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Abstrakt  

Tato práce si dává za cíl zhodnotit proces zapojování veřejnosti do rozhodovacích 

procesů v Praze 9 se zaměřením na neziskové organizace - poskytovatele sociálních 

sluţeb, poskytovatele následných sluţeb a sluţeb pro rodinu s dětmi – pomocí nástrojů 

„Kritéria kvality plánování sociálních služeb“ a „Metodiky pro plánování sociálních 

služeb“. V teoretických východiskách jsou vymezeny pojmy demokracie, občanská 

společnost, zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů a komunitní plánování s cílem 

uvést tyto pojmy do uchopitelných souvislostí a vytvořit tak prostor pro empirickou část 

této diplomové práce. Jejím cílem je vyhodnotit proces komunitního plánování v Praze 9 

za pomocí výše uvedených nástrojů a odpovědět si na otázky: jaký typ poskytovatelů se 

zapojoval do procesu komunitního plánování, na jakých aktivitách se poskytovatelé 

podíleli a jaký byl vývoj zapojování poskytovatelů do komunitního plánování sociálních 

sluţeb v Praze 9.  
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Úvod  

Pracovala jsem jako koordinátorka komunitního plánování v Praze 9 a podílela jsem 

se na tvorbě „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Praze 9 na období 2009 – 

2011“, resp. jsem celý proces koordinovala. Střednědobý plán byl zpracován metodou 

komunitního plánování – tedy za účasti všech zainteresovaných subjektů – zástupců 

poskytovatelů, uţivatelů a zadavatelů sociálních sluţeb a za významné pomoci odborníků 

z organizací zabývajícími se komunitním plánováním nejen sociálních sluţeb.  

Cílem diplomové práce je vyhodnotit proces komunitního plánování v Praze 9 se 

zaměřením na zapojování poskytovatelů sociálních sluţeb, následných sluţeb a sluţeb pro 

rodiny s dětmi – mezi ně patří státní i nestátní neziskové organizace. 

Na základě rešerše literatury jsem zjistila, ţe k zvolenému tématu není mnoho 

kniţních publikací, pro praktickou část jsem tedy čerpala především z vypracovaných 

analýz, odborných časopisů, internetových stránek, rozhovorů a konzultací s odborníky, 

konferencí, seminářů a vzdělávání či jiţ vyhotovených komunitních plánů. Při práci 

s informacemi jsem se seznámila také s úrovní a obsahem jiţ zpracovaných diplomových 

prací vztahujících se k zvolenému tématu. 

V teoretické části své práce se věnuji vymezení základních pojmů a témat důleţitých 

pro zvolené téma. Jsou jimi: demokracie, participace politická a občanská, občanská 

společnost, zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů a komunitní plánování, resp. 

komunitní plánování sociálních sluţeb a s tím související pojmy jako je komunita a 

komunitní plány či plány rozvoje.  

V empirické části bych ráda naplnila cíl této diplomové práce cestou popisu procesu 

komunitního plánování v Praze 9 a jeho následnou analýzou zaměřenou na aktivity 

poskytovatelů v rámci komunitního plánování se zřetelem na typ poskytovatelů, míru a 

vývoj zapojování poskytovatelů. Dalším krokem bude zhodnocení tohoto procesu. 

K vyhodnocení uţiji tyto výzkumné metody: studium dokumentů, obsahovou analýzu 

dokumentů, dále pak metodické nástroje „Kritéria kvality plánování sociálních služeb“ a 

„Metodiky pro plánování sociálních služeb“.   

Přínosem této práce bude reflexe praktické zkušenosti s komunitním plánováním, 

neboť jsem se přímo na tomto procesu podílela od začátku aţ do vytvoření 1. 
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Střednědobého plánu rozvoje sociálních sluţeb zpracovaného komunitním způsobem. 

Mohu tedy hovořit o bohatých zkušenostech s tímto procesem.  

Dalším přínosem bude uţití „Kritérií kvality komunitního plánování sociálních 

služeb“ v podmínkách plánování v Praze v rovině hodnocení procesu komunitního 

plánování, coţ dosud, alespoň podle mnou zjištěných informací, provedeno nebylo. 

Kritéria kvality plánování sociálních sluţeb byla primárně určena a vytvořena pro 

hodnotící proces.  

Výsledky hodnocení mohou slouţit ostatním koordinátorům komunitním plánování 

z městských částí v Praze. Dále mohou být příkladem dobré praxe pro ostatní městské 

části, Magistrát hlavního města Prahy či odbornou veřejnost a zájemce o komunitní 

plánování. Pro městskou část Prahy 9 mohou výsledky této práce plnit úlohu analýzy rizik, 

díky kterým můţe být vypracován nový postup zapojování veřejnosti.  

Uvědomuji si nebezpečí subjektivity, zároveň však věřím, ţe mi rovnováhu pomohou 

udrţet zvolené výzkumné metody.  
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Cíl diplomové práce 

 

Cílem práce je, jak jiţ bylo výše uvedeno, vyhodnotit proces komunitního plánování 

v Praze 9 se zaměřením na zapojování poskytovatelů sociálních sluţeb, následných sluţeb 

a sluţeb pro rodiny s dětmi. Abych mohla proces vyhodnotit, zrealizovala jsem výzkum 

pomocí nástrojů „Kritéria kvality plánování sociálních služeb“ a „Metodiky pro plánování 

sociálních služeb“.  

 

1.1. Dílčí cíle: 

1. Vytvořit teoretický rámec pro empirickou část 

2. Provést analýzu procesu komunitního plánování sociálních sluţeb v Praze 9 

podle jednotlivých fází uvedených v „Metodikách pro plánování sociálních 

služeb“. (fáze přípravná, analytická, plánovací, realizační. Fáze hodnotící nebude 

uţita, neboť zatím nebyla v Praze 9 realizována). (kol. autorů, 2007b) 

3. Ověřit zda byla při zapojování poskytovatelů naplněna „Kritéria kvality 

sociálních služeb“. (vybraná byla kritéria: 1 - legitimita, 5 - zapojování, 7- 

informovanost, klíčem výběru kritérií bylo tematické zaměření této diplomové 

práce) (kol. autorů, 2007a) 

4. Zhodnotit proces zapojování poskytovatelů podle kritérií: cílová skupina, typ 

sluţby a sídlo organizace do vybraných aktivit v jednotlivých fázích komunitního 

plánování. Vybranými aktivitami jsou: veřejná setkání a pracovní skupiny.  

5. Vyhodnotit zapojování poskytovatelů do komunitního plánování v Praze 9 a 

navrhnout postup do budoucna  

 

1.2. Formulace výzkumných problémů a hypotéz  

Problém 1: (kvalita a vývoj) 

Podařilo se v Praze 9 zapojit poskytovatele do komunitního plánování? Byla 

naplněna Kritéria kvality plánování sociálních sluţeb? Byli poskytovatelé zapojení po 

celou dobu plánování?  
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Hypotéza H1:   V Praze 9 se podařilo zapojit poskytovatele do komunitního 

plánování, pokud byla naplněna „Kritéria kvality pro plánování sociálních služeb“ alespoň 

ze 75 %.  

 

Hypotéza H2:   V Praze 9 se podařilo zapojit poskytovatele do komunitního 

plánování, pokud se alespoň 50% z oslovených poskytovatelů účastnilo  závěrečné 

(realizační) fáze. 

 

Problém 2 (typ sluţeb) 

Komunitní plánování sociálních sluţeb bylo primárně zaměřeno na poskytovatele 

sociálních sluţeb. Osloveni však byli i poskytovatelé následných sluţeb a sluţeb pro 

rodiny s dětmi, cílové skupiny: Senioři, Osoby se zdravotním postiţením, Rodiny s dětmi a 

Osoby ohroţené sociálním vyloučením. Sídlo poskytovatelů bylo v Praze 9 i mimo tuto 

městskou část. Vzhledem k tomu, ţe jde o plánování sociálních sluţeb, lze předpokládat, 

ţe nejvíce se zapojili poskytovatelé sociálních sluţeb. 

 

Hypotéza H3: Do komunitního plánování v Praze 9 se u všech cílových skupin 

nejvíce zapojili poskytovatelé sociálních sluţeb.  

 

Problém 3 (cílová skupina) 

Podle demografické analýzy i na Praze 9 dochází k celkovému trendu stárnutí 

obyvatel. Lze tedy předpokládat, ţe nejvíce se zapojili poskytovatelé z Prahy 9, cílová 

skupina Senioři.  

Hypotéza H4: Do komunitního plánování v Praze 9 se nejvíce zapojili poskytovatelé 

sluţeb pro seniory se sídlem v Praze 9.  
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1.3. Výzkumné metody  

V diplomové práci byly uţity tyto výzkumné metody: studium dokumentů, obsahová 

analýza dokumentů a sekundární analýza dokumentů. Výzkumné metody jsou podrobně 

rozpracovány v empirické části.  
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I. Teoretická východiska: současný stav řešené problematiky 

 

Komunitní plánování, resp. komunitní plánování sociálních sluţeb se stalo metodou 

uţívanou v České republice pro plánování sociálních sluţeb jiţ na konci devadesátých let 

minulého století. Komunitně plánují kraje i mnohé obce na všech úrovních a podle zdrojů 

MPSV se ke dni 25. 6. 2008 prokazatelně plánováním rozvoje sociálních sluţeb zabývalo 

sto osmdesát šest obcí. Metodickou podporu jim vytváří sedmdesát čtyři vyškolených 

metodiků a vzdělávací programy pro účastníky plánování v obcích. Metoda komunitního 

plánování je v České republice zatím jednou z mála oblastí tvorby politiky, která pouţívá 

aktivní zapojení veřejnosti.  

Neţ se budu věnovat zapojování veřejnosti a komunitnímu plánování, je třeba uvést 

tuto problematiku do širších souvislostí. Je na místě vymezit pojem demokracie, občanská 

společnost, participace politická a občanská. Jak spolu tyto pojmy souvisí, bych ráda 

uvedla v následujícím textu.  

 

1. Demokracie  

1.1. Počátky demokracie 

Počátky demokracie sahají do 5. stol. př. n. l. – do starověkého Řecka. Novodobá 

demokracie je pak spojena s osmnáctým stoletím s Velkou francouzskou burţoazní 

revolucí a vznikem Spojených států Amerických. (Dahl, 2001, Skovajsa, s. d., 

Rakušanová, 2006) 

Rakušanová a Řeháková dále uvádí, ţe po zániku řeckých městských států se stal 

nositelem politické filosofie antický Řím – a z demokracie se stává res publica – věc 

veřejná. Demokracie je provázena aktivním zájmem a zapojením do veřejného ţivota a 

správy obce. (Rakušanová, Řeháková, 2006:13) V druhé polovině 20. století, po druhé 

světové válce, došlo k rozšíření demokracie a v podstatě zmizela alternativa tohoto 

způsobu vládnutí. (Kapr, 1991:39, Dahl, 2001:7) 
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1.2. Definice demokracie 

Podle Kapra existuje několik rovin definování pojmu demokracie od demokracie 

jako vize uspořádání vztahu mezi lidmi aţ po demokracii jako typ politického systému 

(Kapr, 1991:39) 

Dahl se snaţí tuto otázku vyřešit zavedením těchto kritérií demokratického procesu: 

účinná participace, volební rovnost, poučené porozumění, zapojení všech dospělých. 

(Dahl, 2001:39). Pokud nebudou všechna naplněna, nebude zajištěna skutečná rovnost 

všech zúčastněných, dodává Dahl. (Dahl, 2001:39) Na těchto kritériích je patrné, jak 

demokracie závisí na existenci zapojování občanů. Zároveň v dalším textu můţeme vidět, 

ţe tato závislost funguje oboustranně, kdyţ Dahl uvádí, ţe demokracie uděluje svým 

občanům mnohé výhody. Občané jsou účinně chráněni proti despotickým vládcům; mají 

základní politická práva; navíc jim je k dispozici mnohem širší rámec svobod; jako občané 

získávají prostředky k ochraně sledování svých nejdůleţitějších osobních zájmů; mohou se 

téţ podílet na rozhodování o zákonech, podle nichţ budou ţít; mohou ve značném rozsahu 

projevovat svou mravní samostatnost; naskýtají se jim mnohé příleţitosti k osobnímu 

rozvoji. (Dahl, 2001:71)      

Podle Dahla rozvinutá moderní demokracie vyţaduje: volené státní činitele, 

svobodné, spravedlivé a časté volby, svobodu projevu, alternativní zdroje informací, 

svobodu shromaţďování sdruţování, občanství zahrnující všechny dospělé lidi (inkluzivní 

občanství). Tyto instituce jsou důleţité pro naplnění jednotlivých kritérií demokracie a dále 

pro zajištění efektivní participace všech občanů do politického ţivota. (Dahl, 2001: 

passim) 

V dalším textu se budu zabývat dvěma typy demokracie: zastupitelskou a přímou. 

Větší prostor pak budu věnovat demokracii přímé, neboť právě ta souvisí s participačními 

procesy, které jsou předpokladem a nedílnou součástí komunitní plánování.  

 

1.3. Zastupitelská a přímá (participativní) demokracie  

Je obecně známo, ţe v zastupitelské demokracii funguje systém politických stran, 

které se ucházejí o hlasy voličů. Tato forma demokracie přestává být demokratická. Přesto, 

ţe existuje více stran, mezi jejich programy je stále menší rozdíl. Výsledkem je nízká 



Teoretická část 

11 

 

volební účast. Řešením je tzv. participativní demokracie, nazývaná téţ jako přímá 

demokracie, kdy je rozhodování zvolených zastupitelů doplněno metodami přímé účasti 

občanů. Přímá demokracie je rozhodování o důleţitých politických tématech, nikoli o 

politických představitelích. Proceduru přímé demokracie můţe zahájit zákonem stanovený 

počet občanů nezávisle na přání vlády či parlamentu. 

(http://obcan.ecn.cz/index.shtml?w=u&x=237061)  

Také Kapr uvádí, ţe zastupitelská demokracie nezamezuje zcela monopolizaci moci 

a jako řešení navrhuje přímou demokracii, kdy veřejnost sama, bez prostřednictví zástupců, 

rozhoduje nebo se podílí na rozhodování. A dodává, ţe lidé by měli mít moţnost 

kontrolovat a ovlivňovat všechna rozhodnutí, která se jich týkají. (Kapr, 1991:passim) 

 

Prostředky přímé demokracie 

Přímá demokracie má tři základní prostředky: referendum, iniciativu a alternativní 

návrh. Všechny tyto prostředky se mohou v občanské společnosti objevovat v různých 

formách a mohou být institucionalizovány různými způsoby. 

Referendum: Právo zákonem stanoveného počtu občanů odmítnout nebo akceptovat 

rozhodnutí úřadů pomocí všeobecného lidového hlasování.  

Iniciativa: Právo zákonem stanoveného počtu občanů navrhnout všem voličům 

zavedení nového zákona či jeho novelu. O návrhu je pak rozhodnuto lidovým hlasováním - 

referendem. 

Alternativní návrh: Právo úřadů či zákonem stanoveného počtu občanů učinit 

alternativní návrh v rámci kontextu iniciativy či referenda. Rozhodnutí o návrhu je učiněno 

prostředky lidového hlasování. 

V České republice je z prostředků přímé demokracie uzákoněno obecným zákonem 

pouze místní referendum. (http://obcan.ecn.cz/index.shtml?w=u&x=237061, Kapr, 1991: 

48-49) 

Kapr na obhajobu přímé demokracie uvádí, ţe pokud má běţný občan dostatek 

informací, můţe být rovnoprávný odborníkovi. Dále pokud má moţnost účastnit se na 

rozhodování a je-li pro něj smysluplné, zaujímá konstruktivní postoje, je zdrojem 

http://obcan.ecn.cz/index.shtml?w=u&x=237061
http://obcan.ecn.cz/index.shtml?w=u&x=237061
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inovativních netradičních postupů. Z toho plyne zvýšené sebevědomí a odpovědnost za 

dílo. (Kapr, 1991:67-70) 

Následně Kapr uvádí tyto stupně účasti při rozhodování: 

 Účast na vypracování a hodnocení variant rozhodnutí 

 Právo být informován a informovat před rozhodnutím, účastnit se přípravy 

 Právo závazné konzultace při rozhodování 

 Přímý podíl na rozhodování 

 Právo vetovat variantu rozhodnutí či rozhodnutí celé (Kapr, 1991:88) 

 

K problematice zastupitelské demokracie přispívá také Nekola. Cituje Pierre a 

Peterse a říká, ţe komunitarismus
1
, deliberativní demokracie

2
 a přímá demokracie nabízí 

řešení problémů spojených s liberální demokracií. Kladou důraz na posílení niţších úrovní 

veřejné správy a zvýšení příleţitostí občanů na přímém rozhodování. Stejně jako Kapr 

dodává, ţe přímý vliv veřejnosti na proces vládnutí a moţnost podílet se na rozhodování 

v dané komunitě vede k rozšíření odpovědnosti za přijatá rozhodnutí a posiluje empatii 

mezi skupinami. (Nekola cituje Pierre a Peterse, 200:3) 

Demokracie a občanská společnost jsou v mnoha textech uváděny v příčinném 

vztahu. Např. Bystřičan cituje Bakera, který uvádí, ţe: „…občanská společnost je 

strukturální podmínkou demokracie…“. (Bystřičan cituje Bakera,2006: 9). A dále tuto 

příčinnou souvislost dokazuje Bystřičan citací Pietrzyka, který říká, ţe: „…tržní ekonomika 

                                                 

1 Komunitarismus je myšlenkové hnutí, které vzniklo po roce 1980, zejména jako odpověď na Rawlsovu knihu 

Teorie spravedlnosti. Komunitaristé vyšli ze studia starověkých republik a starověké politické filosofie, kde obec a 

společenství hrály daleko významnější úlohu neţ v současných demokraciích. Komunitaristé kritizují úpadek občanské 

účasti na veřejných záleţitostech a pokles zájmu o společenský ţivot. Někteří se zasazují o tak zvaná pozitivní práva, 

jako je bezplatné vzdělávání, zdravotnictví nebo sociální zajištění. (zdroj: 

http://politologie.blog.cz/0605/komunitarismus) 

2 „Toto pojetí vychází z kritiky politiky v omezeném liberálním pojetí jako sledování vlastních zájmů, kdy je cílem 

získat co největší podíl na rozhodování. Hlavní myšlenkou všech deliberativních konceptů je představa, že politika je 

především komunikace a diskuse, při níž nejde o součet zájmů, jejich sladění, vážení nebo konsensus, nýbrž o výměnu 

názorů, při níž se utváří společné mínění. Politika tedy není prosazení zájmů, ale deliberace – rozprava, při níž názor na 

to, co je vlastní zájem a jak je velký, teprve vznikne.“ (Znoj, 2005) 
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a stát, založené na vládě práva jsou nezbytné podmínky svobody, a tedy i občanské 

společnosti.  (Bystřičan cituje Pietrzyka, 2006:10) 

Jak spolu souvisí demokracie a občanská společnost se pokusím vymezit 

v následující kapitole věnované právě občanské společnosti. 

 

2. Občanská společnost  

2.1. Vymezení pojmu  

„Občanská společnost by měla vytvářet prostor, ve kterém dochází k hledání, 

pojmenovávání a ověřování společenských hodnot, zájmů a priorit, čímž vytváří 

společenské zdroje moci a vlády, jimž tímto poskytuje morální základ a legitimitu“. 

(Müller, 2002:29)  

Posláním občanské společnosti je podle Müllera vytvářet „…ochranný val proti 

možné rozpínavosti státní moci…“. (Müller, 2002:28) Müller dále zmiňuje participativní 

funkci občanské společnosti, kdy dochází k mobilizaci lidských zdrojů. Občanská 

společnost umoţňuje rychlejší a účinnější zapojení občanů, neţ jiné politické struktury. 

S tím souvisí integrativní funkce občanské společnosti, kdy si lidé uvědomují, ţe „…aby 

něčeho na veřejnosti dosáhli, musí se spojit s někým druhým….“ (Müller, 2002:29) 

Dohnalová uvádí, ţe podle metodiky mezinárodního výzkumného projektu „Civil 

Society Index CIVICUS“ je občanská společnost definována jako oblast institucí, 

organizací a jedinců v prostoru mezi rodinou, státem a trhem, v prostoru, ve kterém se lidé 

mohou dobrovolně sdruţovat s cílem prosadit společné zájmy. Dohnalová dále cituje 

Brokla, Habermase a Taylora: Brokl označuje občanskou společnost jako „soubor komunit 

či sdružení, které existují a fungují nezávisle na státu“. Podle Habermase je to společnost 

zaloţená na solidaritě a svobodné a otevřené komunikaci. A slovy Taylora zde dochází 

k vystoupení jedinců ze svého soukromí a vyjádření se k dění, které se jich týká. 

(Dohnalová, 2006:passim) A tento prostor, vztah a proces jsou právě charakteristické pro 

komunitní plánování, kterému se budu věnovat později. 

Jak souvisí občanská společnost s demokracií? Pehe říká, ţe historie moderního 

státu, jak ho známe dnes, začíná v osmnáctém století a stojí na čtyřech pilířích: vládě 

zákona, trţním hospodářství, liberální demokracii a občanské společnosti. Dodává, ţe 
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většina moderních demokracií se stala prosperujícími svobodnými společnostmi právě 

proto, ţe byla schopna nalézt správnou míru rovnováhy mezi nimi. Moderní demokratické 

státy jsou zpravidla vysoce decentralizovanými. Občanská společnost tak má moţnost na 

regionální a komunální rovni zasahovat do správy věcí veřejných přímo prostřednictvím 

samospráv. (Pehe, 2000: passim)  

Také Alexander de Tocqueville povaţoval občanskou společnost za základ 

demokracie, protoţe vytváří demokracii jako „stav společnosti“. (Rakušanová, Řeháková, 

2006:20) 

Ve svém dalším článku „Občanská společnost v soudobé diskusi“ Pehe uvádí, ţe v 

obecné rovině bývá občanská společnost popisována jako síť občanských sdruţení, 

iniciativ, které tvoří dohromady určitý organismus, jenţ je nepolitický. Tedy neangaţuje se 

v politice stranickým způsobem, neusiluje o moc. (Pehe, 2004)  

Souhlasím s Pehem, kdyţ ve svém dalším článku „Občanská společnost obohacuje 

moderní demokracii“ dodává, ţe rozvinutá občanská společnost obohacuje moderní 

demokracii, neboť reprezentuje určitou kvalitu, která by se dala nejlépe popsat jako 

občanská angaţovanost. A aktivní účast na správě věcí veřejných je tím, co dává obsah 

samotnému pojmu demokracie. (Pehe, 1998)  

Pojem občanská společnost je pojmem širokým – zahrnuje prostor od dobrovolného 

komunitního působení občanů aţ po činnost spolků a neziskových organizací, jako 

„…perspektivní cesty aby člověk nalezl sám sebe…“ (Havel, 1990:55) Tento Havlův 

pohled na občanskou společnost je mi nejbliţší a stejně jako on vnímám pro občanskou 

společnost a budování komunity nezbytnou existenci tří pilířů, kterými jsou: spolkový 

ţivot, silná samospráva a delegace výkonu moci na relativně samostatné subjekty. Na 

těchto pilířích stojí komunitní plánování sociálních sluţeb. (Vondra, 2010:13) 

 

2.2. Krátká historie občanské společnosti 

Dříve, neţ se budu věnovat občanské společnosti v kontextu Evropské unie a České 

republiky, se zastavím alespoň krátce u historie tohoto pojmu.  

