 + linka, fax: +420-272 917 005 
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Sídlo: Úřad městské části Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 415, tel.: +420-267 902 + linka, fax: +420-272 917 005 
Pracoviště: Úřad městské části Praha 11, Nad Opatovem 2140, 149 41 Praha 4, tel.: +420-267 902 + linka, fax: +420-272 917 005 
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Příloha 2) 

 
 
 



 

Sídlo: Úřad městské části Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 415, tel.: +420-267 902 + linka, fax: +420-272 917 005 
Pracoviště: Úřad městské části Praha 11, Nad Opatovem 2140, 149 41 Praha 4, tel.: +420-267 902 + linka, fax: +420-272 917 005 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha 4, č.ú. 2000807399/0800 IČO: 0023 1126, 
e-mail: podatelna@p11.mepnet.cz 

 

 
 
 



 

Sídlo: Úřad městské části Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 415, tel.: +420-267 902 + linka, fax: +420-272 917 005 
Pracoviště: Úřad městské části Praha 11, Nad Opatovem 2140, 149 41 Praha 4, tel.: +420-267 902 + linka, fax: +420-272 917 005 
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