
OTEVŘENÉ  

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 

SOCIÁLNÍCH TÉMAT  

A SOCIÁLNÍCH POTŘEB  

MÍSTNÍCH OBYVATEL 

III. setkání, středa 13. dubna 2016, Libuš a Písnice, 

zasedací místnost, Libušská č. p. 1  



Na dnešním setkání si Vás dovolí přivítat   

Lenka Koudelková 

zástupkyně starosty 
 

 

pro vzdělávání, školství, tělovýchovu                   
 

a sociální oblast 
 



… CO CHCEME: 

MČ Praha-Libuš se počíná systematicky 
zabývat uspokojováním potřeb pomoci 
obyvatelům v různých životních událostech. 

… PROČ CHCEME NĚCO DĚLAT: 

MČ Praha-Libuš aktualizovala demografický 
průzkum, který poskytl konkrétní data,           

na která je třeba reagovat. 



Abychom pomohli politikům zjistit,  

co si přejí obyvatelé,  

tedy vlastně my všichni. 

Abychom společně diskutovali o tom,  

co udělat pro to,  

aby se na Libuši a na Písnici žilo lépe.  

PROČ JSME SE DNES SETKALI - 1: 



Abychom ze všeho,  

o čem dnes budeme hovořit,  

udělali souhrn,  

se kterým se bude dále pracovat. 

PROČ JSME SE DNES SETKALI - 2: 



Jsme tu pro to, abychom se bavili o tom,  

jaké bychom chtěli,  

aby to zde bylo v budoucnu. 

Jsme zde dnes jako skupina,  

která je tu nejen kvůli sobě,  

ale i za blízké, sousedy, členy rodiny a lidi,  

kteří se dnes nemohli osobně zúčastnit. 

PROČ JSME SE DNES SETKALI - 3: 



Zjistíme potřeby široké veřejnosti 
prostřednictvím těchto dvou setkání. 

Po zjištění dalších potřeb plánujeme setkání  

na osobní úrovni s těmi, kteří: 
 

-  již různé formy pomoci přijímají a využívají  

-  za organizace pomoc zajišťují a poskytují. 

JAK BUDEME POSTUPOVAT - 1: 



Vše děláme proto, abychom veškerá                
naše zjištění předali politikům a úřadu.  

JAK BUDEME POSTUPOVAT - 2: 

jak postupovat v budoucnosti. 

Ze všech podkladů a na základě možností 
městské části bude vznikat plán,  



I. středa 17. února 2016 

II. středa 16. března 2016 

III. středa 13. dubna 2016 

OTEVŘENÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ  

OBSAHUJE 3 SETKÁNÍ  

S PŘEDEM DANÝMI 4 TÉMATY: 



PLÁNUJEME  

DOSTUPNOU POMOC  

PRO BUDOUCNOST 

… MOTTO: 



koordinátorka věnující se otázkám sociálních potřeb,  

která by se v brzké době měla stát vaším kontaktem  
pro pomoc se zajištěním potřeb na naší městské části. 

… odbornou částí dnešního setkání vás provede  

diplomovaná specialistka  

v sociální práci,  

Zuzana Vránová, 



• Jaké životní situace, se kterými si nevědí 
rady, zažívají? 

 

• Kdo jim při řešení situací pomáhá?  
 

• Jakou pomoc by v dané situaci 
potřebovali? 

POKUSIT SE OD OBYVATEL MĚSTSKÉ ČÁSTI ZJISTIT: 

DNEŠNÍM ÚKOLEM JE:  



DNEŠNÍMI TÉMATY JSOU:  

Téma D - Problematika handicapovaných 

Téma C - Sociální začleňování 



• představení tématu C  a D 

• krátký dotazník k získání konkrétních návrhů  

• diskuse nad konkrétními návrhy 

• hlasování nad diskutovanými návrhy 

• představení výsledku hlasování  

PROGRAM DNEŠNÍHO SETKÁNÍ: 

• přestávka na občerstvení / závěrečné dotazy 



 

 

Setkali jste se ve svém okolí s osobou bez přístřeší? 

Kde jste ji potkali: …… 

Čím vás to obtěžovalo: …… 

Víte, kam se obrátit, když to chcete nahlásit, či chcete 
pomoci vy nebo té osobě: …… 

Víte, jaká je prevence bezdomovectví: …… 

Víte, zda ve vašem okolí působí terénní pracovník a víte,        
co dělá a z jaké je organizace: …… 

Chci sdělit jinou informaci/ce (napište jakou): …… 

TÉMA C – SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ 
POTŘEBA POMOCI V ŽIVOTNÍ SITUACI SE MŮŽE TÝKAT TĚCHTO SITUACÍ:  



 

 

Setkali jste se ve svém okolí se závislou osobou  

(alkohol, drogy, hráči na automatech atd.)? 