Existují různá pojetí občanské společnosti. Základní význam vychází z Aristotelovy 

politické společnosti, označující společenství svobodných lidí, které spojuje nejen starost o 
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zajištění si obţivy, ale i snaha vést dobrý ţivot, tedy ţít ctnostně a šťastně. (Kolářová, 

2008:24)  

Termín „občanská společnost“ byl poprvé uplatněn v 18. století v souvislosti 

s přirozenoprávní teorií. Samotný pojem „občanská společnost“ se poprvé objevil u Adama 

Fergusona. Ten ve své Eseji o dějinách občanské společnosti z roku 1767 psal o občanské 

společnosti jako o společenství ekonomicky i politicky aktivních jednotlivců a o státu jako 

o pouhé součásti této společnosti. Občanská společnost je u Fergusona a dalších autorů 18. 

století chápána jako prosperující, civilizovaná a městská společnost. (Skovajsa, s.d.:7) 

Novověké odlišení společnosti občanské a státu bylo poprvé formulováno Hegelem. 

Ten odlišil stát jako politickou sféru společnosti od společnosti občanské, přičemţ výrazem 

„občanský“ označil soukromoprávní postavení občana.  Občanská společnost podle Hegela 

stojí uprostřed mezi rodinou a státem a sama sestává ze tří součástí: trh, v němţ jednotlivci 

uspokojují své materiální potřeby, systém práva, který garantuje právní jistotu a instituce, 

které pomáhají odstranit negativní důsledky trhu. Marxismus zredukoval občanskou 

společnost na společnost burţoazní, proto se vytratila z úvah politických myslitelů. Ke 

změně došlo aţ v 70. letech 20. století. (Skovajsa, s.d.: passim)  

 

2.3. Občanská společnost v Evropě 

V rámci Evropské unie (EU) neexistuje jednotný model občanské společnosti. Je to 

ovlivněno historickými tradicemi, ideologickými přesvědčeními, modelem organizace 

státu, kulturním a sociálním vývojem dané země apod. (Stulík, 2003:1)  

Evropské instituce si uvědomují nebezpečí vzdálení evropských záleţitostí běţným 

občanům. Hlavním partnerem se jim staly občanské nevládní organizace, coţ by mělo 

posílit legitimitu rozhodování. Na evropské úrovni mají snahy zapojování veřejnosti 

vzrůstající tendenci. V roce 2000 Evropská komise představila Bílou knihu o spolupráci 

mezi Komisí a neziskovým sektorem („White Paper: The Commission and Non-

Governmental Organisations: Building a Stronger Partnership“). V roce 2001 byly přijaty 

principy zapojení veřejnosti do evropského dění. Evropská komise pořádá slyšení, 

semináře a konference pro veřejnost. Zapojení občanské společnosti prostřednictvím 

zástupců občanských organizací je strukturovaným dialogem EU s veřejností. Hospodářský 
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a sociální výbor EU sdruţuje zástupce ekonomických a sociálních partnerů vlád a 

nevládních organizací. Jde o přímou účast zástupců občanské veřejnosti, kteří se mohou 

vyjadřovat k návrhům Evropské komise. (Stulík, 2003:passim) 

 

2.4. Občanská společnost v České republice 

Jako klíčové období pro vznik, vývoj a formování občanské společnosti povaţuje 

Müller období do roku 1918. Je to období „…vytváření a zakládání v jistém smyslu 

prvotních a pro budoucí rozvoj určujících předpokladů, forem, sociálně psychologických a 

kulturně civilizačních vzorců a stereotypů české občanské společnosti.“ (Müller, 2002:19) 

Ţe je občanská společnost pojmem rozmanitým, o tom svědčí i rozmanitost termínů 

spojených s její organizovanou částí. Potůček tak hovoří o občanském sektoru, třetím 

sektoru, neziskovém sektoru, nestátním sektoru či dobrovolnickém sektoru podle toho, na 

jaký aspekt je kladen důraz. V ČR je dále pouţíván termín nestátní neziskové organizace 

(NNO), který poukazuje na specifikum postkomunistických zemí Střední Evropy a 

existenci vedle nestátních i státních neziskových organizací.  (Potůček, 2005:153-159) 

V českém prostředí je v současnosti občanská společnost chápána podle Rady vlády 

pro NNO pouze jako neziskové organizace. Je zde snaha oddělit tuto oblast od sociálních a 

hospodářských partnerů vlády, zájmových a profesních organizací, které jsou v EU 

povaţovány rovněţ za důleţité zástupce občanské společnosti. Stulík tento fakt zmiňuje 

jako bariéru pro začlenění české občanské společnosti do společnosti evropské.  (Stulík, 

2003:5)  

Dohnalová rovněţ uvádí, ţe odlišnosti ve výčtu subjektů občanského sektoru jsou 

spojeny s národními podmínkami, platnou legislativou a návazností na domácí tradice a 

kulturu. Jako typické znaky uváděné u nás i v zahraničí jsou organizovanost, oddělenost od 

vlády, zaloţení za jiným hlavním účelem neţ je podnikání, samosprávnost a dobrovolnost. 

Na rozdíl od Stulíka však uvádí pojetí širší a do občanského sektoru v ČR zahrnuje 

občanská sdruţení (spolky, společnosti, svazy, kluby); odborové organizace; obecně 

prospěšné společnosti; nadace a nadační fondy; účelová zařízení církví. (Dohnalová, 

2004:72) 
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Vajdová ve svém výzkumu „Česká občanská společnost 2004: po patnácti letech 

rozvoje“ zmiňuje tyto nejvlivnější oblasti české občanské společnosti: ochranu přírody a 

sociální sluţby. Představitelé neziskových organizací hodnotili jednoznačně kladně jak 

aktivitu, tak úspěšnost neziskových organizací v těchto dvou oblastech. Mezi jejich 

aktivity mimo jiné patří, ţe se zasazují o práva občanů a monitorují rozhodování veřejné 

správy. (Vajdová, 2004:12) 

Prostřednictvím tlaku ze strany evropských institucí dochází k přenosu zkušeností a 

modelů (konzultace s veřejností, zapojování organizací občanské společnosti do různých 

pracovních skupin) na národní úroveň. Větším zapojováním veřejnosti do správy věcí 

veřejných dochází ke kultivaci politické, úřednické a společenské kultury. Aby občanská 

společnost nezůstala jen fiktivním konceptem, je nutné, aby se na podstatných 

společenských otázkách podílela veřejnost. Této moţnosti můţe být zbavena politickým 

uspořádáním společnosti, svou pasivitou nebo neznalosti nástrojů, jeţ je nutné při podílu 

na rozhodování v moderním státě vyuţít. (http://obcan.ecn.cz/index.shtml?apc=uj--1-) 

 

V následující kapitole bych se proto ráda více věnovala procesu zapojování 

veřejnosti do rozhodovacích procesů.  

 

3. Zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů 

V této části diplomové práce bych ráda vymezila pojem veřejnost a více se zabývala 

zapojováním veřejnosti do rozhodovacích procesů. Zmíním se o aktérech tohoto procesu, 

stupních zapojování veřejnosti, důvodech i nevýhodách. V neposlední řadě bych ráda 

nabídla přehled legislativy, která se této problematiky týká.  

 

3.1. Veřejnost 

Na přelomu nového a moderního věku, jak uvádí Müller, dochází na základě 

středověkých sociálních vazeb ke změně a rozvoji dvou hlavních forem občanské 

společnosti, kterými jsou podle některých autorů trh a veřejnost. (Müller, 2002:44)  

Také Pehe cituje Habermase a Taylora, kteří vnímají veřejnost jako jednu ze 

základních forem občanské společnosti. Členové společnosti se setkávají prostřednictvím 

http://obcan.ecn.cz/index.shtml?apc=uj--1-
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médií nebo osobně, aby probrali témata vzbuzující obecný zájem a mohli si na ně vytvořit 

společný názor. Veřejnost je jevem poměrně novým. Umoţnily ho především moderní 

technologie komunikace. Pehe dále dodává, ţe jednou se základních forem participace na 

„věcech veřejných“ je v moderních společnostech racionální diskuse „věcí veřejných“ v 

prostoru, který se nazývá veřejnost. (Pehe, 2000: passim)  

Čepelka k pojmu veřejnost uvádí, ţe veřejností je mnoho a vzájemně se překrývají, 

stále vznikají a zanikají. Vytváří se na základě společného zájmu nebo společných 

problémů a nemusí být organizovaná. (Čepelka, 1997:40-42) 

Při zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů hovoříme o tzv. podílnících 

(stakeholders), tedy těch jednotlivcích, skupinách nebo organizacích, kteří mají hmotný 

nebo jiný zájem na problému, sluţbě nebo kteří mohou projekt či proces nebo jeho 

výsledek jakýmkoli způsobem ovlivnit nebo jím mohou být jakýmkoli způsobem 

ovlivněni. (Metodika MA21, 2003:34). Kdo jsou stakeholders v komunitním plánování se 

budu více věnovat v dalším textu.  

Na zapojování veřejnosti stojí celý princip komunitního plánování. Či jinými slovy 

bez zapojení veřejnosti by nebylo komunitního plánování. Někteří autoři dokonce vnímají 

komunitní plánování a zapojování veřejnosti jako identický proces.  V následujícím textu 

bych ráda pojem zapojování vymezila.  

 

3.2. Zapojování či participace? 

Obecně se uţívá pojem zapojování jako synonymum k pojmu participace. Někteří 

autoři však pojmy odlišují. Kubalčíková cituje Adamse, který zapojování definuje jako 

širokou škálu aktivit, od jednorázových konzultací po rovnocenné partnerství, jejích 

prostřednictvím můţe uţivatel získat určitou kontrolu nad rozhodováním. Participaci pak 

vnímá jako další fázi zapojování. Adams za ideové východisko pokládá perspektivu 

zplnomocnění, tedy schopnost jednotlivců, skupin anebo komunit převzít kontrolu nad 

vlastními záleţitostmi, a získávání síly k naplnění jejich vlastních cílů. Dále Kubalčíková 

cituje Croft a Beresforda, kdyţ rozlišuje dvě východiska zapojování uţivatelů. První z nich 

označují jako konzumerismus – poskytovatel získává informace od uţivatelů jako zpětnou 
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vazbu. Tím druhým východiskem je sebeobhajoba uţivatelů s cílem získat větší prostor a 

kontrolu nad vlastním ţivotem. (Kubalčíková, 2009:passim) 

Pokud nebude uvedeno jinak, budu v následujícím textu pracovat s pojmy participace a 

zapojování rovněţ jako se synonymy. Budu se tak snaţit vypořádat s různými pojetími 

těchto pojmů v textech různých autorů.  

 

3.2.1 Definice participace 

V dostupné literatuře i současných legislativních aktivitách je participace pojata jako 

součást demokratického stylu řízení a je klíčem k demokratickému občanství. Rozlišujeme 

několik typů participace: politickou, ekonomickou, sociální a kulturní a občanskou Kaţdá 

z nich vyjadřuje spolurozhodování v příslušných otázkách vztahujících se k dané oblasti.  

Jiný pohled na dělení participace nabízí Mička, který popisuje tyto typy participace: 

podle aktérů občanskou a expertní, podle iniciačních toků vertikální a horizontální, shora 

iniciovaná a zdola iniciovaná, z hlediska zapojení pak individuální a kolektivní (Mička, 

2005) 

V následujícím textu se budu věnovat participaci poltické a občanské.    

3.2.2.   Politická participace 

Politická participace podle Nekoly zahrnuje různorodé aktivity občanů v rámci 

daného politického systému. Ty se mohou navzájem doplňovat a prolínat. Participační 

aktivity v demokratickém politickém systému potom konkrétněji dělí na tradiční a 

netradiční. Mezi tradiční patří účast ve volbách, členství v politické straně popř. jiná forma 

její podpory (sponzoring, účast na činnosti strany např. v období volební kampaně apod.). 

Netradiční mohou být zákonné (organizování nebo podepisování petic, účast na povolené 

demonstraci, bojkot nebo naopak nákup určitého zboţí) nebo nezákonné (násilné 

demonstrace, neplacení daní apod.). Jedná se o méně strukturované a ohraničené formy 

občanské angaţovanosti, které často vznikají ad hoc při různých příleţitostech. Často se 

spojují do nadnárodních sítí a tvoří tak globální občanskou společnost schopnou 

aktivizovat své členy v různých zemích a při různých příleţitostech. (Nekola, 2004:3-5)   
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Na základě sociálního kapitálu
3
 Nekola dále rozšiřuje toto členění o občanské 

aktivity, které jsou organizovány v rámci neziskového sektoru
4
. Uvádí, ţe neziskové 

organizace nejsou svým zaměřením explicitně politické, ale aktivity jejich členů jiţ mohou 

mít charakter politické participace. Podle teoretiků sociálního kapitálu účast na činnosti 

těchto v podstatě apolitických subjektů, posiluje spolupráci, důvěru a sociální vazby mezi 

jejich členy a tyto normy chování představují základ pro fungující občanskou společnost a 

demokracii (demokratické vládnutí) a svojí existencí se velkou měrou podílejí i na 

politické participaci (především na místní úrovni). (Nekola, 2004:3-5)   

3.2.3 Občanská participace 

Nekola jako aktivní občanskou participaci uvádí práci ve spolcích a sdruţeních, účast 

na místních setkáních, organizování komunitních skupin a zájmů, vydávání lokálních 

periodik, pořádání sbírkových akcí či jednání s úředníky a politiky. Autor dodává, ţe se 

jedná o poměrné nákladnou aktivitu co do investovaného času, energie a prostředků neţ 

např. účast ve volbách, ale na druhou stranu můţe vytvářet jak kolektivní (vyřešení 

společného problému, prosazení zájmu komunity), tak osobní statky (pracovní příleţitosti, 

rozvoj dovedností apod.) odpovídající hodnoty. (Nekola, 2004:3-5)   

Významnou roli v občanské participaci hrají nestátní neziskové organizace (NNO). 

Vajdová popisuje tři hlediska, kdy vystupují jako prostředek občanské participace: NNO 

jako zástupci veřejnosti s dobrou znalostí cílových skupin občanů, NNO v roli odborníků 

nebo nositelů praktických zkušeností v konkrétních oblastech nebo se NNO zaměřují 

přímo na posilování participace občanů: poskytují finanční prostředky na rozvoj občanské 

společnosti, informují občany o jejich právech a pomáhají jim formulovat a hájit jejich 

zájmy. Další významnou rolí NNO je účast ve veřejné politice formou připomínkování 

                                                 

3 Zkoumání vztahu mezi sociálním kapitálem a demokracií se věnuje přední americký sociolog Robert Putnam, 

který se nemalou měrou zaslouţil o nebývalou popularitu tohoto pojmu v posledních 15 letech. V 80. letech s tímto 

pojmem pracoval vynikající francouzský sociolog Pierre Bourdieu (1986), který sociálním kapitálem rozuměl známosti 

(konexe), jeţ jednotlivci pomáhají dosáhnout jeho cílů. Také americký sociolog James Coleman (1988) chápal sociální 

kapitál jako mnoţství vztahů k druhým lidem, kterými jednotlivec nebo skupina disponuje. (Skovajsa, s.d.b:5-6) 

4 Rektořík dělí organizace v neziskovém sektoru do pěti skupin: vzájemně prospěšné, veřejně prospěšné, 

organizační sloţky a příspěvkové organizace státu a samosprávných územních celků, ostatní veřejnoprávní organizace a 

organizace typu obchodní společnosti a jim podobných.  (Rektořík,2007:43)  
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zákonů, tvorby koncepcí, podílí se na práci resortních, meziresortních a vládních 

pracovních skupin, komisí a dalších poradních orgánů jak na úrovni státní správy, tak na 

úrovni krajů. Nastoluje otázku jejich legitimity a potřebu určité míry formalizace 

spolupráce NNO a veřejné správy. V ČR neexistuje všeobecný rámec pro účast veřejnosti, 

který by stanovil minimální standardy a pravidla konzultace s přínosem pro všechny 

zúčastněné. (Vajdová, 2004:13-15)
5
 

 

3.3. Účast na rozhodování a Evropská unie  

Evropský demokratický model spočívá na zastupitelské demokracii, vykazuje však 

rysy participativní demokracie. Lisabonská smlouva předpokládá posílení pozice 

zastupitelských sdruţení a občanské společnosti a zapojení občanů.  Evropská komise ve 

své bíle knize o evropské správě věcí veřejných vyzvala k aktivnějšímu zapojení občanů. 

Uvádí také termín občanský dialog jako formu pro vyjádření správy věcí veřejných a 

zásadní prvek budoucího evropského demokratického modelu. (EESC, 2009:22) 

Lisabonská smlouva potvrzuje tři zásady demokratického řádu v Evropě: 

Zásada demokratické rovnosti: Evropské orgány musí věnovat stejnou pozornost 

všem občanům  

Zásada zastupitelské demokracie: posílení role Evropského parlamentu a větší 

zapojení parlamentů členských zemí  

Zásada participativní demokracie: nové způsoby interakce mezi občany a 

evropskými orgány, jako je například občanská iniciativa  

 

Větší pozornost otázce zapojování veřejnosti a občanských organizací do 

rozhodovacích procesů v EU věnuje Evropská unie od konce 90. let. Základem pro účast 

veřejnosti na dění v EU se stal princip partnerství a veřejné konzultace.  

Zapojení veřejnosti do rozhodování a také přístup k informacím se poprvé staly 

součástí evropského práva v roce 1990, kdy byla přijata směrnice o přístupu k informacím 

                                                 

5
 V občanské participaci a komunitním plánování je role NNO nezastupitelná. A to ve všech výše uvedených rolích. 

NNO se významně zapojovaly v Praze 9 v celém procesu plánování.  
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o ţivotním prostředí. Poţadavek na zapojení veřejnosti je dnes obsaţen i v dalších 

směrnicích.  

Na evropské úrovni je participativní demokracie kombinací tzv. sociálního a 

občanského dialogu. Tyto dva druhy dialogu zapojují občanskou společnost a poskytují jí 

příleţitost ovlivnit rozhodování. (http://obcan.ecn.cz/index.shtml?apc=uj--1-)  

Podle Metodiky pro místní agendy 21 v České republice je základním předpokladem 

dosaţení udrţitelného rozvoje tzv. správné řízení věcí veřejných. Má pět základních rysů: 

otevřenost, zapojení veřejnosti do rozhodování, zodpovědnost, efektivnost, spojitost 

strategii a konkrétní aktivity. (Metodiky Agenda 21, 2003: 8) 

Na evropské úrovni představuje významný krok vpřed v zapojování veřejnosti do 

rozhodovacích procesů evropská občanská iniciativa
6
 (ECI), jak je stanovena v paragrafu 4 

článku I-47 ústavní smlouvy.  (Stulík, 2004) 

 

3.4. Zapojování jako forma komunikace s veřejnosti  

Metodiky pro plánování sociálních sluţeb vidí zapojování veřejností a trvalou 

informační výměnu jako základní podmínku a princip metody komunitního plánování. 

Cílem zapojování je začlenit všechny aktivní zájemce, klíčové osoby a ostatní širokou 

veřejnost z místního společenství do plánovacích procesů. Hovoří se zde o nutnosti 

naplnění principů zapojení veřejnosti, kterými jsou: vytvoření plánu zapojení veřejnosti, 

motivace veřejnosti tak, ţe jí seznámíme s cíli zapojení a budeme jí poskytovat zpětnou 

vazbu. Posledním principem pak je vyhodnocení zapojení veřejnosti.  (MPSV, 2007a:2, 3) 

Centrum pro komunitní práce (CpKP) si v rámci projektu „Zvyšování kvality 

zapojování veřejnosti v ČR“, kladlo za cíl propagovat a podporovat v praxi zapojování 

veřejnosti do rozhodovacích procesů. Na svých stránkách uvádí, ţe zapojování veřejnosti 

je obecná formulace, pod kterou se skrývá mnoho forem komunikace s veřejností - 

formální připomínkování záměrů, sociologické průzkumy, veřejná slyšení, občanské 

poradní komise, místní referenda, atd. Účelem zapojení veřejnosti je získávání názorů 

                                                 

6
 Lisabonská smlouva zavádí novou formu účasti veřejnosti na tvorbě politiky Evropské unie. Jedná se o tzv. 

evropskou občanskou iniciativu, v rámci které mohou občané (bude-li jich aspoň milion z významného počtu členských 

států) vyzvat Evropskou komisi, aby předloţila odpovídající návrh k určité otázce v působnosti EU.  

http://obcan.ecn.cz/index.shtml?apc=uj--1-
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občanů odpovídajícími technikami a vyuţití těchto názorů při přípravě rozhodnutí. 

Zapojení veřejnosti můţe iniciovat v podstatě kdokoliv, kdo provádí zásadní rozhodnutí o 

záměru. (orgán státní a místní správy, architekti nebo investor). (http://zapojeni-

verejnosti.cpkp.cz/cojezv.php)  

Následujícím textu bych ráda uvedla příklady, jak se různí autoři vypořádali 

s pojmem zapojování veřejnosti z pohledu míry účasti aktérů na rozhodování.  

 

Úlehla tuto problematiku vidí tak, ţe z hlediska sociálně psychologického je 

komunitní plánování obce participace veřejnosti na demokratickém rozhodování. (Úlehla, 

2003b:5). Autor popisuje následující čtyři stupně zapojování veřejnosti:  

Informování veřejnosti - veřejnost je informována aţ poté, co rozhodnutí jiţ byla 

učiněna, je seznámena pouze s výsledky rozhodovacích procesů. Jde o jednosměrnou 

komunikaci, s výjimkou těch lidí, kteří se angaţují ve veřejné politice.  

Formalizovaná participace - příkladem mohou být systémy veřejných slyšení. Ta 

poskytují příleţitost k veřejnému připomínkování před konečným přijetím rozhodnutí. 

Slyšení jsou pořádána aţ v závěru celého procesu rozhodování.  

Konzultace s veřejností - příkladem mohou být veřejná připomínková řízení 

navrhovaných záměrů, nebo zapojení veřejnosti v tzv. strategickém plánování. Veřejnost je 

přizvána k formulování cílů na tématech předem daných. Připomínky a náměty slouţí 

odborníkům k přiměřenějším závěrům. 

Budování konsensu - je podstatou komunitního plánování. Představuje takové 

postupy, jimiţ jsou zájmy, potřeby a hodnoty veřejnosti zapojovány do samo/správního 

rozhodování s cílem vyuţít této dvojsměrné komunikace k nalezení dobrých a veřejností 

podporovaných rozhodnutí. Veřejnost je nejenom slyšena před přijetím rozhodnutí, ale má 

příleţitost ovlivňovat rozhodování od samotného počátku. (Úlehla, 2003:3-5) 

 

Podobný přístup nabízí také Jandová a Svobodová, kdyţ na základě praktických 

zkušeností hovoří o zapojování veřejnosti při zajištění: přístupu veřejnosti k informacím, 

aktivního a průběţného informování, konzultaci s občany, kvalitního vypořádání 

připomínek s občany. (Jandlová, Svobodová, 2003: 15) 

http://zapojeni-verejnosti.cpkp.cz/cojezv.php
http://zapojeni-verejnosti.cpkp.cz/cojezv.php
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V jiţ výše zmiňovaných Metodikách pro plánování sociálních sluţeb jsou rozlišeny 

čtyři stupně spolupráce s veřejností, které se vzájemně doplňují a vytvářejí nedělitelný 

systém. Jsou jimi: zajištění přístupu veřejnosti k informacím, aktivní informování občanů, 

konzultace s občany a spoluúčast veřejnosti na plánování. (MPSV, 2007a:3) 

Centrum pro komunitní práci na svých internetových stránkách nehovoří o stupních, 

ale technikách zapojování veřejnosti. Dělíme je podle toho, zda se chceme zaměřit pouze 

na informování veřejnosti nebo zda chceme pracovat s veřejností intenzivněji.  

