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Odpověď na interpelaci z 28. ZMČ konaného dne 09.06.2022 
 
Znění dotazu: 
Prosím o zaslání vyhodnocení realizace koncepce rozvoje sociálních a návazných služeb na území 
městské části Praha 11 v letech 2016–2022. 
 
 
Vážená paní zastupitelko, 
 
k Vaší interpelaci ze dne 09.06.2022 Vám sděluji následující skutečnosti. 
 
Koncepce rozvoje sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 11 v letech 2016 až 
2022 byla schválena na 23. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11 dne 21.11.2016  
usnesením č. 0009/23/Z/2016. 
 
Závěrečná zpráva o realizaci Koncepce rozvoje sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 
11 v letech 2016 až 2020 v roce 2017 vznikla jako výstup práce Komise pro realizaci Koncepce SNS 
P11, která byla zřízena Radou MČ Prahy 11 usnesením č. 0760/25/R/2017 ze dne 18.07.2017. Tato 
Závěrečná zpráva byla předložena Zastupitelstvu městské části Praha 11 jako informace bez 
projednání  pro Zastupitelstvo městské části Praha 11  na 33. zasedání ZMČ dne 07.12.2017. 
 
Závěrečná zpráva o realizaci Koncepce rozvoje sociálních a návazných služeb na území MČ  
Praha 11 v letech 2016 až 2020 za rok 2020 byla předložena Zastupitelstvu MČ Praha 11 jako 
informace bez projednání pro zastupitelstvo městské části Praha 11 na 20. zasedání  Zastupitelstva 
MČ Praha 11 dne 10.06.2021. Tato zpráva vznikla jako výstup práce Komise pro realizaci Koncepce 
SNS P11, která byla v novém volebním období 2018–2022 zřízena Usnesením Rady MČ Prahy 11  
č. 0886/33/R/2019 ze dne 26.08.2019. 
 
Na jednání Zastupitelstva městské části Praha 11 dne 09.06.2022 byl předložen strategický 
rozvojový dokument „Koncepce rozvoje sociálních a návazných služeb na území městské části 
Praha 11  v letech 2022 až 2026“. Do dne 07.06.2022 tento dokument prošel drobnými 
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obsahovými a stylistickými úpravami, a proto byl z programu 28. zasedání Zastupitelstva městské 
části Praha 11 dne 10.08.2022 stažen. Na schůzi Rady městské části Praha 11 dne 22.08.2022 je 
proto předkládána upravená finální verze tohoto dokumentu. Koncepce rozvoje sociálních služeb 
na území MČ Praha 11 pro roky 2022 až 2026 (dále jen „Koncepce SNS P11“) je dokument, který 
komplexně popisuje aktuální stav sociálních služeb na území MČ Praha 11, a který na základě 
průběžného zjišťování současného stavu a informací zástupců cílových skupin pojmenovává silné  
a slabé stránky, hrozby a příležitosti celého procesu sociálních služeb. V návaznosti na tyto výstupy 
specifikuje Koncepce SNS P11 opatření, která povedou ke zkvalitňování života stávajících  
i potenciálních uživatelů sociálních služeb. Materiál, předkládaný Radě MČ Praha 11, obsahuje 
rovněž návrh usnesení Zastupitelstva městské části Praha 11 a měl by být zastupitelstvu předložen  
na nejbližším možném zasedání.  
 
Koncepce SNS P11 pro následující čtyři roky je především aktualizací a revizí předešlého 
dokumentu. Pro revizi a aktualizaci dokumentu pro předchozí období se rozhodla Komise pro 
realizaci Koncepce SNS P11 zejména proto, že celá řada opatření je stále aktuálních a relevantních  
i pro následující roky.  
 
Tento dokument byl zpracován s cílem a snahou o další rozvoj sociálních a návazných služeb na 
území MČ Praha 11 (dále jen MČ) tak, aby odpovídal aktuálním požadavkům a potřebám obyvatel 
a zároveň byl v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Sociální služby, které 
jsou na MČ Praha 11 poskytovány, musí být provázány se zdravotními službami, neboť se obě 
oblasti úzce prolínají a doplňují. 
  
Koncepce SNS P11 je zpracována na základě závazku v programovém prohlášení Rady MČ Praha 11 
z 15.02.2019 pro období 2019–2022. Koncepce SNS P11 navazuje na Střednědobý plán rozvoje 
sociálních služeb území hlavního města Prahy na období 2022–2024, který byl schválen usnesením 
Zastupitelstva HMP č. 32/31 ze dne 16.12.2021 (dále jen SPRSS). 
  
Záměry a priority v oblasti sociálních a návazných služeb, uvedené v této koncepci, nevznikaly 
nahodile. Odráží potřeby občanů, jejichž zástupci byli přímými aktivními účastníky přípravy této 
Koncepce SNS P11, a zkušenosti klientů služeb, poskytovatelů sociálních a návazných služeb  
a vedení MČ Praha 11.  
 
Demografická situace v Praze 11 je, stejně jako samotné sociální služby, dynamickým jevem. Cílem 
Koncepce je proto nastavení takových procesů, které nebudou jen statickým návrhem, který 
reaguje na situaci v konkrétním čase. Opíráme se zde o závěry analýzy obsažené v dokumentu 
„Sociodemografická studie a její mapová interpretace“ zpracovávaná pro území správního obvodu 
Prahy 11. Koncepce má ambici nastavit takové kroky, které povedou k pravidelné aktualizaci 
návrhu opatření dle potřeb obyvatel MČ Praha 11. V návrhové části je proto možno nalézt soubor 
postupů, které zajistí pravidelnou aktualizaci informací, které jsou pro průběžnou aktualizaci 
Koncepce SNS P11 nezbytné. 
 
S pozdravem 

 

Ing. Petr Jirava  
radní pro sociální věci a zdravotnictví, 
bezpečnost a prevenci kriminality 
 