Kde jste ji potkali: ……  

Čím vás to obtěžovalo: …… 

Víte, kam se obrátit, když to chcete nahlásit, či chcete 
pomoci vy nebo té osobě: …… 

Víte, jaká je prevence závislostí: …… 

Víte, zda ve vašem okolí působí terénní pracovník a víte,        
co dělá a z jaké je organizace: …… 

Chci sdělit jinou informaci/ce (napište jakou): …… 

TÉMA C – SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ 
POTŘEBA POMOCI V ŽIVOTNÍ SITUACI SE MŮŽE TÝKAT TĚCHTO SITUACÍ:  



 

Jak vnímáte problematiku jiných etnik? 

Jste cizinec a potřebujete poradit, víte, kam se 
obrátit?(tlumočník, školka, škola, lékař, pojištění): …… 

Jste náš občan a potřebujete poradit při problémech soužití 
s cizinci, víte, kam se obrátit: …… 

Chci sdělit jinou informaci/ce (napište jakou): …… 

TÉMA C – SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ 
POTŘEBA POMOCI V ŽIVOTNÍ SITUACI SE MŮŽE TÝKAT TĚCHTO SITUACÍ:  



Jak vnímáte sociálně slabé spoluobčany? 

Víte, jak jim pomoci (dávky, služby): …… 

Máte sami problém vyjít s penězi z různých důvodů (ztráta 
zaměstnání, nemoc, závislost apod.), víte, kde hledat pomoc: 
…… 

Víte, kam se obrátit, při ztrátě bydlení: …… 

Víte, kde hledat pomoc, když ovdovíte, či zůstanete sami: …… 

Víte, kde hledat pomoc, když musíte začít pečovat o člena 
rodiny a přijdete o svůj dosavadní příjem: …… 

Chci sdělit jinou informaci/ce (napište jakou): …… 

TÉMA C – SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ 
POTŘEBA POMOCI V ŽIVOTNÍ SITUACI SE MŮŽE TÝKAT TĚCHTO SITUACÍ:  



 

 

Setkali jste se ve svém okolí s mentálně či zdravotně 
postiženou osobou? 

Víte, na co tyto osoby mají nárok (dávky, služby, podpora, 
zdravotní péče): …… 

Víte o službách podpůrných (pečovatelství, raná péče): …… 

Víte, jak pomoci rodině, co pečuje (odlehčovací služby): …… 

Víte, jak pomoci k větší soběstačnosti (chráněné bydlení, 
chráněné dílny, bezbariérovost, zaměstnání): …… 

Víte, kam se obrátit o pomoc k odstranění bariér pro lidi 
s handicapem:      - u dětí: ……     /    - u dospělých: …… 

TÉMA D – PROBLEMATIKA HANDICAPOVANÝCH 
POTŘEBA POMOCI V ŽIVOTNÍ SITUACI SE MŮŽE TÝKAT TĚCHTO SITUACÍ:  



 

 

Setkali jste se ve svém okolí s mentálně či zdravotně 
postiženou osobou? 
 

 
Vlastní připomínky a názory (co vás nejvíce trápí v souvislosti s dnešními 
tématy a s naší lokalitou): …… 

 

 

Chci sdělit jinou informaci/ce (napište jakou): …… 

 

 

TÉMA D – PROBLEMATIKA HANDICAPOVANÝCH 
POTŘEBA POMOCI V ŽIVOTNÍ SITUACI SE MŮŽE TÝKAT TĚCHTO SITUACÍ:  



ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ 
  

POSLEDNÍ OTÁZKY  



PŘÍŠTÍ SETKÁNÍ: 

II.    středa 13. dubna 2016, od 18 do 20 hodin 

Téma D - zdravotně a mentálně postižení, péče 
a začleňování 

Téma C - osoby bez přístřeší, osoby závislé          
na návykových látkách, cizinci, sociálně slabí 

Sociální začleňování ve školách a organizacích: 



DĚKUJEME  

ZA POZORNOST 

Lenka Koudelková, zástupkyně starosty 
 

     Zuzana Vránová, externí spolupracovník      

     městské části, kontakt: 

Tel.: 604 740 696 

Mail: koordinatorpomoci@praha-libus.cz 
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