Informování veřejnosti: úřední deska, letáky, broţury, zpravodaje, výstavy bez 

přítomnosti pracovníků, reklamy, inzeráty, místní a regionální tisk, národní tisk, televize a 

rádio 

Sběr reakcí a připomínek: interaktivní výstavy, telefonní linka s přítomností 

pracovníka, veřejné projednávání, sociologické průzkumy, ankety a projednávání 

Oficiální konzultace s veřejností: pracovní semináře, diskusní fóra, informační 

centra spojené s připomínkováním (open house)  

Společné rozhodování s dotčenými občany: občanská poradní komise, akční 

plánování, účast veřejnosti v pracovních skupinách, občanské poroty 

Přímá demokracie: referendum   

                                         ( http://zapojeni-verejnosti.cpkp.cz/proczapojovat2.php) 

 

V následující tabulce (tab. 1) je popsána „Stupnice participace“ podle Arnstein. 

Můţeme v ní sledovat osm stupňů zapojování veřejnosti podle míry zapojení občanů do 

rozhodovacích procesů.   

První dva stupně jsou manipulace a terapie a nejsou ještě pravou participací. Autorka 

je nazývá „neparticipací“, neboť ţádná z těchto metod nepředstavuje skutečnou participaci.  

Dalšími stupni jsou informování, konzultace a uspokojování veřejného mínění, kde 

jiţ autorka hovoří o „rádoby participaci“. Informování je prvním stupněm ke skutečné 

participaci. Konzultace tento proces posouvá k obousměrnému toku informací. Stejně jako 

u dalšího stupně se však stále nejedná o participaci. Tu nabízí aţ další tři stupně - 

partnerství, delegování moci a občanská kontrola, kdy dochází získání občanské moci a 

skutečné participaci. (Exner, 2007a) 

http://zapojeni-verejnosti.cpkp.cz/proczapojovat2.php
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Tab. 1: Stupnice participace (Arnstein, 1969)  

8. Občanská 

kontrola 

 

 

 

 

 

Občanská moc 

(skutečná participace) 

Občané zajišťují vše, co se týče 

plánování, formulace strategie a řízení 

programů  

7. Delegování 

moci 

(pravomoci) 

Občané zastávají většinu funkcí ve 

výborech, jimţ byly delegovány 

rozhodovací pravomoci. Veřejnost tak 

má moc zajistit, ţe se program bude 

zodpovídat přímo jim. 

6. Partnerství Moc a pravomoci jsou na základě 

vyjednávání skutečně rozděleny mezi 

občany a drţitele moci. Zodpovědnost za 

plánování a rozhodování je sdílená 

pomocí společných výborů. 

5. Uspokojování 

veřejného 

mínění 

 

 

 

 

 

 

„Rádoby“parti-cipace,   

tokenismus 

Například zvolení pečlivě vybraných 

„váţených osobností“ za členy výborů. 

Umoţňuje to občanům neomezeně 

poskytovat poradenství a plánovat. 

Nicméně drţitelé moci mají právo 

posuzovat oprávněnost či proveditelnost 

poskytnutých rad.  

4. Konzultace Opět legitimní krok  - zkoumání názorů a 

stanovisek, setkání v rámci osad či 

městských částí a průzkumy veřejného 

mínění.  

3. Informování Nejdůleţitější první krok ke skutečné 

participaci. Často je kladen důraz na 

jednosměrný tok informací a neexistuje 

kanál pro zpětnou vazbu.  
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INFORMOVÁNÍ                       KONZULTACE                     AKTIVNÍ PARTICIPACE 

2. Terapie  

 

Neparticipace 

Ţádná z těchto metod nepředstavuje 

participaci. Cílem je se o účastníky starat 

nebo je vzdělávat. Navrţený plán je 

nejlepší a účelem participace je pouze 

získat podporu veřejnosti pomoci public 

relations.  

1. Manipulace 

 

Zdroj: Exner, 2007a 

 

V dokumentech OECD, 2001 je tento osmistupňový participační ţebřík zkrácen do 

těchto tří úrovní zapojení veřejnosti (viz obr. 1):  

Informování - jedná se o jednostranný proces směrem k občanům 

Konzultace - dochází k obousměrné komunikaci, veřejná autorita stanovuje témata 

Aktivní participace – mezi veřejnou autoritou a občanem existuje partnerství, 

občané se aktivně podílejí na výběru témat i jejich řešení (Mička, 2005:9) 

 

Obr. 1 : Tři úrovně zapojení veřejnosti 

                                                                                                                   Zdroj: Mička, 2005 

3.4.1. Aktéři participačních procesů 

Na tomto místě je třeba zmínit také aktéry participačních procesů. Jsou jimi: veřejná 

autorita (politici, úředníci, státní úřady), občané (jednotlivci, NNO), investoři, podnikatelé, 
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nezávislé subjekty (prostředníci), experti. (kol. autorů, 2008:12) Lze říct tedy kdokoli, 

koho se diskutovaný problém týká.          

K tomu Bareš uvádí, ţe komunitní plánování má řadu specifických charakteristik. 

Podstatným rysem je zapojení a úzká spolupráce tří hlavních skupin aktérů – zadavatele 

zodpovědného za zajištění (sociálních) sluţeb na určitém území (obec, kraj), poskytovatelů 

sluţeb a zástupců jejich uţivatelů. Úzká spolupráce těchto tří aktérů s odlišnými pozicemi 

a zkušenostmi je pro průběh a výsledek procesu komunitního plánování ţivotně důleţitá. 

Upozorňuje na nebezpečí mechanického ztotoţnění zájmů reprezentovaných zúčastněnými 

zástupci uţivatelů s veškerými potřebami uţivatelů sociálních na daném území. Jako další 

úskalí autor uvádí, ţe mnohdy nelze uchopit všechny cílové skupiny.  (Bareš,2008:12-14)  

Některé cílové skupiny je těţké přizvat k jednacímu stolu, byť se jich problematika 

týká. Zde přichází na řadu zamyslet se nad důvody, proč se veřejnost zapojuje do 

rozhodovacích procesů.  

 

3.4.2. Důvody pro zapojování veřejnosti 

Pokud budeme vycházet z výše uvedeného teoretického uchopení demokracie, jsou 

zapojování a participace dospělých lidí jedněmi z kritérií demokratického procesu. (Dahl, 

2001:39) V následujícím textu bych se ráda více věnovala důvodům, proč se lidé zapojují 

do veřejného dění. 

Kubalčíková cituje Johnsona, který prezentuje čtyři důvody participace lidí na 

veřejné politice: vědecké (zlepšení výsledků sluţeb, zvýšení efektivity), manaţerské 

(zlepšení vztahu mezi náklady a účinky, rostoucí výkonnost, zlepšení bezpečnosti a 

kvality), trţní (rostoucí podíl trhu, poskytování sluţeb podle přání zákazníka) a sociálně-

právní (prosazování lidských práv a demokratických principů, dosaţení změn v rozloţení 

sil, dosaţení rovnosti, posilování prvku občanství, prosazování veřejné zodpovědnosti).  

(Kubalčíková, 2009: 88) 

V podobném duchu k problematice přistupuje i  Orniaková a Rosecký, kdyţ jako 

důvody pro zapojování veřejnosti uvádí následující: 

Právní důvody: současná právní úprava občanům nabízí dostatečné mnoţství 

nástrojů pro kontrolu oprávněnosti vydaných rozhodnutí, v praxi běţně funguje správní a 
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soudní kontrola vydaných rozhodnutí. Občané mohou v případě nespokojenosti s vydaným 

rozhodnutím pouţít všechny dostupné právní mechanismy k zastavení realizace záměru. 

Sociálně-politické důvody: zapojení široké veřejnosti pomáhá předcházet budoucím 

konfliktům. Obec získává přirozenou cestou podporu občanů pro svá rozhodnutí. 

Dlouhodobá a koncepční spolupráce je nezbytnou podmínkou pro vznik partnerství – coţ 

je předpoklad pro uskutečnění společných náročných komunitních a integrovaných 

projektů a podmínkou pro vícezdrojové financování.  

Ekonomické a pragmatické důvody: zapojením veřejnosti se sniţuje 

pravděpodobnost občanských protestů, vyjádření orgánů nesouhlasných stanovisek orgánů 

a organizací, nutných úprav vyplývajících z připomínek, úprav projektu v průběhu a po 

dokončení. (http://zapojeni-verejnosti.cpkp.cz/) 

 

Proces participace klade značné poţadavky na ty, kteří proces plánování organizují. 

Je potřeba mít na zřeteli jaké jsou potřeby těch, kteří jsou zapojování do rozhodovacích 

procesů. Kubalčíková cituje Beresforda a Croft, kteří uvádějí, tyto atributy 

participativního procesu:  

 dostatečné zdroje, např. zajištění místa pro setkávání, zajištění publicity.  

 poskytování informací o rozsahu problému, moţná řešení 

 vzdělávání v průběhu participativního procesu  

 rovný přístup k sluţbám a rovné příleţitosti participovat 

 vhodné fórum a struktura, které podporují účast, zvyšují míru zapojení 

 uţití jazyka a terminologie, které jsou srozumitelné všem účastníkům,  

 zajištění překladu, pokud je potřeba 

 hodnotící mechanismus, zda byly vytvořeny podmínky uţivatelů pro participaci 

(Kubalčíková, 2009:89) 

 

3.4.3. Nejčastější chyby při zapojování veřejnosti 

U zapojování veřejnosti můţe snadno dojít ke ztrátě důvěry veřejnosti nejen 

k organizaci, ale také k jakýmkoli dalším aktivitám v budoucnosti. Proto je třeba před 
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započetím akce velice pečlivě zváţit všechna rizika, která při zapojování veřejnosti mohou 

nastat. 

Orniaková a Rosecký z Centra pro komunitní práci popisuje tyto nejčastější chyby 

při zapojování veřejnosti, kterých se organizátoři dopouštějí: 

 Dokumenty jsou připraveny bez účasti veřejnosti  

 Dokumenty jsou předloţeny pouze k připomínkování.  

 Některé připomínky nejsou předloţeny rozhodovateli  

 Projednávaný dokument je pro veřejnost nesrozumitelný  

 Veřejnost je projednáváním dokumentu při jeho zpracování zahlcena  

 Veřejnosti není poskytnuta zpětná vazba  

 Formální zájem o vstup veřejnosti  

 Nevhodné načasování akcí s veřejností (http://zapojeni-verejnosti.cpkp.cz/) 

 

Výše uvedení autoři zmiňují také nevýhody zapojování veřejnosti, ty mohou být 

leckdy důvodem, proč k zapojování veřejnosti nedochází nebo dochází pouze formálně. 

Hovoří o počátečních investicích do zapojení veřejnosti, které se velmi obtíţně zdůvodňují. 

Je nutné si vytvořit dostatečnou časovou a finanční rezervu na samotnou akci s veřejností. 

Nutné je také určit tým, který bude komunikaci s veřejností zajišťovat. Pokud je zapojení 

veřejnosti kvalitně provedeno, je náročné zdokumentovat pozitivní a konkrétní dopad 

zapojení. Není moţné říci, jaký by byl výsledek, pokud by se zapojení veřejnosti 

neuskutečnilo. V závěru pak autoři varují, ţe neodborně vedené zapojování veřejnosti 

můţe přinést negativní nebo nulové výsledky. (http://zapojeni-verejnosti.cpkp.cz/) 

 

3.5. Legislativa a zapojování veřejnosti 

Obecným nástrojem pro zapojování veřejnosti do rozhodování je Aarhuská úmluva. 

Byla podepsaná v červnu roku 1998 v dánském Aarhusu 38 členskými státy Evropské 

hospodářské komise. Česká republika podepsala Aarhuskou úmluvu v červnu 1998. 

Aarhuská úmluva poskytuje právní a institucionální rámec pro realizaci principu 

partnerství při regionálním plánování. Je postavena na třech pilířích: přístup veřejnosti k 

informacím, účast veřejnosti na rozhodování, přístup veřejnosti ke spravedlnosti. (zdroj: 

http://zapojeni-verejnosti.cpkp.cz/
http://zapojeni-verejnosti.cpkp.cz/
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ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ. 2001. Aarhuská úmluva. [online]  

http://www.ucastverejnosti.cz/cz/aarhuska-umluva/text-umluvy.html, cit. 4. 1. 2010) 

V současné legislativě je proces informování a zapojení občanů do přípravy 

rozhodnutí upraven v těchto případech: 

1. Smlouva o Ústavě pro Evropu, článek I-47, Zásada participativní demokracie 

http://cs.constitutio.com/047.php 

2. Smlouva o fungování Evropské unie, http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:CS:P

DF 

3. Evropská charta místní samosprávy, dne 15. října 1985 byla ve Štrasburku 

přijata Evropská charta místní samosprávy, která vstoupila 1. září 1999 v 

platnost pro Českou republiku. Obsahuje pravidla, na nichţ má být postavena 

místní samospráva. Cílem je dosáhnout stavu, kdy se lidé budou podílet, v co 

největším rozsahu, na chodu věcí veřejných. 

(http://www.epravo.cz/top/clanky/evropska-charta-mistni-samospravy-

13600.html) 

4. Charta základních práv Evropské unie, http://eur-

lex.europa.eu/cs/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303CS.01000101.htm  

5. Agenda 21, dokument OSN, který byl přijat na konferenci o ţivotním prostředí 

v Rio de Janiero roku 1992 (na tzv. Summitu Země). Je programem pro 21. 

století, ukazuje cestu k udrţitelnému rozvoji na naší planetě. Je komplexním 

návodem globálních akcí, které mohou poznamenat nebo ovlivnit přechod na 

udrţitelný rozvoj. 

6. Místní Agenda 21, nástroj pro uplatnění principů udrţitelného rozvoje na místní 

a regionální úrovni v praxi. Je prováděna v konkrétním čase a místě a v obci 

nebo regionu. Je to proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí 

veřejných, strategického plánování (řízení), zapojování veřejnosti a vyuţívání 

všech dosaţených poznatků o udrţitelném rozvoji v jednotlivých oblastech 

zvyšuje kvalitu ţivota ve všech jeho aspektech a směřuje k zodpovědnosti 

http://www.ucastverejnosti.cz/cz/aarhuska-umluva/text-umluvy.html
http://cs.constitutio.com/047.php
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:CS:PDF
http://www.epravo.cz/top/clanky/evropska-charta-mistni-samospravy-13600.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/evropska-charta-mistni-samospravy-13600.html
http://eur-lex.europa.eu/cs/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303CS.01000101.htm
http://eur-lex.europa.eu/cs/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303CS.01000101.htm


Teoretická část 

31 

 

občanů za jejich ţivoty i ţivoty ostatních bytostí v prostoru a čase. 

(http://ma21.cenia.cz/) 

7. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích informování o obecním úřadě, činnosti orgánů 

obce a o hospodaření obce  

8. zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – poskytnutí 

informací na ţádost 

9. zákon č. 50/1976 Sb., o územním a stavebním řádu, v rámci územního 

plánování a stavebního řízení při informování, projednání a připomínkování 

základních dokumentů územně plánovací dokumentace (zadání, koncepce, návrh 

územního plánu) občany   

10. zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ţivotním prostředí  

11. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  

12. zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí 

13. zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na 

ţivotní prostředí 

14. Listina základních práv a svobod č. 2/1993 Sb., hlava druhá, čl. 21 

15. zákon č. 298/1992 Sb., o místním referendu, ve znění pozdějších předpisů 

16. vyhláška ministerstva vnitra č. 433/1992 Sb., o úkolech obcí při zajišťování 

voleb do zastupitelstev v obcích a při místním referendu 

17. zákona č. 491/2001 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  

18. zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů). 

(http://zapojeni-verejnosti.cpkp.cz/) 

 

4. Komunitní plánování jako metoda zapojování veřejnosti do 

rozhodovacích procesů 

Jabůrková a Mátl ve své práci „Může být komunitní plánování sociálních služeb 

skutečně věc veřejná“ uvádí, ţe metody komunitního plánování vychází z teorie 

komunikativního plánování. Tato teorie spočívá v tom, ţe se za spolupráce a komunikace 

zainteresovaných stran hledá konsensus při řešení kontroverzních témat. Konsensus, který 

znamená společné vnímání řešených problémů, pak nahrazuje v politice činěná rozhodnutí 

http://ma21.cenia.cz/
http://zapojeni-verejnosti.cpkp.cz/
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„právem většiny“. (Jabůrková, Mátl, 2007:1) Právě tento moment v komunitním plánování 

vnímám jako jasný posun procesu blíţe k přímé demokracii.  

      

4.1. Vymezení pojmů 

Komunita je naprosto základním pojmem souvisejícím s tématem mé diplomové 

práce. Ona je tím prostorem, kde se komunitní plánování děje, ona je tím zdrojem, kde, pro 

koho a s  kým se komunitní plánování můţe dít. Záleţí na ní, zda se dít bude a jaká bude 

jeho konečná podoba.  

Podle Hartla se definice komunit dají shrnout do pěti základních okruhů: první říká, 

ţe komunita je skupina lidí, kteří ţijí nebo pracují společně, druhý, ţe komunitu 

představuje jakákoli geografická oblast, v níţ lidé ţijí, třetí, ţe v této geografické oblasti 

lidé nejen ţijí, ale jsou ve vzájemné interakci, čtvrtý okruh definic říká, ţe jde o vzdělávací 

činnost skupiny lidí, kteří se vzdělávají mimo zdi školské instituce, a konečně pátý, ţe jde 

o ideální uskupení lidí, kteří ţijí a pracují v dokonalé harmonii. (Hartl cituje Jarvise, 

1997:24).  

Podle Kinkora existují tyto druhy komunit: občanská, výcviková, terapeutická, 

spirituální. Pro účely mé práce je nebliţším pojmem komunita občanská. Kinkor ji definuje 

jako společenství osob, které ve společné prostoru vykonávají kaţdodenní aktivity. 

(Matoušek, 2003a:254). 

Obsahově nejbliţší občanské komunitě je definice podle Macurové, která v publikaci 

„Zapojování veřejnosti, nástroj pro správu věci veřejných“ definuje komunitu jasně a 

lidsky takto: „V oblasti sociálních služeb jsou komunitou uživatelé, poskytovatelé a 

zadavatelé sociálních služeb (obce, kraje, svazky obcí) a ostatní veřejnost dotčená 

sociálními problémy. Komunitní plánování sociálních služeb probíhá ve spolupráci se 

všemi, kterých se sociální služby týkají“. (Macurová, 2008:11).  

Strategický dokument Ministerstva práce a sociálních věcí „Bílá kniha v sociálních 

sluţbách“ komunitu definuje následovně: „Komunita je místo, které je definováno 

způsoby, kterými lidé zde žijící tráví svůj všední život a účastní se vzájemných sociálních 

vazeb. Místo, kde chodí nakupovat, do školy, do práce, kde se věnují volnočasovým 

aktivitám. Způsoby, jak veřejná doprava spojuje města a vesnice. Jaké a kde jsou místní 
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instituce, které jsou stěžejní pro místní identitu a pro místní aktivity.“  (MPSV, 2003:6) I 

v této definici je patrné uchopení komunity jako prostoru, ve kterém ţijí aktéři, kteří se 

podílejí na jejím vzniku a trvání. Rozhodnutí by měla být činěna či spolučiněna těmi, 

kterých se daná problematika týká.  

Kinkor říká, ţe „Komunita je jakékoli vnímání společného dobra, které může být 

mezi občany vytvořeno.“ Komunita je podle této definice něco, čeho se dá dosáhnout 

úsilím občanů, ne něco daného např. geografickými podmínkami. Komunita není statická, 

mění se výsledkem zkušeností nebo cíleným úsilím. Můţe se dokonce měnit na základě 

problémů, kterými jsou občané osloveni.“ (Matoušek, 2003a:253).  A touto definicí jsme 

se přiblíţili k obsahu pojmu komunitní plánování.  

Z výše uvedených definic je patrné, ţe komunita není pojmem správním ani 

legislativním, ale spíše sociálně psychologickým a sociologickým. To je důvod proč podle 

Úlehly můţe docházet při spojení pojmů obec a komunita k nedorozumění. V 

souvislostech komunitního plánování lze říci, ţe komunita je uzavřený sociální systém, 

jehoţ formálnímu zajištění slouţí obecní zastupitelstvo a úřad. Na území komunit jsou na 

základě dohod vytvořeny obce či jejich sdruţení. (Úlehla, 2003:1-3)                                                                   

Komunitní plánování se dostává do povědomí měst a obcí jako jedinečná metoda 

řízení a rozhodování. Lze ji pouţít jak pro vytváření koncepcí sociálních sluţeb, tak pro 

řešení nejrůznějších dalších problémů, s nimiţ se komunita setkává. Metodika komunitního 

plánování není v našich zemích upravena ţádnými obecně závaznými předpisy (Krausová, 

2007:160) 

Komunitní plánování umí reagovat na potřeby komunit i potřeby jednotlivců. Je 

přímo plánováním komunitou a pro lidi, kteří v ní ţijí. (MPSV, 2003:24)  

Kdo jsou aktéry komunitního plánování a jak je toto plánování realizováno uvádí 

Slovník sociální práce, který komunitní plánování definuje jako „…přímé vyjednávání 

mezi zřizovateli, poskytovateli a uživateli služeb, jehož cílem je zlepšit místní sociální 

politiku či charakter sociálních, případně dalších souvisejících služeb….“ Dále definuje 

pojmy zřizovatel, zadavatel, poskytovatel a uţivatel, kterým se budu věnovat více v dalším 

textu. (Matoušek, 2003b:94) 
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Nejednotnost názvosloví zmiňuje např. Matoušek, kdyţ uvádí, ţe komunitní 

plánování je v anglosaské literatuře pojmenováváno jako sociální plánování. Při sociálním 

plánování pomáhá pracovník organizovat kontakt mezi těmi, kdo mohou dělat politická 

rozhodnutí, a těmi, kdo poskytují lidem sluţby, případně i lidmi z místního společenství. 

Komunitní plánování pak autor popisuje jako postup, který má zmapovat místní potřeby 

sociálních sluţeb a porovnat je s místními zdroji. (Matoušek, 2007: 113) 

Metoda komunitního plánování se u nás zavedla v oblasti sociálních sluţeb, lze jí 

však podle Macurové pouţít v různých oblastech veřejného ţivota. Obecně se jedná o 

metodu plánování za přímé účasti komunity, kdy za komunitu povaţujeme ty, kterých se 

daná oblast týká. (Macurová, 2008:11) 

V Bílé knize v sociálních sluţbách je komunitní plánování sociálních sluţeb popsáno 

jako otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání řešení, která nejlépe odpovídají 

místním podmínkám, potřebám komunity a potřebám lidí. Na plánování se podílejí 

zástupci obce, poskytovatelů, uţivatelů sociálních sluţeb a veřejnosti. Přičemţ obce jsou 

pro komunitní plánování klíčové, neboť jsou přirozenými primárními aktéry pro rozvoj 

komunitního plánování. Vytváření konkrétních podmínek pro sociální péči patří do 

samostatné působnosti obcí. (MPSV, 2003) 

Komunitní plánování sociálních sluţeb je pojem uţívaný v ČR běţně pro plánování 

rozvoje sociálních sluţeb, které je zakotveno v zákoně o sociálních sluţbách. Zde je 

definován v §3, písm. h) plán rozvoje sociálních sluţeb jako „výsledek procesu aktivního 

zjišťování potřeb osob ve stanoveném území a hledání způsobů jejich uspokojování s 

využitím dostupných zdrojů“, jehoţ obsahem je: „popis a analýza existujících zdrojů a 

potřeb, včetně ekonomického vyhodnocení, strategie zajišťování a rozvoje sociálních 

služeb, povinnosti zúčastněných subjektů, způsob sledování a vyhodnocování plnění plánu, 

způsob, jakým lze provést změny v poskytování sociálních služeb.“ (Krausová, 2007:160) 

Cílem a výsledkem komunitního plánování je komunitní plán.  

Komunitní plán je ovlivněn státní a regionální politikou a jejími prioritami. Je to 

rovněţ prostředek, kterým místní komunity ovlivňují regionální a státní politiku a priority. 

