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Věc: Odpověď na interpelaci zastupitelky za HPP Praha 11, paní Ing. Radky 
Soukupové vznesenou dne 20.7.2011 na 9. Zasedání zastupitelstva MČ Praha 11 , 
týkající se připravenosti společnosti Jihoměstská sociální a.s. na demografický vývoj 
v populaci na území MČ Praha 11. 
 

1) Akciová společnost Jihoměstská sociální v oblasti plánování vlastního rozvoje 
vychází ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb který zpracovala 
společnost NEWTON Solution Focused, a. s.. Tento materiál mimo jiné 
predikuje vývoj věkové struktury obyvatel Prahy 11 do roku 2025 ze kterého 
vyplývá, že v koncovém roce 2025 bude na území Jižního Města z celkového 
počtu obyvatel žít 18,5 % seniorů . Dnes se tato hodnota pohybuje okolo 13% 

2) Společnost spolupracuje s MČ  na změně pravidel financování společnosti a 
to tak, aby byl dále zohledněn reálný nárůst počtu klientů, kterým je 
poskytována služba, z čehož vyplývá možnost navyšování klientů přijímajících 
péči v terénu – tedy ve vlastním bytě, v přirozeném prostředí 

3) Společnost je průběžně informována o plánech na výstavbu sociálních bytů 
v kategorii ústupového bydlení 

4) Společnost spolupracuje s MHMP a odborem sociálních věcí MHMP a MČ na 
řešení problematiky stárnutí populace a tím pádem zvýšené poptávky po 
sociálních službách.      

5) Jako jedna z mála MČ, Praha 11 postavila vlastní DS, který společnost 
provozuje. Dále je součástí celého objektu ošetřovatelské centrum, kde JMS 
a.s. poskytuje odlehčovací služby. Celý komplex se vzájemně poskytovanými 
službami doplňuje a flexibilně tak reaguje na potřeby seniorů Jižního Města. 

 
 

Jan Gabriel 
Ředitel společnosti 