Pomáhají identifikovat, kde je třeba nové politiky a priorit; mohou přispívat k rozvoji 
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regionálních plánů sociálního a hospodářského rozvoje; mohou být vyuţity na podporu 

ţádostí o příspěvky ze strukturálních fondů. (MPSV, 2003:24-26) 

Výše uvedené lze shrnout, takto: Komunitní plánování má zaručit, aby se lidé mohli 

svobodně účastnit jednání o důleţitých otázkách ţivota ve své komunitě, aby přijímaná 

rozhodnutí zodpovědných orgánů odráţela vůli a potřeby obyvatel regionu, aby plánované 

kroky a řešení co nejlépe vyuţívaly dostupné zdroje, příp. nacházely nové zdroje, a 

přinášely co největší uţitek a spokojenost. Komunitní plánování poskytuje prostor, aby tato 

veřejná „rozprava“ fungovala. Výstup z komunitního plánování je strategický dokument – 

komunitní plán.  

 

4.2. Komunitní plánování a komunitní plánování sociálních služeb 

z hlediska jednotlivých metodik 

Existuje několik metodik pro plánování sociálních sluţeb. Vznikaly v rámci různých 

projektů zaměřených na podporu plánování sociálních sluţeb.
7
 Můţeme v nich zaznamenat 

administrativní, manaţerský i participativní přístup. Poslední uvedený je obsaţen a 

opakovaně deklarován také v „Metodice pro plánování sociálních služeb“, podle které 

bylo realizováno komunitní plánování v Praze 9.  

 

4.2.1. Aktéři komunitního plánování sociálních služeb a jejich role 

Ze všech výše uvedených metodik vyplývá, ţe do komunitního plánování vstupují 

čtyři typy subjektů - aktérů, které náleţejí k dané lokalitě a navzájem se liší svým vztahem 

k sociálním sluţbám. Jsou to: zadavatelé, poskytovatelé a uţivatelé sociálních sluţeb a do 

určité míry i veřejnost. Vztahy všech subjektů mají být rovnocenné, se stejnou moţností 

                                                 

7
 Komunitní plánování – věc veřejná (průvodce) (2002) (administrativní přístup) 

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních sluţeb (2004) (participativní přístup) 

Metodiky pro plánování sociálních sluţeb (KPSS,2007) (participativní přístup) 

Komunitní plánování sociálních sluţeb (CpKP Střední Morava, Rosecký, Orniaková, s.d.) (participativní přístup) 

Metodiky „Deset kroků procesem komunitního plánování“ (CKP Ústní nad Labem, s.d.)  (manaţerský přístup) 

Komunitní plánování sociálních sluţeb – metodika (Agora, s.d.) (participativní přístup) 
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podílet se na konečné podobě politiky sociálních sluţeb dané lokality. K bliţšímu popisu 

těchto subjektů uvedu definice uţité v příručce MPSV „Komunitní plánování – věc veřejná 

(průvodce)“. 

Zadavatel je odpovědný za zajištění sociálních sluţeb, které odpovídají místním 

potřebám. Je velmi důleţité, aby obec jako zadavatel usnesením zastupitelstva deklarovala 

své odhodlání rozvíjet sociální sluţby, které se tak stane projevem politické vůle 

v obci/kraji, potvrzením legitimity komunitního plánování a zárukou pro zapojení dalších 

účastníků.  

Poskytovatel sociálních sluţeb můţe být: fyzická osoba, nestátní nezisková 

organizace, organizace zřízená obcí, organizace zřízená krajem, organizace zřízená státem. 

Všichni poskytovatelé mají při komunitním plánování rovné postavení.  

Uživatel sociálních sluţeb je člověk v nepříznivé sociální situaci, kterému jsou 

sluţby určeny. Cíle a záměry uţivatelů mají při komunitním plánování stejnou váhu jako 

cíle a záměry zadavatelů a poskytovatelů. 

Veřejnost musí být průběţně seznamována se záměry, výsledky a cíli komunitního 

plánu. Cílem předem připravené informační strategie je zajistit přístup veřejnosti 

k informacím. Je ţádoucí, aby se veřejnost procesu komunitního plánování účastnila od 

samého počátku. 

Další organizace jsou přizvány ke spolupráci. Jsou to místní organizace i zájmové 

skupiny, kterých se poskytování sociálních sluţeb dotýká (např. veřejné instituce, 

nemocnice, úřad práce, školy, NNO, policie), ale také občanské iniciativy, etnické skupiny 

a rovněţ skupiny, se kterými je obtíţná komunikace. Čím vyšší je míra zapojení dalších 

organizací, která se liší podle jejich dalšího podílu na naplňování priorit a cílů komunitního 

plánu, tím vyšší je efektivita procesu komunitního plánování.  

Hlavními principy komunitního plánování jsou: partnerství mezi všemi účastníky, 

zapojování místního společenství, hledání nových lidských a finančních zdrojů, práce 

s informacemi, průběh zpracování komunitního plánování je stejně důleţitý jako výsledný 

dokument, zohlednění jiţ vytvořené a osvědčené spolupráce a kompromis přání a 

moţností. (MPSV, 2002) 

 



Teoretická část 

37 

 

4.2.2. Fáze komunitního plánování sociálních služeb 

Výše uvedené metodiky se shodují v tom, ţe komunitní plánování je cyklický proces, 

který pobíhá v několika fázích. Obecně je lze nazvat fází přípravnou, analytickou, 

realizační či implementační a vyhodnocení. Toto členění, včetně jednotlivých kroků, které 

obsahují, je jen orientační, neboť v praxi je nutné reagovat na aktuální situaci v místě 

plánování. Mnohdy aktivity, obsaţené v jednotlivých fázích, probíhají paralelně. 

Výstupem komunitního plánování je pak strategický dokument krátkodobého, 

střednědobého či dlouhodobého charakteru
8
, který je zpravidla pomocí implementačního 

plánu na jednotlivé roky realizován. Tento plán je ţivým dokumentem, reaguje tedy na 

aktuální situaci v komunitě a musí obsahovat nástroje pro jeho aktualizaci.  

Z výše uvedených důvodů „Metodiky pro plánování sociálních služeb“ hovoří spíše 

o „milnících“, kterými jsou  

1. Stanovení a formulace poslání plánování sociálních sluţeb  

2. Získání politické podpory pro plánování sociálních sluţeb metodou komunitního 

plánování 

3. Vytvoření organizační struktury a definování konkrétních kompetencí a 

odpovědnosti 

4. Popsání sociální situace v daném území 

5. Stanovení priorit 

6. Zpracování plánu rozvoje v sociálních sluţbách 

7. Monitorování realizace opatření a aktivit 

8. Vyhodnocení (MPSV, 2007a:3) (Příloha 3): 

 

Tyto milníky mají slouţit realizátorům komunitního plánování jako záchytné body 

v celém procesu a tento cyklus se musí v předem stanoveném čase opakovat. 

 K tomu Orniaková a Rosecký dodává, ţe je nutné: jasné zadání, jasné výstupy, silný 

management, profesionální a efektivní zapojení veřejnosti, které musí probíhat po celou 

dobu zpracování komunitního plánu. (Orniaková, Rosecký, s.d.:) 

                                                 

8
 Rozlišujeme rozvojové materiály různé úrovně podle délky plánovacího období: plány krátkodobé (1-2 roky), 

střednědobé (3-5 let), dlouhodobé (10-20 let) (Materová, s.d.: 6-7) 
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Detailněji jednotlivé fáze popisuje materiál MPSV v dokumentu „Komunitní 

plánování – věc veřejná (průvodce)“. Uvádím je zde pro srovnání a potvrzení výše 

uvedeného:  

fáze - S čím je třeba začít 

 zformování prvotní pracovní skupiny 

 určení, koho je potřeba do přípravy komunitního plánování zapojit 

 způsob oslovení a přizvání dalších účastníků 

 plán pro získání politické podpory ze strany obce 

 informační strategie  

fáze  - Vytvoření řídící skupiny pro komunitní plánování  

 zapojení všech účastníků procesu 

 vytvoření organizační a řídící struktury pro zpracování komunitního plánu  

 stanovení pravidel jednání řídící struktury 

fáze  - Porozumění problémům v komunitě 

 představení cílů, zájmů a potřeb všech účastníků 

 vytvoření a zveřejnění mechanismů pro aktivní spoluúčast veřejnosti 

 provedení analýzy potřeb a zhodnocení existujících zdrojů 

 zhodnocení silných a slabých stránek existujícího systému sociálních sluţeb 

 vyjmenování příleţitosti a rizik a nastínění trendů pro rozvoj sociálních sluţeb 

fáze - Návrh rozvoje sociálních služeb 

 Představa rozvoje sociálních sluţeb obsahuje zejména: 

 hlavní hodnoty, které tvoří její základ a které budou při zpracování komunitního      

 plánu, a jeho následném naplňování, respektovány a dodrţovány 

 směr, kterým se budou sociální sluţby nadále ubírat 

 cíl, kterého má být dosaţeno a priority 

 překáţky, které bude nutné překonat 

 regionální i neregionální zdroje, kterých lze vyuţít 

 představa rozvoje sociálních sluţeb je akceptována většinou účastníků komunitního 

plánování  
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fáze - Strategie rozvoje sociálních služeb 

 plán postupných kroků a úkolů k dosaţení stanovených cílů a priorit¨ 

 systém sledování realizace komunitního plánu  

 předloţení textu komunitního plánu k připomínkování veřejnosti 

 schválení komunitního plánu zastupitelstvem  

fáze - Od plánování k provádění  

 uskutečnění plánu  

 informování veřejnosti o uskutečňování komunitního plánu 

 průběţné vyhledávání a zapojování nových partnerů 

 nástroje umoţňující provést změny v původním komunitním plánu 

( MPSV, 2002:5-6) 

 

4.3. Komunitního plánování sociálních služeb a jeho vývoj v ČR  

Do České republiky bylo komunitní plánování přeneseno z Velké Británie. 

S odborníky z Velké Británie spolupracovali účastníci procesu komunitního plánování 

píseckého a ústeckého regionu. Komunitně se plánuje ale i v jiných zemích například 

v Skotsku, Austrálii, ve Spojených státech amerických. (Vithová, 2004:18) 

V polovině 80. let minulého století byl bývalým Federálním ministerstvem sociálních 

věcí zpracován návrh normativ vybavenosti jednotlivých regionů sluţbami sociální péče. 

Tyto normativy do praxe nikdy zavedeny nebyly. Byla zde obava z jejich zneuţití a 

neefektivního vytváření sociálních sluţeb, bez vazby na reálnou místní potřebu. 

(Macurová, 2008:11) 

V letech 1997 - 2002 vznikal první komunitní plán sociálních sluţeb v Ústí nad 

Labem. Od roku 2002 vznikají další projekty komunitního plánování sociálních sluţeb v 

obcích, mikroregionech i na úrovni krajů. (Orniaková, Rosecký, s.d.:7) 

 Prvním významným krokem v plánování sociálních sluţeb v České republice byl 

česko-britský projekt „Podpora MPSV při reformě sociálních služeb“, zahájený v roce 

2000. Projekt se realizoval po dobu tří let ve spolupráci s britským ministerstvem pro 

mezinárodní rozvoj. Část projektu zaměřená na plánování sociálních sluţeb probíhala 

v okrese Písek. Cílem bylo kromě jiného zjistit, zda metoda komunitního plánování, běţně 
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uplatňovaná ve Velké Británii, můţe být přenositelná do českých podmínek a 

realizovatelná v místní praxi sociálních sluţeb. V dalších letech docházelo k postupnému 

rozvoji plánování sociálních sluţeb tzv. Komunitního plánování sociálních sluţeb (KPSS) 

na celém území ČR, někde rozvoj vyplýval ze samotné potřeby obcí, regionů, jinde byl 

podporován z krajské úrovně. (Vasková, 2007: 4; Macurová, 2008:11-13) 

Po skončení projektu MPSV nadále podporovalo plánování sociálních sluţeb na 

úrovni měst a obcí. Ve spolupráci s jinými organizacemi uskutečnilo vzdělávací programy 

zaměřené na zahájení plánování sociálních sluţeb a pokračování v jeho realizaci 

v lokálních podmínkách. Vzdělávacími programy prošli zástupci z řad zaměstnanců 

městských či obecních úřadů, poskytovatelů i uţivatelů sociálních sluţeb. Tuto formu 

podpory následně doplnila také moţnost získat v letech 2003 a 2004 v rámci programu 

„Podpora procesu zavádění komunitního plánování a podpora opatření vyplývajících 

ze zpracovaných komunitních plánů“ finanční dotaci ze státního rozpočtu. Po metodické 

stránce se téţ podařilo v roce 2004 vydat jednu z prvních tematických broţur, Průvodce 

procesem komunitního plánování sociálních sluţeb. (Vasková, 2007:5) 

Postupně začaly vznikat organizace, jeţ téma komunitního plánování oslovilo a stalo 

se jednou z jejich aktivit.  

V rámci příprav ČR na reformu sociálních sluţeb byl zpracován návrh věcného 

záměru zákona o sociálních sluţbách, který se opírá o Evropskou sociální chartu Rady 

Evropy. Návrh obsahuje mimo jiné také doporučení vytváření obecních a krajských 

komunitních plánů sociálních sluţeb, které odpovídají trendům v zemích EU. (Orniaková, 

Rosecký, s.d.:7) 

   Významný obrat v plánování sociálních sluţeb nastal v souvislosti s přijetím 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, v němţ se rovněţ hovoří o plánování 

sociálních sluţeb. Myšlenka na zakotvení plánování do uvedeného zákona se objevovala 

od počátku jeho přípravy. V současné podobě textu zákona je stanoven obsah tzv. 

střednědobého plánu rozvoje sociálních sluţeb, povinnost krajů a příslušného ministerstva 

takový plán zpracovávat a moţnost jeho zpracování pro obce.“ (Vasková, 2007:4) 

V rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MPSV realizovalo veřejnou 

zakázku „Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb“. Projekt 
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spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 

trval od léta 2005 do podzimu 2007. V projektu se účastnilo široké spektrum zástupců 

poskytovatelů, pracovníků různých úřadů i poskytovatelů. Byl realizován organizacemi: 

Komunitní plánování o.p.s., Centrum pro komunitní práci, Domov Sv. Aneţky o.p.s. a 

Katedra antropologie Filosofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Cílem projektu 

bylo zajistit metodicky jednotný postup k plánování sociálních sluţeb na místní a 

regionální úrovni a vytvořit jednotný a ucelený systém vzdělávání a metodické podpory 

pro plánování sociálních sluţeb.(Vasková, 2007:4;MPSV, 2007) 

V průběhu zakázky vznikla téţ Kritéria kvality plánování sociálních služeb, ověřena 

byla v několika městech ČR. Kritéria představují metodická vodítka pro zjišťování a 

podporu kvality v procesech plánování rozvoje sociálních sluţeb. Významné podpory se 

plánování sociálních sluţeb na regionální úrovni dostalo v minulém programovacím 

období EU také ze společných regionálních operačních programů. V jednotlivých krajích 

se uskutečnily mnohé projekty, které díky finanční podpoře z Evropského sociálního fondu 

daly šanci zahájit plánování sociálních sluţeb i v těch městech nebo lokalitách, kde 

plánování sociálních sluţeb dosud neprobíhalo. Zároveň se podařilo pokračovat také v těch 

místech, kde plánování sociálních sluţeb probíhalo uţ v předchozích letech. (Vasková, 

2009: 5, 6) 

 

4.4. Komunitní plánování sociálních služeb a legislativa 

Komunitní plánování není v zákoně nijak ukotveno. Náš právní řád zná pouze pojem 

strategického plánování, resp. územního plánování rozvoje.  Tyto rozvojové dokumenty na 

úrovni obcí jsou v podobě programu rozvoje územního obvodu obce jiţ od roku 1990 

uvedeny v zákoně o obcích. Zde je rovněţ ustanovena jako jedna ze základních 

kompetencí zastupitelstva právo schvalovat program rozvoje obce. Rámcově jsou 

strategické dokumenty legislativně upraveny v zákoně č. 248/2000 Sb., o podpoře 

regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. (Labounková, Půček, Rohrerová a kol., 

2009:8) 

Exner ve shodně s výše uvedeným dodává, ţe plánování rozvoje v územních 

samosprávních celcích má v České republice oporu v zákonech o obcích, o hlavním městě 
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Praze a zákoně o krajích. Tyto zákony zakotvily do samostatné působnosti územně 

samosprávných celků schvalování programů rozvoje, často se zpracovává pod názvem 

strategický plán. Aţ dosud byl jediným zvláštním zákonem upravující program rozvoje 

kraje zákon č. 248/2000 Sb., o regionální podpoře. Hlavní význam programů rozvoje kraje 

podle tohoto zákona je v jejich návaznosti na krajskou dotační politiku. Krajům je 

zákonem o krajích stanovena koordinační úloha, obcím je stanovena povinnost s krajem na 

přípravě a uskutečnění krajského programu rozvoje spolupracovat. (Exner, 2007:38) 

Komunitní plánování sociálních sluţeb vede k naplňování cílů Evropského 

sociálního programu.
9
 Sociální politika EU je zakotvena v hlavě XI. články 136 – 145 

Amsterodamské smlouvy, která byla podepsána v říjnu 1997 a v platnost vstoupila 

v květnu 1999. Od roku 2000 se sociální politika EU řídí Lisabonským procesem, jehoţ 

cílem je, ţe: „Státy EU se stanou do roku 2010 nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější 

znalostní ekonomikou, schopnou udržitelného růstu s více a s lepšími pracovními místy a s 

více posílenou sociální soudržností.“ Účast České republiky v Lisabonském procesu byla 

oficiálně vyhlášena v dokumentu „Strategie směrem k rozšíření EU“ v listopadu 2001. K 

faktickému zapojení došlo aţ v březnu roku 2003. V rámci Evropského sociálního 

programu pro období 2005 – 2010 byly stanoveny 2 základní cíle: cesta k plné 

zaměstnanosti a soudrţnější společnost: boj proti chudobě a rovné příleţitosti pro všechny. 

 

Na úrovni České republiky je sociální politika a její plánování vymezena 

těmito dokumenty: 

 Listina práv a svobod a Ústava ČR 

 Společné prohlášení o spolupráci mezi Spojeným královstvím a Českou republikou 

oblasti zaměstnanosti 

 Společné prohlášení mezi MPSV a MZPR  

 Národní akční plán sociálního začleňování 

 Národní akční plán sociálního začleňování na léta 2004 – 2006 

                                                 

9 V roce 2000 byl v Nice přijat Evropský sociální program. V oblasti boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 

byly v Nice odsouhlaseny 4 cíle: 1. Usnadnit lidem účast na trhu práce a přístup ke zdrojům, 2. Předcházet riziku 

sociálního vyloučení, 3. Pomáhat nejzranitelnějším, 4. Mobilizovat všechny důleţité účastníky. (kol. autorů, 2007b:2) 
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 Národní akční plán sociálního začleňování na léta 2006 – 2008 

 Evropská sociální charta 

 Bílá kniha v sociálních sluţbách 

 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách 

 Usnesení vlády ČR č. 824 ze dne 1. září 2004 

 

Na úrovni jednotlivých krajů a obcí je sociální politika vymezena těmito 

dokumenty: 

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 

 Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích 

 Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze 

 

Z níţe uvedených dokumentů vyplývá, jaké aktivity byly realizovány z prostředků 

EU v rámci procesu sociální ochrany a sociálního začleňování. Je zde patrné kladení 

důrazu na vzdělávání pracovníků v sociálních sluţbách a transformaci současného systému 

sociálních sluţeb. Poslední uvedené dokumenty pak budou významným nástrojem pro 

zhodnocení procesu zapojování poskytovatelů do komunitního plánování v Praze 9. 

 

Národní zpráva o strategii sociální ochrany a sociálního začleňování na léta 

2006 - 2008 

Z prostředků ESF byly podpořeny projekty orientované na vzdělávání poskytovatelů, 

uţivatelů a zadavatelů sociálních sluţeb a transformaci pobytových zařízení sociálních 

sluţeb.   

Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních sluţeb bylo realizováno v rámci 

dvouletého projektu „Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb“, během 

něhoţ bylo vyškoleno 74 vzdělavatelů – metodiků pro oblast plánování rozvoje sociálních 

sluţeb. Výstupem projektu byly také Metodiky pro plánování rozvoje sociálních služeb.  

Transformace pobytových zařízení sociálních sluţeb byla zajišťována 

prostřednictvím systémového projektu „Podpora transformace sociálních služeb“. 
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Cílem systémového projektu „Vzdělávání v zavádění Standardů kvality sociálních 

služeb“ bylo zkvalitnit ţivotní podmínky uţivatelů sociálních sluţeb v ústavních 

zařízeních sociální péče. (MPSV, 2008:15-19) 

 

Národní zpráva o strategii sociální ochrany a sociálního začleňování na léta 

2008 - 2010 

Pro formulaci Národní zprávy o strategii sociální ochrany a sociálního začleňování 

bude realizován individuální projekt pro další podporu plánování rozvoje sociálních 

sluţeb, v jehoţ rámci dojde k propracování kritérií kvality plánování sociálních sluţeb, 

aktualizaci metodických postupů v oblasti plánování sociálních sluţeb a rozvoji technik 

zjišťování skutečných potřeb obyvatel v území při plánování rozvoje sociálních sluţeb. 

Dále budou posilovány odborné profesní znalosti a dovednosti jednotlivých aktérů 

v oblasti sociálního začleňování (zadavatelů, poskytovatelů, uţivatelů a dalších subjektů) 

(MPSV, 2008:26,27) 

 

Kritéria kvality plánování sociálních služeb (více viz Příloha 1)  

„Projekt „Koordinace vytváření kritérií kvality plánování sociálních služeb“, byl 

připraven Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, odborem sociálních sluţeb v rámci 

Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů a jako součást zakázky „Zajištění místní a 

typové dostupnosti sociálních služeb“. Projekt byl realizován v rámci opatření 2. 1. 

Integrace specifických skupiny obyvatelstva ohroţených sociální okluzí v letech 2005- 

2007. Ověřování proběhlo formou rozhovorů s pracovníky odpovědnými za plánování 

sociálních sluţeb v lokalitách Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Kostelec nad Orlicí, 

Jindřichův Hradec, Olomouc, Praha 12, Tábor a Ústí nad Labem“ (MPSV, 2007a: 4, 7) 

 

Metodiky pro plánování sociálních služeb (více viz Příloha 2) 

Jsou jedním ze základních výstupů veřejné zakázky Ministerstva práce a sociálních 

věcí ČR „Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb“ realizovaného v letech 

2005-2007. (MPSV, 2007b) 
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Základní návrh jednotlivých metodik zpracovali odborníci na danou tematickou 

oblast. Tento prvotní pracovní materiál byl v polovině srpna 2005 předloţen odborníkům 

na sociální oblast a dále i široké veřejnosti k připomínkování. Veřejné připomínkování 

bylo ukončeno 1. celostátní konferencí k Metodikám KPSS v říjnu 2005. Získané 

připomínky byly zapracovány a vznikla tak první pracovní verze metodik pod názvem 

„Kapitoly komunitního plánování sociálních služeb“. Materiál byl dále s veřejností 

diskutován na odborných seminářích konaných ve všech krajích ČR a prakticky ověřován 

ve vzdělávacích programech. Metodiky jsou souhrnem ověřených a doporučených postupů 

a inspirací. Jejich vyuţití je ale vţdy nezbytné dát do souladu s místními moţnostmi a 

danou konkrétní situací. (MPSV, 2007b:úvod)  

 

Tímto končí teoretická část diplomové práce. Soustředila jsem se v ní na uchopení 

problematiky komunitního plánování z několika hledisek a souvisejících oblastí. 

Problematika komunitního plánování byla zasazena do kontextu s demokracií, občanskou 

společností a zapojováním veřejnosti do rozhodovacích procesů. Dále se budu věnovat 

části empirické, kde budu pomocí zvolených nástrojů vyhodnocovat proces zapojování 

poskytovatelů do komunitního plánování sociálních sluţeb v Praze 9.  
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II. Empirická část  

 

1. Metodologie 

V rámci opatření 2.1 Operačního programu rozvoje lidských zdrojů byla realizována 

v letech 2005-2007 veřejná zakázka Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky 

„Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb“. Jako výstupy z této zakázky byly 

za účasti odborné veřejnosti vytvořeny „Kritéria kvality plánování sociálních služeb“ a 

„Metodiky pro plánování sociálních služeb“. Tyto dokumenty budou slouţit k popisu 

procesu komunitního plánování sociálních sluţeb v Praze 9 a k jeho vyhodnocení. Důraz 

bude kladen na analýzu zapojování neziskového sektoru.  

Nejdříve bych popsala proces komunitního plánování v Praze 9 jako bázi pro 

následující kroky: vyhodnocení, zda došlo k zapojování správně a to pomocí nástroje 

„Kritéria kvality“ a analýzu komunitního plánování se zaměřením na to, jak došlo 

k zapojování poskytovatelů v jednotlivých fázích procesu. Zvolena byla hlediska cílová 

skupina, typ sluţby a sídlo organizace ve vztahu k míře a vývoji zapojení do aktivit veřejná 

setkání a pracovní skupiny.  

 

1.1. Cíl výzkumu  

Cílem výzkumu je zhodnotit proces zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů 

v Praze 9 se zaměřením na neziskové organizace - poskytovatele sociálních sluţeb, 

poskytovatele následných sluţeb a sluţeb pro rodinu s dětmi – pomocí nástrojů „Kritéria 

kvality plánování sociálních služeb“ a „Metodiky pro plánování sociálních služeb“. 

 

Dílčí cíle: 

1. Analýza procesu komunitního plánování sociálních sluţeb v Praze 9 podle 

jednotlivých fází uvedených v „Metodikách pro plánování sociálních služeb“. 

(fáze přípravná, analytická, plánovací, realizační. Fáze hodnotící nebude uţita, 

neboť zatím nebyla v Praze 9 realizována). (kol. autorů, 2007b) 

2. Ověřit zda byla při zapojování poskytovatelů naplněna „Kritéria kvality 

sociálních služeb“. (vybraná byla Kritéria 1 - legitimita, 5 - zapojování, 7- 
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informovanost, klíčem výběru kritérií bylo tematické zaměření této diplomové 

práce) (kol. autorů, 2007a) 

3. Zhodnotit proces zapojování poskytovatelů podle kritérií: cílová skupina, typ 

sluţby a sídlo organizace do vybraných aktivit v jednotlivých fázích komunitního 

plánování. Vybranými aktivitami jsou: veřejná setkání a pracovní skupiny.  

4. Vyhodnotit zapojování poskytovatelů do komunitního plánování v Praze 9 a 

vypracovat postup do budoucna  

 

1.2. Metoda výzkumu 

V empirické části diplomové práce budou uţity následující metodologické nástroje: 

Studium dokumentů 

„Za dokument se povaţuje jakýkoli hmotný záznam lidské činnosti, který nevznikl 

za účelem výzkumu. Př. úřední statistiky, záznamy, plakáty, letáky“ (Disman, 2006:166) 

Analýza dokumentu 

Rozeznáváme primární a sekundární dokumenty. Ohodnocení poznávací hodnoty 

dokumentu se realizuje v těchto fázích:1. Jasná definice vědecké otázky, 2. Definice toho, 

co se bude povaţovat za dokument, 3. Provedení pramenné kritiky, 4. Interpretace 

dokumentů ve smyslu poloţené kritiky.  

Vlastní analýza dokumentů se opírá o správné porozumění analyzovaných 

dokumentů. (Surynek, Komárková, Kašparová, 2001: 130) 

Obsahová analýza dokumentů 

„Je kvantitativní, objektivní analýza sdělení jakéhokoli druhu. Obsahová analýza se 

můţe zabývat právě tak obsahem sdělení, jako jeho formou, autorem i adresátem. Součástí 

musí být definice kvantitativních jednotek, ve kterých bude měřen rozsah sdělení, který 

patří do určité kategorie.“ Tyto jednotky bývají definovány ve dvou úrovních: záznamové 

jednotky, ve kterých měříme rozsah a kontextuální jednotky, které potřebujeme 

k správnému zařazení do kategorií. (Disman, 2006:168-170, Ochrana,2007:39-40) 

Analyzované zdroje: zápisy z pracovních jednání pracovních skupin, zápisy a 

zprávy z veřejných setkání, prezenční listiny z veřejných setkání a pracovních skupin, 

místní tisk, internetové stánky Prahy 9, zprávy do Rady Městské části Praha 9, Usnesení 
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Rady Městské části Praha 9, „Analýza poskytovatelů sociálních služeb“, „Střednědobý plán 

rozvoje sociálních služeb v Praze 9 na období 2009 – 2011“ 

Sledované záznamové jednotky: cílová skupina, typ sluţby a sídlo organizace 

Sledované kontextové jednotky (aktivity): účast na veřejných setkáních, účast 

v pracovních skupinách  

 

1.3. Popis souboru:  

Nestátní a státní neziskové organizace  - poskytovatelé sociálních sluţeb, následných 

sluţeb a sluţeb pro rodiny s dětmi (dále jen poskytovatelé), kteří se zapojili do 

komunitního plánování sociálních sluţeb v Praze 9.
10

  

V Praze 9 do komunitního plánování zapojili poskytovatelé, kteří nabízejí tyto typy 

sluţeb: 

Sociální služby – sluţby registrované podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních 

sluţbách 

Následné služby – sluţby pro seniory, osoby se zdravotním postiţením a osoby 

ohroţené sociálním vyloučením, které nejsou registrované podle zákona o sociálních 

sluţbách, př. kluby seniorů, svaz tělesně postiţených 

Služby pro rodiny s dětmi – sluţby pro rodiny s dětmi, které nejsou registrovány 

podle zákona o sociálních sluţbách, př. Mateřská centra, kluby pro děti 

 

1.4. Formulace výzkumných problémů a hypotéz:  

V této kapitole budu formulovat tři výzkumné problémy, na základě kterých 

vytvořím hypotézy a pracovní hypotézy.  

 

 

                                                 

10 Výstupem plánování sociálních sluţeb je dokument, který pracuje pouze s poskytovateli sociálních sluţeb. Na 

krajské úrovni je tento dokumentem podkladem pro ţádost o dotace ze státního rozpočtu na sociální sluţby. V praxi se 

však do plánování zapojují i organizace, které nemají své sluţby zaregistrovány podle zákona o sociálních sluţbách. I ty 

mohou být součástí plánu. Nutné je ale zřetelné oddělení těchto dvou typů sluţeb, právě z důvodů ţádosti o finance ze 

státního rozpočtu.  
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Problém 1: (kvalita a vývoj) 

Podařilo se v Praze 9 zapojit poskytovatele do komunitního plánování? Byla 

naplněna Kritéria kvality plánování sociálních sluţeb? Byli poskytovatelé zapojeni po 

celou dobu plánování?  

Hypotéza H1:   V Praze 9 se podařilo zapojit poskytovatele do komunitního 

plánování, pokud byla naplněna „Kritéria kvality pro plánování sociálních služeb“ alespoň 

ze 75 %.  

Pracovní hypotézy:  

Klíčová oblast 1 Legitimita byla naplněna, pokud byla naplněna alespoň ze 75 % 

následující kritéria: 

 „Samospráva schválila usnesením vytvoření Plánu rozvoje sociálních služeb 

 Je schválen záměr tvorby Plánu rozvoje sociálních služeb  

 Plán rozvoje sociálních služeb je schválen samosprávou“  

Klíčová oblast 5 Zapojování bylo naplněno, pokud byla naplněna alespoň ze 75 % 

následující kritéria: 

 „Je doložen postup zapojování  

 Aktéři jsou zastoupeni v organizační struktuře a podílejí se na rozhodování  

 Aktéři jsou zapojeni do přípravy a zpracování Plánu rozvoje sociálních služeb a 

veřejnost má možnost připomínkovat priority, opatření a aktivity.“  

Klíčová oblast 7 Informování bylo naplněno, pokud byla naplněna alespoň ze 75 % 

následující kritéria: 

 „Existuje písemný postup informování občanů v území a je naplňován 

 Jsou doloženy způsoby, četnost a aktuálnost informování“   

 

Hypotéza H2:   V Praze 9 se podařilo zapojit poskytovatele do komunitního 

plánování, pokud se alespoň 50% z oslovených poskytovatelů účastnilo závěrečné -

realizační fáze 

Pracovní hypotézy:  

 Alespoň 50% oslovených poskytovatelů cílová skupiny Senioři se zúčastnili 

závěrečné fáze 
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 Alespoň 50% oslovených poskytovatelů cílová skupiny Osoby ohroţené sociálním 

vyloučením se zúčastnilo závěrečné fáze 

 Alespoň 50% oslovených poskytovatelů cílová skupiny Osoby se zdravotním 

postiţením se zúčastnilo závěrečné fáze 

 Alespoň 50% oslovených poskytovatelů cílová skupiny Rodiny s dětmi se 

zúčastnilo závěrečné fáze 

 

Problém 2 (cílová skupina) 

Komunitní plánování sociálních sluţeb bylo primárně zaměřeno na poskytovatele 

sociálních sluţeb, kteří se zaměřují na následující cílové skupiny: Senioři, Osoby se 

zdravotním postiţením, Rodiny s dětmi a Osoby ohroţené sociálním vyloučením.   

Zapojeni však byli i poskytovatelé následných sluţeb a sluţeb pro rodiny s dětmi. Sídlo 

všech těchto poskytovatelů bylo v Praze 9 i mimo tuto městskou část. Z výše uvedených 

důvodů lze předpokládat, ţe nejvíce se zapojili poskytovatelé sociálních sluţeb. 

 

Hypotéza H3: Do komunitního plánování v Praze 9 se početně nejvíce zapojili 

poskytovatelé sociálních sluţeb.  

Pracovní hypotézy:  

 Veřejných setkání se z hlediska počtu nejvíce účastnili poskytovatelé sociálních 

sluţeb pro všechny cílové skupiny (Senioři, Osoby se zdravotním postiţením, Osoby 

ohroţené sociálním vyloučením, Rodiny s dětmi) 

 Pracovních setkání se z hlediska počtu nejvíce účastnili poskytovatelé sociálních 

sluţeb pro všechny cílové skupiny (Senioři, Osoby se zdravotním postiţením, Osoby 

ohroţené sociálním vyloučením, Rodiny s dětmi) 

 

Problém 3 

Podle demografické analýzy i na Praze 9 dochází k celkovému trendu stárnutí 

obyvatel. Lze tedy předpokládat, ţe nejvíce se zapojili poskytovatelé z Prahy 9, cílová 

skupina Senioři.  
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Hypotéza H4: Do komunitního plánování v Praze 9 se nejvíce zapojili poskytovatelé 

sluţeb pro seniory se sídlem v Praze 9.  

Pracovní hypotézy: 

 V Praze 9 se do pracovních skupin nejvíce zapojili poskytovatelé sociálních sluţeb 

pro seniory se sídlem v Praze 9.  

 V Praze 9 se do pracovních skupin nejvíce zapojili poskytovatelé následných sluţeb 

pro seniory se sídlem v Praze 9.  

 V Praze 9 se veřejných setkání nejvíce účastnili poskytovatelé sociálních sluţeb pro 

seniory se sídlem v Praze 9.  

 V Praze 9 se veřejných setkání nejvíce účastnili poskytovatelé následných sluţeb 

pro seniory se sídlem v Praze 9.  

 

2. Komunitní plánování v Praze 9 - popis a analýza procesu s využitím 

nástroje „Metodiky pro plánování sociálních služeb“ 

V této kapitole bych ráda uskutečnila dva výše uvedené kroky. Nejdříve bych 

popsala proces komunitního plánování, jak byl realizován v Praze 9 a následně bych 

provedla analýzu procesu komunitního plánování se zaměřením na zapojování 

poskytovatelů sociálních sluţeb do tvorby „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 

v Praze 9 na období 2009 -2011“. Výzkumným nástrojem mi bude analýza a obsahová 

analýza dokumentů. 

Pro přehlednost budu postupovat podle jednotlivých fází, jak je uvádí „Metodiky pro 

plánování sociálních služeb.“ Jsou jimi fáze: přípravná, analytická, plánovací a realizační. 

Fáze vyhodnocovací nebyla dosud v Praze 9 realizována, nebude tedy předmětem 

hodnocení.  

 

2.1. Informace o komunitním plánování v Praze 9  

Městská část Praha 9 se rozhodla začít plánovat sociální sluţby z důvodu zajištění 

dostupnosti kvalitních sociálních sluţeb pro své občany v dané lokalitě na základě jejich 

potřeb. Přiklonila se tak k celkovému trendu v oblasti sociálních sluţeb, kde je důraz 

kladen na integraci a aktivizaci občanů s handicapem a seniorů do společnosti.   
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Přípravná fáze 

V roce 2005 se Městská část Praha 9 Usnesením Rady Městské části přihlásila ke 

vzdělávání účastníků komunitního plánování sociálních sluţeb. Cílem bylo proškolit tzv. 

triádu - zadavatele (zástupce Městské části Praha 9), uţivatele a poskytovatele sociálních 

sluţeb v tom, jak společně vytvořit plán rozvoje sociálních sluţeb v místní komunitě a 

spolupracovat při jeho realizaci. V rámci projektu Ministerstva práce a sociálních sluţeb 

„Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb“ byla hrazena: odborná pomoc při 

realizaci dvou veřejných setkání s občany, pomoc a poradenství při přípravě a realizaci 

průzkumu mezi uţivateli sociálních sluţeb, kterou nabízelo občanské sdruţení Agora 

Central Europe. Dále byla z projektu hrazena odborná pomoc formou supervize a 

metodické podpory při realizaci komunitního plánování. 

Garantem celého procesu byla Usnesením Rady Městské části č. 379/06 ze dne 18. 7. 

2006 pověřena Mgr. Eva Gorčíková, místostarosta pro sociální oblast. Městská část Praha 

9 se tímto usnesením přihlásila také k principům komunitního plánování.
11

  

Dne 11. září 2006 se uskutečnilo první veřejné setkání s občany k problematice 

plánování sociálních sluţeb. Zde byly ustanoveny první pracovní skupiny uţivatelů 

sociálních sluţeb. Bylo zvaţováno podle jakého klíče pracovní skupiny vytvořit. Nakonec 

byla zvolena metoda podle cílových skupin uţivatelů – tedy senioři, osoby se zdravotním 

postiţením, osoby ohroţené sociálním vyloučením a rodiny s dětmi. Pracovní skupiny byly 

vytvořeny pro období přípravy a tvorby plánu sociálních sluţeb. Následně se tyto pracovní 

skupiny pravidelně setkávaly, aby pracovaly na znění dotazníků pro výše zmiňovaný 

průzkum, postupu sběru a zpracování získaných dat a na dalších krocích, které vedly 

k vytvoření plánu. Na setkáních pracovních skupin byla také vytvořena a schválena tzv. 

organizační struktura podle principu triády – zastoupení uţivatelů, poskytovatelů a 

zadavatelů na všech úrovních plánování. (Příloha 4) Ta vyjadřuje vztah komunikace a 

spolupráce mezi pracovními skupinami, řídící skupinou a samosprávou obce.  

                                                 

11 „Metodiky pro plánování sociálních služeb“ popisují tyto principy jako hodnoty, které přináší metoda 

komunitního plánování a ke kterým je třeba se v praxi plánování vztahovat. Jsou jimi:princip triády, princip rovnosti, 

princip skutečných potřeb, princip dohody, princip „vše je veřejné“, princip dosaţitelnosti řešení, princip cyklického 

opakování, princip kompetence účastníků, princip přímé úměry. (kol.autorů, 2007b:3-4) 
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Začátkem roku 2007 vzala Rada Městské části Prahy 9 na vědomí realizaci 

komunitního plánování sociálních sluţeb a souhlasila s provedením dotazníkové akce 

v městské části – průzkumu mezi uţivateli sociálních sluţeb.  

 

Analytická část 

V této části plánování bylo úkolem zmapovat současnou situaci v sociálních sluţbách 

v Praze 9. Bylo zadáno a zrealizováno několik analýz. Nejdříve bylo provedeno 

„Mapování potřeb uživatelů sociálních služeb“. Do průzkumu byly zapojeny nejen 

pracovní skupiny, ale také ostatní poskytovatelé sociálních sluţeb i široká veřejnost. 

Podařilo se zapojit střední školy, kde studenti plnili roli tazatelů při průzkumu v terénu. 

Aktivně se zapojili také senioři jako dobrovolníci – tazatelé. Svou pomoc při distribuci 

dotazníků nabídli základní a mateřské školy. Při distribuci bylo vyuţito pomoci veřejných 

míst, která byla vytipována pracovními skupinami takto: informační kanceláře městské 

části, městské knihovny, pošty, čekárny lékařů a vybraná nákupní střediska v městské 

části.  Dotazníková akce byla velmi úspěšná. Doba distribuce byla od 7. 5. do 15. 6. 2007 a 

za tu dobu bylo distribuováno 6500 dotazníku, z toho 4500 pro cílovou skupinu rodiny 

s dětmi a 2000 pro cílovou skupinu senioři a osoby se zdravotním postiţením. Zpět se 

vrátila 2112 dotazníků (33%) a získáno bylo 273 nových kontaktů (zájemců o komunitní 

plánování).  Výstupy z dotazníkového šetření byly zpracovány občanským sdruţením 

Agora Central Europe do dokumentu „Mapování potřeb uživatelů sociálních služeb 

v Praze 9“. S tímto dokumentem pak dále pracovaly pracovní skupiny a byly vytvořeny 

konkrétní Priority a Cíle v oblasti sociálních sluţeb.  

V roce 2008 schválila Rada Městské části Praha 9 výše zmiňované Priority a Cíle 

komunitního plánu v oblasti sociálních sluţeb jako základní pilíře pro vytvoření 

strategického dokumentu rozvoje sociálních sluţeb v Praze 9.  

Dále bylo začátkem roku 2008 vyhlášeno výběrové řízení na zpracování 

demografické analýzy, analýzy potřeb uţivatelů ohroţených sociálním vyloučením a 

mapování bariér v Praze 9. Vybrána byla tato občanská sdruţení: Centrum pro komunitní 

práci Střední Čechy a Praţská organizace vozíčkářů. Analýza finančních zdrojů a analýza 

poskytovatelů sociálních sluţeb byla zpracována koordinátorkou sociálních sluţeb. 
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Podklady pro finanční analýzu byly dotační a grantová řízení Ministerstva práce a 

sociálních věcí, Magistrátu hlavního města Prahy a Městské části Praha 9. V druhém 

případě pak registr poskytovatelů sociálních sluţeb a rovněţ dotační a grantové řízení. 

Tyto dokumenty byly dány k připomínkování pracovním skupinám. 

 

Fáze plánovací 

Dne 14. 2. 2008 se uskutečnilo druhé veřejné setkání s občany k problematice 

sociálních sluţeb. Byly připomínkovány „Priority a Cíle“ v oblasti sociálních sluţeb a 

prezentovány výsledky z „Mapování potřeb uživatelů sociálních služeb v Praze 9.“ 

S výstupy z veřejného setkání pak opět pracovaly pracovní skupiny.  

V červnu 2008 se uskutečnil Veletrh poskytovatelů sociálních sluţeb. Jednalo se o 

první aktivitu tohoto typu na městské části. Zúčastnilo se 12 poskytovatelů sociálních 

sluţeb, ze strany veřejnosti však byl zaznamenán velmi malý zájem. A to i přesto či právě 

proto, ţe byla akce součástí Dne zdraví a Dne dětí, kterých se kaţdoročně účastní velká 

část veřejnosti nejen z Městské části Prahy 9.  

 V roce 2007 a 2008 byl vydán katalog poskytovatelů sociálních sluţeb pod názvem 

„Průvodce vybranými sociálními službami pro občany Městské části Praha 9“. Na tomto 

textu pracovaly pracovní skupiny a materiál byl distribuován občanům městské části, 

rozeslán poskytovatelům sociálních sluţeb a na veřejná místa.  

Z řad členů pracovních skupin byla zvolena řídící skupina tvořena zástupci radnice, 

zástupci poskytovatelů sociálních sluţeb a zástupci uţivatelů sociálních sluţeb. Jejím 

úkolem je celý proces řídit, mimo jiné také zpracovávat a připomínkovat výstupy 

z pracovních skupin či předkládat podklady ke schválení Radě městské části. Významné 

místo v plánování sociálních sluţeb má spolupráce se sociálním odborem a komisí sociální 

a zdravotní. 

Pracovní skupiny a řídící skupina vytvořily podklady pro 1. verzi komunitního plánu 

sociálních sluţeb, který byl do konečné podoby zpracován koordinátorkou komunitního 

plánování. Tento dokument byl poté dán k připomínkování odborné veřejnosti ze sociální 

oblasti i široké veřejnosti. Získané připomínky byly zakomponovány do konečného znění 
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komunitního plánu, který byl předloţen Radě Městské části Praha 9, která ho na konci roku 

2008 schválila.  

 

Fáze realizační 

Na rok 2009 byl zpracován 1. Implementační plán. Prioritami byly tyto aktivity: 

terénní práce s mládeţí, dobrovolnictví a mapování bariér pro osoby se sníţenou moţností 

pohybu.  

Dne 18. 11. 2009 se uskutečnilo další veřejné setkání s občany, tentokrát 

k problematice mapování bariér a k naplňování Implementačního plánu. Došlo k 

personální změně na postu koordinátorky procesu komunitního plánování.  

 

Informování veřejnosti jako první stupeň zapojování veřejnosti (analýza 

komunikačních kanálů s veřejností) 

Veřejnost byla od začátku pravidelně informována o průběhu komunitního plánování 

a procesu vzniku plánu sociálních sluţeb a to prostřednictvím několika zdrojů. Prvním 

z nich byly a jsou internetové stránky městské části, kde byl vytvořen zvláštní odkaz pro 

komunitní plánování. Zde jsou zveřejňovány informace o stávajícím stavu sociálních 

sluţeb a komunitního plánování obecně, pozvánky k pracovním setkáním a seminářům, 

zápisy z pracovních skupin, informace o moţnostech zapojení do komunitního plánování, 

probíhalo zde také připomínkování veškerých dokumentů v rámci procesu plánování 

sociálních sluţeb, včetně komunitního plánu.  

Dále byla veřejnost informována prostřednictvím měsíčníku Devítka, kde byl a je 

komunitnímu plánování vyčleněn speciální prostor. Pravidelně se zde mohou prezentovat 

neziskové organizace nabízející sociální sluţby či sluţby navazující. Jsou zde 

zveřejňovány informace o sociálních sluţbách, informace o průběhu procesu plánování 

sociálních sluţeb, pozvánky na pracovní setkání, informace o chystaných seminářích podle 

zjištěných potřeb. 

K informování veřejnosti dále slouţí dvě informační centra Městské části Praha 9, 

úřední deska úřadu, informační panel v aule radnice.      
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Významným zdrojem informací se stal jeden z výstupů z pracovních skupin a to 

katalog sociálních sluţeb „Průvodce vybranými sociálními službami pro občany Městské 

části Praha 9“.  

 

Zapojování veřejnosti a způsob připomínkování   

K zapojování veřejnosti docházelo od začátku procesu plánování sociálních sluţeb. 

Veřejnost, poskytovatelé sociálních sluţeb a jejich příjemci – uţivatelé sociálních sluţeb, 

byli přizváni k veřejným setkáním k problematice sociálních sluţeb, k práci v pracovních 

skupinách pro tvorbu plánu sociálních sluţeb, dále byli zapojováni do připomínkovacího 

procesu. Během období plánovacího procesu se vytvořila úzká skupina spolupracovníků.  

Pracovní skupiny jsou otevřené – mohou tedy přicházet stále noví zájemci o komunitní 

plánování sociálních sluţeb. Dosud však tomu bylo pouze výjimečně. Pokud přijde někdo 

nový, je to pouze jednorázová aktivita. Zde se nachází oblast, která by stále za to 

prozkoumat, proč tomu tak je.   

Jak bylo uvedeno v předchozím textu, k Prioritám a Cílům komunitního plánu bylo 

uskutečněno veřejné setkání s občany. Výstupy z tohoto setkání zpracovaly pracovní 

skupiny a dále řídící skupina. Konečná podoba plánu pak byla uveřejněna na internetových 

stránkách a v tištěné podobě byla občanům k dispozici na radnici – na sociálním odboru, 

dále v informačních centrech radnice, v městských knihovnách na území Prahy 9. O těchto 

místech, termínu ukončení připomínkování a způsobu připomínkování byli občané 

informováni na internetových stránkách městské části a v časopise Devítka. Dále byly 

informace vyvěšeny na úřední desce radnice a předány prostřednictvím elektronické 

komunikace poskytovatelům sociálních sluţeb a uţivatelům, kteří o tento způsob kontaktu 

měli zájem.   

O celém procesu byla pravidelně informována samospráva městské části formou 

informačních a důvodových zpráv. Zpravidla byly samosprávou schváleny Usnesením 

jednotlivé kroky a aktivity chystané v rámci komunitního plánování sociálních sluţeb.  
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2.2. Analýza procesu komunitního plánování sociálních služeb v Praze 9 

podle jednotlivých fází  - zaměřeno na zapojování poskytovatelů  

V Městské části Praha 9 je v současné době registrováno 14 poskytovatelů sociálních 

sluţeb, kteří nabízejí 12 druhů sociálních sluţeb. Dále zde působí 8 poskytovatelů 

následných sluţeb a 11 poskytovatelů sluţeb pro rodiny dětmi. 

V Praze je však specifická situace v tom, ţe občané vyuţívají sluţby i za hranicemi 

své městské části a také poskytovatelé mají celopraţskou působnost. Proto byli při 

zapojování poskytovatelů osloveni nejen poskytovatelé z Prahy 9, ale i poskytovatelé 

z jiných městských částí, jejichţ sluţby občané Prahy 9 vyuţívají. Zdrojem informací pro 

to byla „Analýza poskytovatelů sociálních služeb v Praze 9“ a výsledky grantových a 

dotačních řízení Městské části Praha 9, Magistrátu hlavního města Prahy a Ministerstva 

práce a sociálních věcí České republiky.  

Způsob oslovení poskytovatelů: konkrétní poskytovatelé byli osloveni dopisem 

(poštou a elektronicky), dále byli osloveni prostřednictvím médií – internetové stránky a 

místní tisk. U druhého typu oslovení nelze určit, zda a jak poskytovatelé reagovali. Proto 

budu pracovat pouze s prvním z uvedených způsobů oslovení. (Příloha 5) 

 

V následujícím textu budu prezentovat výstupy z analýzy dokumentů a obsahové 

analýzy dokumentů. Cílem bylo popsat proces zapojování poskytovatelů do vybraných 

aktivit komunitního plánování: veřejná setkání a pracovní skupiny. Kritérii byly: cílová 

skupiny uţivatelů, typ sluţby a sídlo poskytovatele.  

Tato analýza pak bude slouţit jako podklad pro ověření výše stanovených hypotéz.  
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Přípravná fáze a zapojování poskytovatelů  

Aktivity, kde byli zapojeni poskytovatelé:  

 Vzdělávání triády a ostatních účastníků komunitního plánování sociálních sluţeb 

v Praze 9 – byli osloveni poskytovatelé z městské části, vzdělávání se zúčastnil 1 

poskytovatel 

Sledované aktivity: 

 První veřejné setkání k sociálním sluţbám v Praze 9 (viz tabulka 2) - vznik 

pracovních skupin, prvotní zjišťování problematických okruhů (účast 34 

poskytovatelů) 

Zdroje: Usnesení Rady Městské části Praha 9, podklady ze vzdělávání triády, zápis 

z veřejného setkání  

 

Analytická fáze a zapojování poskytovatelů  

Sledované aktivity: 

 Setkávání pracovních skupin (viz tabulka 3) 

Témata: (v závorce uvedeny počty zúčastněných poskytovatelů) 

 práce na podobě dotazníků – mapování potřeb uţivatelů sociálních sluţeb (54) 

 práce na podobě dotazníků – mapování potřeb uţivatelů sociálních sluţeb (37) 

 práce na podobě dotazníků – mapování potřeb uţivatelů sociálních sluţeb (30) 

 vznik organizační struktury, příprava dotazníkového šetření (22) 

 analýza stakeholders, práce na SWOT analýze, vytvoření pravidel spolupráce, 

vznik řídící skupiny, Stanovení a formulace poslání plánování sociálních sluţeb (18) 

 zpracování výstupů z mapování potřeb, připomínkování analýzy poskytovatelů, 

finanční analýzy a sociodemografické analýzy (18) 

Zdroje: zápisy ze setkání pracovních skupin a řídící skupiny 

 

Plánovací fáze a zapojování poskytovatelů 

Sledované aktivity: 

 Setkávání pracovních skupin (viz tabulka 3) 

Témata: (v závorce uveden počet zúčastěných poskytovatelů) 
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 stanovení Priorit a Cílů komunitního plánu, příprava druhého veřejného setkání 

s občany k sociálním sluţbám (18) 

 zpracování výstupů z veřejného setkání – připomínek k Prioritám a Cílům 

komunitního plánu (18) 

 příprava katalogu sociálních sluţeb, příprava Veletrhu sociálních sluţeb, seznámení 

se a připomínkování „Analýzy osob ohrožených sociálním vyloučením“ (18) 

 připomínkování 1. Verze plánu, zpracování výstupů z veřejného setkání, seznámení 

se a připomínkování mapování bariér (18) 

 připomínkování konečné verze plánu – z vnějšku nikdo z poskytovatelů 

nepřipomínkoval, pouze poskytovatelé zapojení do pracovních skupin (18) 

 

Druhé veřejné setkání (viz tabulka 2) 

Témata: 

 prezentace výstupů z dotazníkového šetření (mapování potřeb uţivatelů sociálních 

sluţeb), připomínkování Priorit a Cílů veřejností 

Účast poskytovatelů: 23 poskytovatelů  

Zdroj: záznam z veřejného setkání, prezenční listina  

 

Aktivity, kde byli zapojeni poskytovatelé:  

 Veletrh sociálních sluţeb a sluţeb pro rodinu  

Účast poskytovatelů: 12 poskytovatelů, toho 10 poskytovatelů sociálních sluţeb a 2 

poskytovatelé následných sluţeb. Akce byla součástí Dne dětí a Dne zdraví. O 

sociální sluţby byl ze stran veřejnosti malý zájem.  

Zdroj: záznam z akce, zpráva do Rady Městské části Praha 9, zápis z jednání řídící 

skupiny 
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Realizační (Implementační) fáze a zapojování poskytovatelů 

Sledované aktivity: 

Třetí veřejné setkání k sociálním sluţbám (viz tabulka 2) 

Témata:  

 výsledky mapování bariér v Praze 9 pro osoby se sníţenou schopností pohybu a pro 

osoby nevidomé a slabozraké, vyhodnocení prvního implementačního plánu  

Účast poskytovatelů: 8 poskytovatelů 

Zdroj: záznam z veřejného setkání, prezenční listina 

 

Pracovní skupiny: nepracují, nejsou však rozpuštěny, budou se podílet na tvorbě 

implementačních plánů na jednotlivé roky plánování, setkávání ad hoc.  

Předávání informací: realizován obousměrný tok informací mezi aktéry: 

poskytovatel, zadavatel, uţivatel formou domluvených komunikačních kanálů 

Zdroj: výstupy z veřejných setkání, implementační plán, zápis z pracovních skupin, 

pravidla pro přidělování grantů 

V následující tabulce uvádím zastoupení poskytovatelů na jednotlivých veřejných 

setkáních dle typu sluţby, sídla poskytovatele a cílových skupin, jimţ nabízejí své 

sluţby:
12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

12
 Typy sluţby: sociální sluţby, následné sluţby, sluţby pro rodinu, Cílové skupiny: Senioři, Osoby se 

zdravotním postiţením, Rodiny s dětmi, Osoby ohroţené sociálním vyloučením Sídlo organizace: Praha 9, mimo Prahu 9 
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Tab. 2: Zastoupení poskytovatelů na veřejných setkáních 

Druh aktivity 

Počet oslovených 

poskytovatelů 

1. VS 

Přípravná 

fáze 

2. VS 

Analytická

fáze  

3. VS 

Realizační 

fáze 
Účast na VS 

(%) 

Průměrná 

účast 

poskytovatelů 

Cílová skupina 
11. 9. 2007 14. 2. 2008 28. 10. 2009 

 

SNSP9 6 3 3 3 100; 100; 100 3,00 

SNS0P9 1 1 1 0 100; 100;  0 0,67 

SSSP9 3 3 3 2 100;100;66,67 2,67 

SSS0P9 1 1 1 0 100;100;0 0,67 

ZPNSP9 1 1 1 1 100;100;100 1,00 

ZPNS0P9 2 2 0 0 100; 0; 0 0,67 

ZPSSP9 4 4 4 2 100; 100; 50 3,33 

ZPSS0P9 12 4 2 0 100; 50; 0 3,00 

SRDP9 11 3 3 0 100; 100; 0 2,00 

SRD0P9 4 2 0 0 100; 0; 0 0,67 

SRDSSP9 1 1 0 0 100; 0; 0 0,33 

SRDSS0P9 1 1 0 0 100; 0; 0 0,33 

OOSVNSP9 1 1 1 0 100; 100; 0 0,67 

OOSVNS0P9 1 1 0 0 100; 0; 0 0,33 

OOSVSSP9 6 2 2 0 100; 100; 0 1,33 

OOSVSS0P9 14 4 2 0 100; 50; 0 2,00 

CELKEM 69 34 23 8   

Legenda: SNSP9-senioři, následná sluţba, sídlo v Praze 9, SNS0P9-senioři, následná sluţba, sídlo 

mimo Prahu 9, SSSP9 – senioři, sociální sluţba, sídlo v Praze 9, SSS0P9 – senioři, sociální sluţba sídlo 

mimo Prahu 9, ZPNSP9  - osoby se zdravotním postiţením, následná sluţba, sídlo v Praze 9, ZPNS0P9 - 

osoby se zdravotním postiţením, následná sluţba, sídlo mimo Prahu 9, ZPSSP9 - osoby se zdravotním 

postiţením, sociální sluţba, sídlo v Praze 9, ZPSS0P9- osoby se zdravotním postiţením, sociální sluţba, sídlo 

mimo Prahu 9, SRDP9- sluţby pro rodiny s dětmi sídlo v Praze 9, SRD0P9- sluţby pro rodiny s dětmi sídlo 

mimo Prahu 9, SRDSSP9- sociální sluţby pro rodiny s dětmi sídlo v Praze 9, SRDSS0P9- sociální sluţby pro 

rodiny s dětmi sídlo mimo Prahu 9,OOSVNSP9 – osoby ohroţené sociálním vyloučením následná sluţba 

v Praze 9, OOSVNS0P9 – osoby ohroţené sociálním vyloučením následná sluţba mimo Prahu 9, 

OOSVSSP9 – osoby ohroţené sociálním vyloučením, sociální sluţby, v Praze 9, OOSVSS0P9 – osoby 

ohroţené sociálním vyloučením, sociální sluţby v Praze 9, VS-veřejné setkání,  
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Z výše uvedené tabulky (tab. 2) vyplývá následující:  

Ke komunitnímu plánování bylo městskou částí osobně přizváno 69 poskytovatelů 

sociálních sluţeb, následných sluţeb a sluţeb pro rodinu. Prvního veřejného setkání se 

zúčastnilo 34 výše uvedených účastníků, druhého veřejného setkání pak 23 a posledního se 

zúčastnilo uţ jen 8.  

Podíváme-li se na tabulku ještě detailněji, můţeme vyčíst tato pořadí zapojení 

poskytovatelů do aktivity veřejného setkání k sociálním sluţbám v Praze 9 (v závorce 

uvedeno průměrné zastoupení poskytovatelů na všech veřejných setkáních faktické a 

procentuální):   

1. poskytovatelé sociálních sluţeb pro osoby se zdravotním postiţením se sídlem 

v Praze 9 (3,33; 83,33%) 

2. poskytovatelé následných sluţeb pro seniory se sídlem v Praze 9 (3,00; 100%) 

3. poskytovatelé sociálních sluţeb pro osoby se zdravotním postiţením se sídlem 

mimo Prahu 9 (3,00; 50%) 

4. poskytovatelé sociálních sluţeb pro seniory se sídlem v Praze 9 (2,67; 88,89%) 

5. poskytovatelé sluţeb pro rodiny s dětmi se sídlem v Praze 9 (2,00; 66,67%) 

6. poskytovatelé sociálních sluţeb pro osoby ohroţené sociálním vyloučením se 

sídlem mimo Prahu 9 (2,00; 50%) 

7. poskytovatelé sociálních sluţeb pro osoby ohroţené sociálním vyloučením se 

sídlem v Praze 9 (1,33; 66,67%) 

8. poskytovatelé následných sluţeb pro osoby se zdravotním postiţením se sídlem v 

Praze 9 (1,00; 100%) 

9. poskytovatelé následných sluţeb pro seniory se sídlem mimo Prahu 9 (0,67; 

66,67%) 

10. poskytovatelé sociálních sluţeb pro seniory se sídlem mimo Prahu 9 (0,67; 

66,67%) 

11. poskytovatelé následných sluţeb pro osoby ohroţené sociálním vyloučením se 

sídlem v Praze 9 (0,67; 66,67%) 
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Zvláštní místo pak zaujímají poskytovatelé, kteří se zúčastnili pouze prvního 

veřejného setkání a pak jiţ na komunitním plánování nespolupracovali. Jsou jimi:  

1. poskytovatelé následných sluţeb pro osoby se zdravotním postiţením se sídlem 

mimo Prahu 9 (0,33; 33,33%) 

2. poskytovatelé následných sluţeb pro osoby ohroţené sociálním vyloučením se 

sídlem mimo Prahu 9. (0,33; 33,33%) 

3. poskytovatelé sluţeb pro rodiny s dětmi se sídlem mimo Prahu 9 (0,33; 33,33%) 

4. poskytovatelé sociálních sluţeb pro rodiny s dětmi se sídlem v Praze 9 (33,33%) 

5. poskytovatelé sociálních sluţeb pro rodiny s dětmi se sídlem mimo Prahu 9 

(0,33; 33,33%) 

 

Z tabulky 2 dále vyplývá, nejčastěji se účastnili poskytovatelé, kteří mají sídlo 

v Praze 9 a nabízí následné sluţby pro seniory a osoby se zdravotním postiţením.  

Nejméně se pak účastnili poskytovatelé sociálních sluţeb pro rodiny s dětmi se sídlem 

v Praze 9 i mimo Prahu 9.  

Nejpočetnější zastoupení bylo u poskytovatelů sociálních sluţeb pro osoby se 

zdravotním postiţením z Prahy 9 (3,33) a mimo Prahu 9 (3,00). Dále poskytovatelů 

následných sluţeb pro seniory se sídlem v Praze 9 (3,00), sociálních sluţeb pro seniory 

z Prahy 9 (2,67), sluţeb pro rodiny s dětmi z Prahy 9 (2,00) a osoby ohroţených sociálním 

vyloučením mimo Prahu 9 (2,00). Nejméně početné zastoupení pak měli poskytovatelé 

sociálních sluţeb pro rodiny s dětmi se sídlem v Praze 9 i mimo Prahu 9.  

 

Z výše uvedeného rozboru můžeme vyčíst dvě linie účasti – pravidelnost a četnost.  

Nejvyšší příčku, co se týče pravidelné účasti, obsadili podle předpokladu 

poskytovatelé sociálních služeb a služeb následných pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením. Poskytovatelé tak reagují na výstupy ze sociodemografické analýzy Prahy 9.  

Stejně tak nejmenší účast byla očekávána u poskytovatelů sociálních služeb pro 

rodiny s dětmi i služeb pro rodiny dětmi. Důvodem nízké účasti může být, že zákon o 

sociálních službách nepočítá s touto cílovou skupinou. Dalším důvodem pak může být, že 
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na MČ Praha 9 se začal ve stejnou dobu realizovat podobný projekt zapojování veřejnosti 

do rozhodovacích procesů s názvem „Dětská hřiště“.   

 Co se týče četnosti poskytovatelů tak tomu bylo jinak. Největší počet poskytovatelů 

byl zaznamenán u cílové skupiny osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tento jev může mít 

důvod v současné politice přístupu k této cílové skupině uživatelů. Objevují se represivní 

postupy ze strany státu. Neziskové organizace tak chtějí dát najevo, že jsou tady, že jsou 

schopny a ochotny s touto cílovou skupinou pracovat a ve spolupráci s místními 

samosprávami a ostatními občany i uživateli hledat společná řešení. 

 

Dalším výrazným prvkem je sniţování účasti poskytovatelů v čase. Ve srovnání 

s prvním setkáním se posledního veřejného setkání zúčastnila pouze jedna osmina všech 

poskytovatelů. Některé cílové skupiny pak nebyly jiţ zastoupeny na tomto veřejném 

setkání vůbec.  

V následujícím textu srovnávám účast poskytovatelů na prvním a posledním 

veřejném setkání.  Data jsou řazena v následujícím pořadí: cílová skupina, typ sluţby, sídlo 

poskytovatele, procentuální a faktický pokles účasti poskytovatelů na veřejném setkání.   

 

Senioři, sociální sluţby, Praha 9: o 33,33% (3; 2) 

Senioři, následné sluţby, Praha 9: o 50% (6; 3) 

Senioři, sociální sluţby, mimo Prahu 9: o100% (1; 0)  

Senioři, následné sluţby, mimo Prahu 9: o100%  (1; 0) 

 

Osoby se zdravotním postiţením, sociální sluţby, Praha 9: o 50% (4; 2) 

Osoby se zdravotním postiţením, následné sluţby, Praha 9: 0% (1; 1) 

Osoby se zdravotním postiţením sociální sluţby, mimo Prahu 9: o100% (12; 0) 

Osoby se zdravotním postiţením, následné sluţby, mimo Prahu 9: o100% (2; 0) 

 

Rodiny s dětmi, sociální sluţby, Praha 9: o100% (1; 0) 

Rodiny s dětmi, následné sluţby, Praha 9: o 100% (11;0) 

Rodiny s dětmi, mimo Prahu 9: o 100% (1;0) 

Rodiny s dětmi, následné sluţby, mimo Prahu 9: o 100% (4;0) 
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Osoby ohroţené sociálním vyloučením, sociální sluţby, Praha 9: o 100% (6;0) 

Osoby ohroţené sociálním vyloučením, následné sluţby, Praha 9: o100% (1;0)  

Osoby ohroţené sociálním vyloučením, sociální sluţby, mimo Prahu 9: o100% 

(14;0) 

Osoby ohroţené sociálním vyloučením, následné sluţby, mimo Prahu 9: o100% (1;0) 

 

Kromě jedné skupiny (poskytovatelé následných sluţeb pro osoby se zdravotním 

postiţením z Prahy 9) došlo u všech poskytovatelů k poklesu účasti na veřejném setkání. U 

12 z 16 typů poskytovatelů došlo k poklesu účasti na veřejných setkáních o 100%.   

 

Pokles v účasti může mít několik příčin: 

 Poskytovatelé nemají důvod se zapojovat, neboť za současných podmínek 

v sociálních službách jim to nepřináší žádná pozitiva, naopak se na plánování 

podílejí ve svém volném čase, z vlastního zájmu 

 Poskytovatelé nemají dostatečné zdroje (personální, finanční)pro účast na 

aktivitách týkajících se plánování sociálních služeb. Tyto aktivity probíhají vesměs 

současně na všech městských částech v Praze a většina poskytovatelů má 

celopražskou i mimopražskou působnost 

 Poskytovatelé nemají jistotu, že výstupy budou akceptovány na vyšších úrovních 

plánování, kde se již jedná o přerozdělení finančních prostředků 

 Poskytovatelé se chtějí více podílet na aktivitách plánování, než se setkávat na 

veřejných akcích s obecnými tématy 

 Může se jednat o běžný jev, při zapojování veřejnosti dochází k útlumu spolupráce 

 Neatraktivnost tématu, špatně zvolená strategie, malá, špatně cílená informační 

kampaň 
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Tab. 3: Zastoupení poskytovatelů v pracovních skupinách  

  Druh aktivit 1. PS 2. PS 3. PS 4. PS 5. PS 6. PS 7. PS 8. PS 9. PS 10. PS 11. PS 
Průměrná 

účast 
  

Datum 

aktivity 

31.10. 

2006 

27.11. 

2006 

8.2. 

2007 

8.3. 

2007 

16.10. 

2007 

8.11. 

2007 

13.12. 

2007 

2.2. 

2008 

30.5. 

2008 

1.6. 

2008 

1.10. 

2008 

C
íl

o
v
á 

sk
u
p
in

a 

SNSP9  3  3  3  3  2  2  2  2  2  2  2  2,36 

SNS0P9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

SSSP9  3  3  3  3  2  2  2  2  2  2  2  2,36 

SSS0P9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

ZPNSP9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 

ZPNS0P9  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,36 

ZPSSP9  4  4  4  4  3  3  3  3  3  3  3  3,36 

ZPSS0P9  12  6  6  3  2  2  2  2  2  2  2  3,72 

SRDP9  11  7  4  2  2  2  2  2  2  2  2  3,45 

SRD0P9  4  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0,55 

RDSSP9  1 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 

RDSS0P9  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,18 

OOSVNSP9  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0,27 

OOSVNS0P9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,09 

OOSVSSP9  4  1  1  0  0  0  0  0  0 0  0  0,55 

OOSVSS0P9  6  6  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5,18 

  CELKEM  54  37  30  22  18  18  18  18  18  18  18  269 

 

Legenda: viz tabulka 2, PS- pracovní skupina
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Z tabulky č. 3 vyplývá následující:  

Nejvíce poskytovatelů se zúčastnilo prvního, druhého, třetího a čtvrtého pracovního 

setkání (i zde je však patrný pokles účasti), kde se projednávalo mapování potřeb uţivatelů 

sociálních sluţeb, tvorba dotazníků pro uţivatele, jejich připomínkování a způsob 

distribuce. Po ukončení práce na dotaznících počet poskytovatelů klesl z 54 na 22, resp. 18 

a tento počet zůstal po celou dobu setkávání pracovních skupin.
13

  

Od šestého setkání pracovních skupin se ustálil počet poskytovatelů a jejich typ. 

Pracovní skupiny Senioři se účastnili dva poskytovatelé sociálních sluţeb, za následné 

sluţby rovněţ dva poskytovatelé se sídlem v Praze 9.  

Pracovní skupiny Osoby se zdravotním postiţením se účastnili tři poskytovatelé 

sociálních sluţeb se sídlem v Praze 9 a dva mimo Prahu 9. Za následné sluţby pak pouze 

jeden poskytovatel se sídlem v Praze 9.  

Pracovní skupiny Rodiny s dětmi se účastnil jeden poskytovatel sociálních sluţeb se 

sídlem v Praze 9 a dva poskytovatelé sluţeb pro rodinu se sídlem v Praze 9. 

Pracovní skupiny Osoby ohroţené sociálním vyloučením se účastnilo 5 

poskytovatelů sociálních sluţeb se sídlem mimo Prahu 9. 

 

Nejvíce se z hlediska četnosti na pracovních skupinách účastnily tyto typy 

poskytovatelů (v závorce uveden průměrný počet poskytovatelů):  

1. poskytovatelé sociálních sluţeb pro osoby ohroţené sociálním vyloučením se 

sídlem mimo Prahu 9 (5,18) 

2. poskytovatelé sociálních sluţeb pro osoby se zdravotním postiţením se sídlem 

mimo Prahu 9 (3,72) 

3. poskytovatelé sluţeb pro rodiny s dětmi se sídlem v Praze 9 (3,45) 

4. poskytovatelé sociálních sluţeb pro osoby se zdravotním postiţením se sídlem 

v Praze 9 (3,36) 

                                                 

13 V analýze počítám jako účast, jako aktivní zapojování i omluvu z jednání, neboť poskytovatel i nadále 

spolupracoval, většinou zaslal své vyjádření k projednávané problematice předem či se vyjádřili k zaslanému zápisu 

z jednání.  
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5. poskytovatelé sociálních sluţeb pro seniory se sídlem v Praze 9 (2,36) 

6. poskytovatelé následných sluţeb pro seniory se sídlem v Praze 9 (2,36) 

7. poskytovatelé následných sluţeb pro osoby se zdravotním postiţením z Prahy 9 

(1,0) 

8. poskytovatelé sociálních sluţeb pro rodiny s dětmi z Prahy 9 (1,0) 

 

Svou účast po analytické fázi ukončilo šest poskytovatelů.  

 

Vůbec se pracovních skupiny nezúčastnil tento typ poskytovatelů:  

 poskytovatelé následných sluţeb pro seniory se sídlem mimo Prahu 9 (0) 

 poskytovatelé sociálních sluţeb pro seniory se sídlem mimo Prahu 9 (0) 

 

Lze zde vysledovat několik odlišných jevů oproti veřejným setkáním:  

V pracovních skupinách se na prvním místě v účasti objevují poskytovatelé 

sociálních sluţeb pro osoby ohroţené sociálním vyloučením. Ti se účastní po celou dobu 

plánování v nejvyšší míře.   

Dále se na předních místech objevují poskytovatelé sluţeb pro rodiny s dětmi. 

Poskytovatelé sluţeb pro seniory a osoby se zdravotním postiţením se v pracovních 

skupinách podílejí v niţší míře co do počtu poskytovatelů, jejich účast je však konstantní 

v čase. Coţ je velmi pozitivním jevem. Zcela se v pracovních skupinách neúčastní 

poskytovatelé následných a sociálních sluţeb se sídlem mimo Prahu 9.  

Pro cílové skupiny osoby ohrožené sociálním vyloučením a rodiny s dětmi může být 

prioritou aktivní práce na změně či účastnit se aktivně na procesu, setkávat se 

s konkrétními zainteresovanými poskytovateli a vytvářet sítě pro spolupráci v dané lokalitě. 

To může být důvodem jejich vysoké účasti v pracovních skupinách. 

Neúčast poskytovatelů sociálních i následných služeb pro cílovou skupinu senioři se 

sídlem mimo Prahu 9 vidím jako důkaz, že u nejpočetnější cílové skupiny senioři, nejčastěji 

služby nabízí poskytovatel se sídlem v dané komunitě. Zpravidla se jedná o pobytová 

zařízení nebo kluby seniorů a tyto služby užívají právě lidé z dané komunity. 
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U některých poskytovatelů, kteří ukončili v různých fázích spolupráci, se nám 

podařilo zjistit tyto důvody: (v závorce je počet poskytovatelů): 

 chtěli být součástí komunitního plánu
14

, ale ne plánovat sluţby nebo tvořit plán (5) 

 nemají personální kapacity (2) 

 plánování na úrovni městské části jim nepřijde efektivní (4) 

 chtějí pouze informace zasílat a předávat (3) 

 chtějí být pouze součástí katalogu poskytovatelů (7) 

 neuvedli důvod (15) 

 

3. Kritéria kvality plánování sociálních služeb a jejich naplňování při 

komunitním plánování v Praze 9  

Tímto krokem chci ověřit, zda v Praze 9 došlo k zapojení veřejnosti a s jakým 

výsledkem.  

V následujícím textu se budu věnovat vyhodnocení procesu komunitního plánování 

sociálních sluţeb pomocí nástroje „Kritéria kvality sociálních služeb.“  Tento dokument 

obsahuje sedm klíčových oblastí – kritérií kvality. Pro výše uvedené vyhodnocení jsem 

vybrala tři klíčové oblasti: č. 1 Legitimita, č. 5 Zapojování, č. 7 Informovanost. Výběr byl 

řízen zaměřením této diplomové práce a také jejími moţnostmi.  

 

Klíčová oblast č. 1: LEGITIMITA 

Popis: Proces plánování sociálních služeb je v území legitimní, pokud je schválen 

samosprávou  

Předmětem hodnocení je, zda:  

1.1 Samospráva schválila usnesením vytvoření Plánu rozvoje sociálních služeb 

Kritérium, požadavek kvality:  Vytvoření plánu rozvoje sociálních služeb je 

schváleno samosprávou 

Důkaz, indikátor kvality: příslušná Usnesení Rady městské části Praha 9 

                                                 

14 Pro poskytovatele je to důleţité při podávání ţádostí o granty či dotaci ze státního rozpočtu. Znamená to, ţe 

jejich sluţby jsou vyuţívány občany příslušných městských části.  
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Hodnocení: Kritérium naplněno  

Komentář: 

Aby mohla být veřejnost zapojována, je k tomu potřeba zplnomocnění komunity 

pomocí Usnesení samosprávy.  Na Městské části Praha 9 nebylo schváleno vytvoření plánu 

rozvoje samosprávou, jak poţaduje kritérium kvality.  Byly schváleny jednotlivé kroky 

komunitního plánování: účast koordinátorky komunitního plánování na vzdělávání, 

vzdělávání triády komunitního plánování, Priority a Opatření, Cíle v sociální oblasti, 

přihlášení městské části k principům komunitního plánování, ustavení garanta procesu 

komunitního plánování, veřejná setkání a výdaje na aktivity spojené s komunitním 

plánováním. U jednotlivých zpráv do Rady byl popsán proces komunitního plánování, 

včetně cíle - vytvoření  komunitního plánu. Coţ naplňuje poţadavek tohoto kritéria.  

 

1.2 Je schválen záměr tvorby Plánu rozvoje sociálních služeb a obsahuje prvky 

obsažené v popisu kritéria 

Kritérium, požadavek kvality: Záměr je schválen samosprávou a obsahuje 

minimálně: poslání a cíl procesu, územní dosah (vymezení spolupráce), harmonogram 

časového a finančního určení procesu, organizační strukturu – personální zajištění včetně 

vymezení pravomocí a definované výstupy procesu 

Důkaz, indikátor kvality: Je předloženo usnesení samosprávy, které schvaluje záměr 

vytvoření Plánu rozvoje sociálních služeb, nebo existuje více usnesení samosprávy, které 

schvalují jeho části.  

Hodnocení: Kritérium je naplněno částečně 

Komentář:  

Usnesení o schválení záměru neexistuje, jsou však schváleny jednotlivé kroky 

plánování – poslání a cíl procesu, harmonogram, organizační struktura. Záměr, tak jak je 

uveden jeho popis výše, je součástí „Plánu“, který schválila samospráva. Podle 

nastavených parametrů „Kritérií“ pro hodnocení však nemohu konstatovat jinak neţ, ţe 

naplněno bylo pouze částečně.  
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1.3 Plán rozvoje sociálních služeb je schválen samosprávou 

Kritérium, požadavek kvality: Plán rozvoje sociálních služeb je schválen 

samosprávou 

Důkaz, indikátor kvality: Je předloženo písemné usnesení samosprávy, které 

schvaluje Plán rozvoje sociálních služeb. 

Hodnocení: Kritérium je naplněno 

Komentář:  

Plán rozvoje sociálních sluţeb má oficiální název: „Střednědobý plán rozvoje 

sociálních služeb v Praze 9 na období 2009 – 2011.“ Je schválen Radou městské části, 

nikoli však Zastupitelstvem městské části, jak doporučují např. Metodiky pro plánování 

sociálních sluţeb. Tento plán také není součástí strategického plánu městské části ani 

vyšších plánu rozvoje. Kritéria však poţadují schválení samosprávou, coţ je naplněno.  

 

Klíčová oblast č. 5: Zapojování  

Popis: Do procesu plánování sociálních služeb jsou aktivně zapojováni všichni aktéři 

(uživatelé, poskytovatelé, zadavatelé a další zainteresované skupiny a veřejnost) 

Předmětem činnosti je, zda:  

5.1. Je doložen postup zapojování  

Kritérium, požadavek kvality: Je zpracován a v praxi uplatňován postup zapojování, 

který obsahuje: účel a způsob zapojování, aktéři jsou informováni o možnostech 

zapojování, harmonogram činnosti zapojování, kritické body a návrh řešení, systém 

vnějšího připomínkování dokumentů 

Důkaz, indikátor kvality: Je zpracován a v praxi uplatňován postup zapojování, 

který lze doložit z jednoho či více dokumentů. Uplatňování tohoto dokumentu v praxi je 

doloženo důkazy.  

Hodnocení: Kritérium naplněno částečně 

Komentář:  

Zapojování veřejnosti je realizováno, dochází k němu od počátku komunitního 

plánování. Důkazní informace lze získat analýzou dokumentů spojených s plánováním 
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v Praze 9. Jednotlivé kroky zapojování jsou jejich součástí. Zvláštní dokument pro postup 

zapojování nebyl zpracován. Kritérium je tedy naplněno pouze částečně. 

 

5.2. Uživatelé, poskytovatelé i zadavatelé jsou zastoupení v organizační struktuře a 

podílejí se na rozhodování  

Kritérium, požadavek kvality: Uživatelé, poskytovatelé i zadavatelé jsou zastoupení 

v organizační struktuře a podílejí se na rozhodování  

Důkaz, indikátor kvality: Jsou předloženy dokumenty, které dokládají zastoupení 

účastníků a jejich podíl na rozhodování 

Hodnocení: Kritérium naplněno 

Komentář:  

Důkazem jsou: organizační struktura, kde jsou uvedeni jmenovitě zástupci 

jednotlivých skupin podle pravidla triády, zápisy z pracovních setkání, prezenční listiny. Je 

potřeba doplnit, ţe nebude zajištěn skutečný podíl veřejnosti na moci, pokud samospráva 

nebude organizační strukturu respektovat jako partnery a legitimní zástupce veřejnosti. 

 

5.3. Uživatelé, poskytovatelé i zadavatelé jsou zapojení do přípravy a zpracování 

Plánu rozvoje sociálních služeb a veřejnost má možnost připomínkovat priority, 

opatření a aktivity.  

Kritérium, požadavek kvality: Uživatelé, poskytovatelé i zadavatelé se podílejí na 

přípravě a zpracování Plánu rozvoje sociálních služeb. Jsou vytvořeny podmínky, aby 

jednotlivé priority, opatření a aktivity Plánu mohly být připomínkovány veřejnosti.   

Důkaz, indikátor kvality:  Jsou k dispozici materiály dokládající zapojení uživatelů, 

poskytovatelů a zadavatelů a možnost zapojení veřejnosti při připomínkování priorit, 

opatření a aktivit 

Hodnocení: Kritérium naplněno 

 

Komentář:  

Jak bylo jiţ uvedeno výše, k zapojování účastníků do komunitního plánování 

sociálních sluţeb dochází od počátku komunitního plánování. Byly vytvořeny tyto 
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podmínky – opakovaná veřejná setkání s občany jako prostor, kde se mohou vyjádřit 

k věcem veřejným, dotazníkové akce za pomoci veřejnosti pro zjišťování skutečných 

potřeb, práce v pracovních skupinách a řídící skupině, připomínkování důleţitých 

dokumentů, problematika bariér a dobrovolnictví. Jako důkaz zapojování uţivatelů, 

poskytovatelů a zadavatelů lze uţít prezenční listiny. Připomínkování priorit, opatření a 

aktivit lze vyčíst ze zápisů z jednání pracovních skupin, časopisu Devítka, internetových 

stránek Prahy 9.  

 

Klíčová oblast č. 7: Informovanost 

Popis: Občanům v území jsou průběžně dostupné informace týkající se plánování a 

poskytování sociálních služeb  

Předmětem činnosti je, zda:  

7.1. Existuje písemný postup informování občanů v území, který obsahuje uvedené 

oblasti a je naplňován 

Kritérium, požadavek kvality: Je písemně zpracován a v praxi uplatňován postup 

informování, který obsahuje zejména: účel, způsob, formy, osoby odpovědné, četnost, 

dostupnost, postup vyhodnocení srozumitelnosti a dostupnosti 

Důkaz, indikátor kvality: Existuje postup informování, který obsahuje minimálně 

oblasti podle kritéria 7.1. 

Hodnocení: Kritérium naplněno částečně 

Komentář:  

Informování probíhá od počátku plánování, velmi aktivně, ale není písemně 

zpracován postup. Ze zpětné analýzy procesu lze však zjistit, ţe proces informování a jeho 

postup je součástí zápisů z pracovních skupin. Zvláštní dokument neexistuje. Kritérium je 

tedy naplněno částečně.  

 

7.2. Jsou doloženy způsoby, četnost a aktuálnost informování 

Kritérium, požadavek kvality: V území jsou průběžně zveřejňovány a aktualizovány 

stanovené informace 
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Důkaz, indikátor kvality: Osoby odpovědné za systém informování jsou schopny 

doložit, že jsou průběžně zveřejňovány informace  

Hodnocení: Kritérium naplněno 

Komentář:  

Odpovědnou osobou je koordinátorka komunitního plánování sociálních sluţeb.  

Způsob a četnost zveřejňování informací:  

 internetové stránky městské části (podle potřeby, v průběhu celého procesu 

plánování) 

 měsíčník Devítka, kde je vyčleněn prostor pro komunitní plánování a sociální 

sluţby., poskytovatelé zde mají moţnost prezentovat svou organizaci (1xměsičně)  

 setkání pracovních skupin s úvodním informačním servisem účastníků (4 x ročně) 

 další prostor: úřední deska úřadu, speciální informační tabule v hale radnice, stojan, 

kde mohou poskytovatelé nechat informační letáky, prostory na sociálním odboru, 

informační centra úřadu. (podle potřeby, v průběhu celého procesu plánování) 

 

4. Vyhodnocení stanovených hypotéz 

V této kapitole budu vyhodnocovat naplnění stanovených hypotéz. Pro ověření 

hypotézy H1 bude slouţit text kapitoly 3. Pro výsledek hodnocení bude uţito následující 

procentuální vyjádření: naplněno 100%, částečně naplněno 50%, nenaplněno 0%. 

Pro ověření hypotéz H2, H3 a H4 budu pracovat s textem kapitoly 2. V obou 

případech jsou data výstupy z analýzy dokumentů a obsahové analýzy dokumentů.  

 

Z výše uvedeného vyhodnocení procesu vyplývá, ţe Městská část Praha 9 při 

komunitním plánování „Kritéria kvality plánování sociálních služeb“ naplňovala 

následujícím způsobem: 

 

Hypotéza H1:   V Praze 9 se podařilo zapojit poskytovatele do komunitního 

plánování, pokud byla naplněna „Kritéria kvality pro plánování sociálních služeb“ alespoň 

ze 75 %.  

Klíčová oblast č. 1: Legitimita 
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Kritérium 1. 1. naplněno 100% 

Kritérium 1. 2. částečně naplněno 50% 

Kritérium 1. 3 naplněno 100% 

Celkem: 83,33 % 

Pracovní hypotéza H1 potvrzena, bylo naplněno alespoň 75 % kritérií z klíčové oblasti 

„Legitimita“.  

 

Klíčová oblast č. 5: Zapojování 

Kritérium 5. 1. Částečně naplněno 50%  

Kritérium 5. 2. naplněno 100% 

Kritérium 5. 3. naplněno 100% 

Celkem: 83,33 % 

Pracovní hypotéza H2 potvrzena, bylo naplněno alespoň 75 % kritérií z klíčové oblasti 

„Zapojování“. 

 

Klíčová oblast č. 7: Informovanost 

Kritérium 7. 1. Částečně naplněno 50% 

Kritérium 7. 2. Naplněno 100% 

Celkem: 75% 

Pracovní hypotéza H3 potvrzena, bylo naplněno alespoň 75% kritérií z klíčové oblasti 

„Informovanost“. 

 

Průměrně byla „Kritéria kvality pro plánování sociálních sluţeb“ naplněna z 80,55%. 

 

Hypotéza H1:   V Praze 9 se podařilo zapojit poskytovatele do komunitního plánování, 

pokud byla naplněna „Kritéria kvality pro plánování sociálních služeb“ alespoň ze 75 %, 

byla potvrzena. Všechny klíčové oblasti byly naplněny alespoň ze75%. Proces 

komunitního plánování sociálních služeb v Praze 9 byl legitimní, veřejnost byla 

zapojena a informována.  

 

Hypotéza H2:   V Praze 9 se podařilo zapojit poskytovatele do komunitního plánování, 

pokud se alespoň 50% z oslovených poskytovatelů účastnilo závěrečné fáze. 
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Kritérium1: Účast poskytovatelů na veřejných setkáních, všechny cílové skupiny, 

všechny typy sluţeb, sídlo Praha 9 i mimo Prahu 9 

 

Podmínku 50% účasti v závěrečné - realizační fázi splnili z 16 typů poskytovatelů 

pouze následující 4:  

 100% účast: poskytovatelé následných sluţeb pro osoby se zdravotním postiţením, 

se sídlem v Praze 9 

 66,67% účast: Poskytovatelé sociálních sluţeb pro seniory, se sídlem v Praze 9 

 50% účast: Poskytovatelé následných sluţeb pro seniory, se sídlem v Praze 9 

 50% účast:Poskytovatelé sociálních sluţeb pro osoby se zdravotním postiţením se 

sídlem v Praze 9 

 

Ostatní typy poskytovatelů se závěrečné fáze na veřejných setkáních jiţ nezúčastnily.  

 

Kritérium2: Účast poskytovatelů v pracovních skupinách, všechny cílové skupiny, 

všechny typy sluţeb, sídlo Praha 9 i mimo Prahu 9 

 

Podmínku 50% účasti v závěrečné - realizační fázi splnilo 16 typů poskytovatelů 

pouze následujících 6: 

 

 100% účast: poskytovatelé následných sluţeb pro osoby se zdravotním postiţením, 

sídlo Praha 9 

 100% účast: poskytovatelé sociálních sluţeb pro rodiny s dětmi sídlo Praha 9 

 83,33% účast:poskytovatelé sociálních sluţeb pro osoby ohroţené sociálním 

vyloučením se sídlem mimo Prahu 9  

 75% účast: poskytovatelé sociálních sluţeb pro osoby se zdravotním postiţením, 

sídlo Praha 9 

 66,67% účast: poskytovatelé sociálních sluţeb pro seniory, sídlo Praha 9 

 66,67% účast: poskytovatelé následných sluţeb pro seniory, sídlo Praha 9 
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Ostatní poskytovatelé se v osmi případech nezúčastnili vůbec, ve dvou případech 

v účasti 18,18% a 16,67%, tedy hluboko pod stanovenou hranicí účasti. 

 

Hypotéza H2 V Praze 9 se podařilo zapojit poskytovatele do komunitního 

plánování, pokud se alespoň 50% z oslovených poskytovatelů účastnilo závěrečné fáze, 

byla vyvrácena. Ani na veřejných setkáních, ani v pracovních skupinách se závěrečné 

fáze nezúčastnilo alespoň 50% oslovených poskytovatelů. 

 

Hypotéza H3: Do komunitního plánování v Praze 9 se nejvíce (početně) zapojili 

poskytovatelé sociálních sluţeb.  

 

Kritérium 1: Účast poskytovatelů na veřejná setkání, všechny cílové skupiny, sídlo 

organizace v Praze 9 i mimo Prahu 9. V následujícím textu budu srovnávat počty 

poskytovatelů sociálních a následných sluţeb: 

 Senioři: 10 sociálních sluţby, 11 následné sluţby, podmínka splněna: NE 

 Osoby se zdravotním postiţením: 16 sociální sluţby, 5 následné sluţby, podmínka 

splněna: ANO 

 Rodiny s dětmi: 2 sociální sluţby, 8 následné sluţby, podmínka splněna:  NE 

 Osoby ohroţené sociálním vyloučením: 10 sociální sluţby, 3 následné sluţby, 

podmínka splněna: ANO 

 

Kritérium 1: Účast poskytovatelů v pracovních skupinách, všechny cílové skupiny, 

sídlo organizace v Praze 9 i mimo Prahu 9. V následujícím textu budu srovnávat počty 

poskytovatelů sociálních a následných sluţeb: 

 

 Senioři: 26 sociálních sluţby, 26 následné sluţby, podmínka splněna: NE 

 Osoby se zdravotním postiţením: 78 sociální sluţby, 15 následné sluţby, podmínka 

splněna: ANO 

 Rodiny s dětmi: 13 sociální sluţby, 44 následné sluţby, podmínka splněna:  NE 
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 Osoby ohroţené sociálním vyloučením: 63 sociální sluţby, 4 následné sluţby, 

podmínka splněna: ANO 

 

Hypotéza H3: Do komunitního plánování v Praze 9 se nejvíce (početně) zapojili 

poskytovatelé sociálních sluţeb, byla vyvrácena. Komunitního plánování sociálních 

služeb se neúčastnila většina poskytovatelů sociálních služeb. Tato podmínka byla 

splněna pouze u poskytovatelů sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením 

a osoby ohrožených sociálním vyloučením a to v obou sledovaných aktivitách.  

 

Hypotéza H4: Do komunitního plánování v Praze 9 se početně nejvíce zapojili 

poskytovatelé sluţeb pro seniory se sídlem v Praze 9. 

 

Kritérium1: Účast poskytovatelů v pracovních skupinách, poskytují sociální a 

následné sluţby, sídlo Praha 9. V závorkách jsou uvedeny počty poskytovatelů. 

Pořadí zapojení: 

1. Poskytovatelé sluţeb pro rodiny s dětmi (38) 

2. Poskytovatelé sociálních sluţeb pro osoby se zdravotním postiţením (37) 

3. Poskytovatelé sociálních sluţeb pro seniory (26) 

4. Poskytovatelé následných sluţeb pro seniory (26) 

 

Kritérium 2: Účast poskytovatelů veřejných setkání, poskytují sociální a následné 

sluţby, sídlo Praha 9. V závorkách jsou uvedeny počty poskytovatelů. 

Pořadí zapojení: 

1. Poskytovatelé sociálních sluţeb pro osoby se zdravotním postiţením (10) 

2. Poskytovatelé následných sluţeb pro seniory (9) 

3. Poskytovatelé sociálních sluţeb pro seniory (8) 

Hypotéza H4: Do komunitního plánování v Praze 9 se početně nejvíce zapojili 

poskytovatelé sluţeb pro seniory se sídlem v Praze 9, byla vyvrácena. Ani v pracovních 

skupinách, ani na veřejných setkáních nepatřili poskytovatelé služeb pro seniory mezi 

nejpočetnější. Tato skupina však vykazovala jev pravidelnosti v účasti a stálosti 

personálního zastoupení.   
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5. Výsledky a diskuse   

Z výše uvedeného textu vyplývá, ţe do komunitního plánování sociálních sluţeb 

v Praze 9 byla zapojena široká škála poskytovatelů sociálních sluţeb, následných sluţeb i 

sluţeb pro rodiny s dětmi. Je potřeba odpovědět otázky z úvodu a celý proces vyhodnotit.  

Zvolená strategie pro zapojování veřejnosti 

Městská část zvolila pro zapojování veřejnosti tuto strategii: pořádala veřejná setkání 

s občany k tématům sociálních sluţeb, byly vytvořeny pracovní skupiny, kde se veřejnost 

mohla přímo účastnit na rozhodovacích procesech týkajících se plánování sociálních 

sluţeb. Veřejnost byla také zapojována do připomínkování významných dokumentů. 

V rámci informační kampaně byly uţity tyto formy: internetové stránky městské části, 

měsíčník Devítka, informační kanceláře, úřední deska a informační panely na městské 

části, veřejná místa jako jsou:školy, městská knihovna, lékárny, čekárny u lékařů. 

Významné místo také zaujímala osobní angaţovanost – občané si informace předávali 

mezi sebou, přinášeli je na pracovní setkání a předávali ostatním uţivatelům a občanům, 

kterých se daný problém týkal.  

Poskytovatelé jako aktéři zapojování do komunitního plánování v Praze 9 

Zapojeni byli poskytovatelé podle cílové skupiny: Senioři, Osoby ohroţené 

sociálním vyloučením, Osoby se zdravotním postiţením, Rodiny s dětmi, podle typu 

sluţby: sociální sluţby, následné sluţby a sluţby pro rodiny s dětmi, podle sídla 

organizace: Praha 9 a mimo Prahu 9. Cílem této práce bylo vyhodnotit jejich zapojení do 

aktivity: účast veřejných setkání a v pracovních skupinách. Výsledky jsou následující: 

Na veřejných setkáních se nejvíce účastnili: Cílová skupina: Senioři, Osoby se 

zdravotním postiţením, typ: poskytovatel následných a sociálních sluţeb, sídlo: Praha 9 

Na pracovních skupinách se nejvíce účastnili: Cílová skupina: Osoby ohroţené 

sociálním vyloučením, Rodiny s dětmi, typ: poskytovatel sociálních sluţeb, sluţeb pro 

rodinu sídlo: mimo Prahu 9, v Praze 9 

Na veřejných setkáních se nejméně účastnili: Cílová skupina: Rodiny s dětmi, typ: 

poskytovatel sociálních sluţeb, sídlo: Praha 9 i mimo Prahu 9.  

Na pracovních skupinách se nejméně účastnili: Cílová skupina: Senioři, typ: 

poskytovatel sociálních a následných sluţeb, sídlo: mimo Prahu 9 
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Závěry ze stanovených hypotéz: 

 

 Z hlediska kvality procesu (Hypotéza H1): 

 

Hypotéza H1:   V Praze 9 se podařilo zapojit poskytovatele do komunitního plánování, 

pokud byla naplněna „Kritéria kvality pro plánování sociálních služeb“ alespoň ze 75 %, 

byla potvrzena. Všechny klíčové oblasti byly naplněny alespoň ze75%. Proces 

komunitního plánování sociálních služeb v Praze 9 byl legitimní, veřejnost byla 

zapojena a informována.  

 

Vybraná Kritéria kvality pro plánování sociálních sluţeb: legitimita, informování a 

zapojování byla naplněna z 80,55 %. K stoprocentnímu naplnění chyběl předepsaný 

administrativní postup, především písemné zpracování jednotlivých plánovaných kroků.  

Zároveň je potřeba konstatovat, ţe hodnocení podle Kritérií můţe být ovlivněno do 

značné míry subjektivním pohledem hodnotitele a také značnou benevolencí tohoto 

hodnotícího nástroje. Na druhou stranu je však třeba dodat, ţe tato benevolence je 

nezbytná, neboť komunitní plánování je proces otevřený a má vyhovovat právě 

podmínkám dané komunity. Ţádný administrativní nástroj nemůţe tuto realitu uchopit.  

Jaký typ kritérií byl naplněn a proč? Z výše uvedeného hodnocení lze vysledovat, ţe 

byla naplněna „Kritéria“ týkající se konkrétních aktivit. Charakteristická je spontánnost 

procesu plánování a vůle aktérů plánovat sociální sluţby.  

Jaký typ kritérií nebyl naplněn a proč? Nenaplněna byla „Kritéria“, kde bylo potřeba 

písemného dokumentu, který předem popisuje následný postup. Nedostatečné písemné 

zpracování konkrétních postupů je úskalím celého procesu plánování sociálních sluţeb 

v Praze 9. Při zpětném sledování procesu to neubírá na jeho kvalitě. Zhoršuje to však 

moţnost hodnocení a sniţuje transparentnost a srozumitelnost celého procesu. V případě 

personálních změn se komplikovaněji navazuje na předchozí práci a můţe to být důvod pro 

zhoršení kvality práce.  
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Důvodem pro tento přístup mohla být hektičnost, nedostatečné personální zdroje a 

celkové podceňování komunitního plánování sociálních sluţeb jako agendy v rámci 

samosprávy, ale i prosté nadšení a chuť dělat věci hned. 

 

 Z hlediska zapojení typu poskytovatelů a jeho vývoje (Hypotéza H2, H3,H4):  

 

Hypotéza H2 V Praze 9 se podařilo zapojit poskytovatele do komunitního 

plánování, pokud se alespoň 50% z oslovených poskytovatelů účastnilo závěrečné fáze, 

byla vyvrácena. Ani na veřejných setkáních, ani v pracovních skupinách se závěrečné 

fáze nezúčastnilo alespoň 50% oslovených poskytovatelů. 

 

Do komunitního plánování bylo osloveno 69 poskytovatelů sociálních sluţeb. Do 

procesu se skutečně zapojili následující:  

Prvního veřejného setkání se zúčastnilo 34 poskytovatelů, druhého veřejného setkání 

23, třetího veřejného setkání 8.  

Do pracovních skupin se průměrně zapojilo 24,5 poskytovatelů sociálních sluţeb, 

následných sluţeb a sluţeb pro rodiny s dětmi. Z toho do pracovní skupiny Osoby se 

zdravotním postiţením 8,44; Osoby ohroţené sociálním vyloučením 6,09; Rodiny s dětmi 

5,18; Senioři 4,72, V řídící skupině bylo zapojeno 5 poskytovatelů.  

V prvních pracovních skupinách se zúčastnilo celkem 54 poskytovatelů, v posledních 

jich bylo uţ jen 18. Je potřeba zdůraznit, ţe z hlediska frekvence se nejvíce zapojovali 

poskytovatelé sociálních sluţeb z Prahy 9, cílová skupina senioři. Co se týče počtu 

poskytovatelů, tak nejvíce spolupracovali poskytovatelé sociálních sluţeb pro osoby 

ohroţené sociálním vyloučením, se sídlem mimo Prahu 9.  

Z výše uvedeného je patrný klesající zájem o účast na procesu komunitního 

plánování v obou sledovaných aktivitách. Zatímco u veřejných setkání se posledního 

setkání zúčastnilo jen osm z třiceti čtyř typů poskytovatelů, v pracovních skupinách byl 

tento pokles pozvolnější. Asi v druhé třetině (od čtvrtého setkání) můţeme hovořit o 

stabilizaci počtu poskytovatelů, kdyţ se setkání účastnili stále stejní poskytovatelé a ti se 

podíleli na tvorbě Plánu aţ do konce.  
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Jako nejdůleţitější moţné důvody sniţování počtu poskytovatelů na veřejných 

setkáních a pracovních skupinách povaţuji tyto:  

 Komunitní plánování na městských částech je pro poskytovatele neuţitečná, 

nekoncepční a časově náročná 

 Poskytovatelé nemají takové personální kapacity, aby se mohli účastni komunitního 

plánování na všech městských částech, kde působí 

 Personální změny v organizaci mohou sehrát také velkou roli – ať v kladném či 

záporném smyslu 

 Komunitní plánování sociálních sluţeb není pro poskytovatelé dostatečně atraktivní 

téma, na jeho fungování nezávisí jejich existence 

 Nedostatečná informační kampaň městské části v oblasti komunitního plánování 

sociálních sluţeb 

 Nejasnost systému plánování na úrovni MPSV a MHMP nedává dostatečně najevo, 

ţe na tom záleţí, systém a pravidla přerozdělování financí zůstává stejný jako před 

plánováním. Zákon dává povinnost krajům zpracovávat strategický plán rozvoje 

sociálních sluţeb, jiţ ale neříká, jakou metodou má být zpracovaný.  

 Plán není součástí strategie městské části - to je jedno z kritérií hodnocení 

zapojování, jak uvádí Mátl, Jabůrková http://www.mpsv.cz/cs/3820 

 Zavedené organizace se účastnili minimálně, neboť mají své působení zajištěno 

dlouhodobým působením a zavedením svých sluţeb v komunitě. Malé organizace, i 

kdyţ se plánování účastní, nijak to za současných podmínek neovlivní jejich situaci  

 

Poskytovatelé se nechtějí účastnit z některých z výše uvedených důvodů 

komunitního plánování sociálních sluţeb, mají však zájem:  

 Dostávat a předávat informace o sociálních sluţbách a komunitním plánování 

v městské části 

 Být součástí komunitního plánu jako poskytovatel, který v dané komunitě působí 

 Účastnit se grantového řízení městské části jako poskytovatel, který nabízí sluţby 

občanům v dané komunitě 

 

http://www.mpsv.cz/cs/3820
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Hypotéza H3: Do komunitního plánování v Praze 9 se nejvíce (početně) zapojili 

poskytovatelé sociálních sluţeb, byla vyvrácena. Komunitního plánování sociálních 

služeb se neúčastnila většina poskytovatelů sociálních služeb. Tato podmínka byla 

splněna pouze u poskytovatelů sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením 

a osoby ohrožených sociálním vyloučením a to v obou sledovaných aktivitách.  

 

Podmínka vyššího zapojení poskytovatelů sociálních sluţeb byla v případech 

veřejných setkání i pracovních skupin splněna pouze u cílových skupin osoby se 

zdravotním postiţením a osoby ohroţené sociálním vyloučením. 

Vyvrácení této hypotézy znamená, ţe komunitní plánování sociálních sluţeb má širší 

záběr, neţ jen na sociální sluţby. Jednotlivé sluţby na sebe navazují a je potřeba s nimi 

pracovat po celou dobu plánování.  

 

Hypotéza H4: Do komunitního plánování v Praze 9 se početně nejvíce zapojili 

poskytovatelé sluţeb pro seniory se sídlem v Praze 9, byla vyvrácena. Ani v pracovních 

skupinách, ani na veřejných setkáních nepatřili poskytovatelé služeb pro seniory mezi 

nejpočetnější. Tato skupina však vykazovala jev pravidelnosti v účasti a stálosti 

personálního zastoupení.   

 

 

Důvody pro niţší účast poskytovatelů sluţeb pro Seniory mohou být v následujících 

oblastech: 

1. Poskytovatel sluţby se zaměřuje na velkou skupinu uţivatelů v jedné komunitě 

2. Poskytovatel nabízí sluţby pobytové, které jsou spojené s daným územím 

3. Poskytovatel nabízí sluţby terénní pro velkou skupinu uţivatelů v jedné 

komunitě 

 

Naopak poskytovatelé sluţeb pro cílovou skupinu Osoby se zdravotním postiţením 

jsou více zaměřeni na individuální práci s klientem. Např. u sluţby osobní asistence je 

tento rozdíl nejmarkantnější. Často je potřeba jednoho asistenta na jednoho klienta, a proto 
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jsou zvýšené nároky i na počet těchto poskytovatelů. Často mají tito poskytovatelé také 

celopraţskou i mimopraţskou působnost.  

 Oba výše uvedené jevy lze vysledovat u poskytovatelů pro cílovou skupinu Osoby 

ohroţené sociálním vyloučením. Jako u cílové skupiny Senioři pracují s početnou 

klientelou, ale tato klientela má několik specifik, nejvýznamnější jsou tyto: 

 

1. Většinou se nevyskytuje v rámci jedné komunity, pohybuje se v rámci celé Prahy či 

státu 

2. Objevují se zde specifické problémy od bezdomovectví, přes zneuţívání alkoholu a 

jiných omamných a psychotropních látek aţ po drobnou kriminalitu či závaţnou 

trestnou činnost 

Proto je potřeby více poskytovatelů, kteří se specializují na jednotlivou výše 

uvedenou problematiku. A zde je podobnost s poskytovateli pro cílovou skupinu Osoby se 

zdravotním postiţením.  
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Shrnutí zapojování veřejnosti do komunitního plánování sociálních služeb 

v Praze 9: 

 

Co se povedlo: 

 Vytvořit pracovní skupiny s aktivními členy 

 Veřejná setkání s velkou účastí veřejnosti 

 Mapování potřeb občanů městské části s velkou účastí veřejnosti 

 Zapojování dobrovolníků do mapování potřeb uţivatelů 

 Zapojování dobrovolníků do mapování bariér 

 

Co se nepovedlo: 

 Počátky ne-byrokratické, bez zápisu a organizačních struktur, zpětně je pak těţké 

proces hodnotit či získat správné informace. Pro poskytovatele to můţe být prvek 

netransparentnosti a nejistoty.   

 Samospráva se zapojila jen formálně, pro poskytovatele to můţe být znamení 

nestability, nekoncepčnosti 

 Komunitní plán není součástí dlouhodobé strategického plánu městské části, pro 

poskytovatele to můţe být znamení nestability, nekoncepčnosti a krátkozraké 

politiky.  

 

Co jsme podcenili:  

 Formální náleţitosti v úvodu plánování – např. zakládací listinu, jednací řády 

 Plán pro zapojování veřejnosti – nebyl písemně a schválený pracovními skupinami 

 Plán pro informování veřejnosti - nebyl písemně a schválený pracovními skupinami 

 Organizační struktura kpss – neměla by být vytvářena násilně, jinak hrozí paralelní 

proces, který nikdo nebude chtít, nebude mu rozumět. Je uţitečné navazovat na 

současné organizační struktury.  

 

Výše uvedená zjištění můţeme shrnout tak, ţe se účastnili ti, kteří mají o plánování 

skutečný zájem, a nějak se jich plánovaná oblast týká. Zároveň však tato interpretace 
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skrývá velké riziko. Nastává totiţ situace, kdy pracovní skupiny jiţ netlumočí závěr a 

názor veřejnosti, kterou zastupují, ale prosazují své zájmy, (byť nevědomě). O tomto riziku 

hovoří Matoušek (2007:115) a Bareš (2008:12-15).  

K podobnému efektu dochází také u připomínkování důleţitých dokumentů – 

aktivity se účastnili pouze členové pracovních skupin, přesto, ţe byli osloveni i ostatní 

poskytovatelé a proces připomínkování byl zveřejněn na místech dostupných široké 

veřejnosti. Výstup pak nemá dostatečnou vypovídací hodnotu.  

Dalšími riziky jsou: 

 Plán není součástí vyšší a niţší strategie, není součástí strategie městské části. 

Výstupy z plánování pak nemusí být dostatečně akceptovány samosprávou 

 Zavedení a silní poskytovatelé se plánování nijak neúčastní. Jejích cílem můţe být 

udrţení současného stavu. (jak mimo jiné uvádí také Matoušek, 2007:115) 

 Zadavatelé se mohou cítit experty na danou problematiku. Tento postoj můţe 

blokovat diskuzi a zabránit cestě ke konsensu všech zúčastněných 

 

Cesta můţe být v neustálém oslovování veřejnosti a permanentní informační kampaň 

či úzká spolupráce poskytovatelů se samosprávou na úrovni městské části.  

 

Zjištěné pak nastoluje další otázky k prozkoumání. Např.: 

 

Je metoda komunitního plánování aplikovatelná v praxi v podmínkách ČR?  

Má proces komunitního plánování význam pro další existenci poskytovatelů?  

Pokud ano, jaký? 

Má komunitní plánování smysl na úrovni městské části či spíše na krajské úrovni? 

Byla zajištěna dostatečná publicita procesu?  

Je proces pro aktéry srozumitelný? 
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Návrh na další postup 

Komunitní plánování sociálních sluţeb bylo v Městské části Praha 9 započato 

v době, kdy ještě neexistovala ţádná pravidla, metodiky či kritéria. Na začátku byla 

proškolena tzv. základní triáda sloţena ze zástupců uţivatele, zadavatele a poskytovatele 

sociálních sluţeb. Celý proces měl zpočátku ráz ţivelnosti a nadšení. Tento na první 

pohled pozitivní efekt však při dlouhodobém procesu nestačí a naopak můţe vést ke 

značným rizikům a sniţovat celkovou kvalitu plánování.  Z kaţdé chyby je dobré se poučit. 

Předkládám návrh na další postup, aby došlo k eliminaci případných chyb:  

 

Úzce spolupracovat s Magistrátem hlavního města Prahy (v Praze plní úlohu 

krajského úřadu) a na spolupráci trvat a podněcovat jí. Kraj na rozdíl od obcí (městských 

části) má povinnost vytvářet střednědobý plán rozvoje sociálních sluţeb a ten by měl 

reagovat na potřeby vzešlé z plánování na niţších úrovních. Spolupráce je tedy důleţitá, 

aby poskytovatelé mohli reagovat na aktuální trendy v sociálních sluţbách a své sluţby 

nabízet podle aktuálních potřeb cílové skupiny.   

Informovat veřejnost dlouhodobě, od začátku a průběžně – nejlépe se osvědčila 

rubrika v měsíčníku MČ Devítka, prostory kam chodí cílové skupiny (ordinace lékařů, 

knihovny, lékárny, některé obchody, pošty), informační centra MČ, přímo informovat 

poskytovatele, informace dávat na sociální odbor, do terénu sociálním pracovníkům a 

pečovatelské sluţbě, infopanely v aule radnice, internetové stránky (problém kdo bude 

aktualizovat). Vytvořit plán informační kampaně, stanovit odpovědnou osobu. Sociální 

sluţby a jejich plánování jsou stále okrajovým tématem, které se týká jen určité skupiny 

lidí. Většinová společnost zpravidla nemá o tomto tématu povědomí. Informovanost je 

důleţitá minimálně ze dvou důvodů:1. Sociální sluţby jsou hrazeny z veřejných rozpočtů 

(tedy z daní občanů), ti by měli vědět, na co tyto peníze jdou a proč. 2. Sociální sluţby 

v určitém ţivotním období potřebuje kaţdý občan, kvalitní informační kampaní se můţe 

podařit toto téma odtabuizovat.  

Zapojovat veřejnost dlouhodobě, od začátku a průběžně – vytvořit si pracovní 

tým, zajistit jeho financování, nutná je mobilita komunity, kooperace podle principu triády 

a partnerství všech zúčastněných. Osvědčilo se zapojení aktivních seniorů, dobrovolníků, 
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studentů, poskytovatelů. Vytvořit plán pro zapojování, stanovit odpovědnou osobu. 

Nezbytné zapojit veřejnost na místech, kde se přímo podílejí na rozhodovacích procesech.  

Zapojovat samosprávu aktivně – bez toho se proces nedostane dál, nestane se 

součástí plánování městské části. Poskytovatelé tak budou zbytečně investovat své zdroje 

do plánování sociálních sluţeb.  

Nepodceňovat přípravnou fázi – pokud nezajistíme dostatečnou základnu a 

dostatek potřebných informací, hrozí pak nestabilita a nejasnost procesu, které mohou 

plánování zablokovat 

Nepodceňovat administrativní složku procesu - zápisy a písemné zpracování 

aktivit v jednotlivých fázích mohou být důleţitým zdrojem informací a důkazem 

transparentnosti procesu a při personálních změnách pomáhají k zachování kontinuity 

celého procesu.  

Zapojit více externích spolupracovníků, odborníků na komunitní plánování -

pohled a podpora odborníka zvenčí můţe proces ozdravit a zkvalitnit.  Podněcovat 

vzdělávání aktérů komunitního plánování.  
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Závěr 

Zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů má v České republice jiţ svou 

historii, především v oblasti ţivotního prostředí a sociálních sluţeb, na které se soustředila 

tato diplomová práce. Přesto stále není standardním postupem při rozhodování o věcech 

veřejných.  

Cílem této práce bylo zhodnotit proces zapojování veřejnosti do rozhodovacích 

procesů v Praze 9. Nejdříve bylo pomocí „Kritérií kvality pro plánování sociálních služeb“ 

ověřeno, zda došlo k zapojování veřejnosti. Podrobnou analýzou procesu komunitního 

plánování v Praze 9 bylo zjištěno, ţe k zapojování došlo, veřejnost byla informována a celý 

proces plánování byl legitimní. Následně bylo pomocí stejné analýzy ověřováno, jaký typ 

poskytovatelů se do komunitního plánování zapojoval a jaký byl vývoj jeho účasti.  

V závěru pak byl celý proces zhodnocen a vypracován návrh na postup do budoucna.  

Na základě výše uvedeného mohu konstatovat, ţe se mi stanovený cíl podařilo 

naplnit. Jsem si vědoma, ţe jinými metodami bych mohla dojít k odlišným výsledkům a ţe 

se mi podařilo zachytit jen zlomek zkoumané reality. O tom svědčí i to, ţe tato práce 

přinesla kromě odpovědí také další otázky, které si zaslouţí být zodpovězeny.  

Výsledky této diplomové práce mimo jiné potvrzují slova Šveřepy („Vodítka pro 

komunitní plánování sociálních služeb“), který říká, ţe je nutné mít stanovený postup pro 

zapojování účastníků, spolupracovat s organizacemi, které k nim mají blízký přístup 

(spolky, poskytovatelé sluţeb, kluby atp.), vědět, co po účastnících poţadujeme a co jim 

můţeme nabídnout. (Šveřepa, 2007:4-5) 

Zapojování veřejnosti není snadný proces. Je proto důleţité vyuţívat všechny 

moţnosti ke spolupráci s institucemi nebo lidmi, kteří mají zájem podílet se při naplnění 

tohoto poslání. Je potřeba hledat poučení ze svých úspěchů i neúspěchů. V neposlední řadě 

pak sdílet své zkušenosti s ostatními, kdo se věnují nebo chtějí věnovat komunitnímu 

plánování sociálních sluţeb. Věřím, ţe k tomu přispějí i výsledky této diplomové práce.  

 



Literatura 

90 

 

Literatura 

 

1. Arnstein, S. 1969. A Ladder of Citizen Participation. [online] [cit. 22. 10. 2009] 

Dostupné z: <http://lithgow-schmidt.dk/sherry-arnstein/ladder-of-citizen-

participation.html> 

2. Bareš, Pavel. 2008. Cílové skupiny v krajských střednědobých plánech rozvoje 

sociálních služeb zpracovaných v období 2006 – 2007. [online] Praha: VÚPSV, 

s. 12-15, 16-18 [cit. 2. 1. 2010] Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/cgi-

webisnt/fu.wis. 

3. Bystřičan, Ivo. 2006. Loutkáři, veslaři nebo ekologové? Občanská společnost 

v diskurzu starostů obcí. Nepublikovaná diplomová práce. Brno: FSS MU 

4. Čepelka, Oldřich a přátelé. 1997. Práce s veřejností v nepodnikatelském sektoru. 

Liberec: Nadace Omega 

5. Čermáková, K., Holečková, K., M. 2008. Standardy kvality sociálních služeb – 

výkladový slovník pro poskytovatele. [online] Praha: MPSV [cit.12. 1. 2010] 

Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/5966/4_vykladovy_sbornik.pdf. 

6. Dahl, Robert. 2001. O demokracii. Praha: Portál 

7. Disman, Miroslav. 2006. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Nakladateství 

Karolinum.  

8. Dohnalová, Marie. 2004.  Antropologie občanské společnosti. Brno: Nadace 

Universitas, Akademické nakladatelství Cerm, Nakladatelství a vydavatelství 

Nauma.  

9. Dohnalová, Marie. 2006. Sociální ekonomika v evropském kontextu. Brno: 

Nadace Universitas, Akademické nakladatelství Cerm, Nakladatelství a 

vydavatelství Nauma.  

10. Exner, Jiří. 2007a. “Evaluace v komunitním plánování“ [online] [cit. 23. 3. 2010] 

Dostupné z: http://moderniobec.ihned.cz/c1-21718230-evaluace-v-komunitnim-

planovani-2 

11. Exner, Jiří. 2007b. „Jak účelně uplatnit průběţnou evaluaci v komunitním 

plánování“. Moderní obec, 2007(7): 30, 31. 

http://lithgow-schmidt.dk/sherry-arnstein/ladder-of-citizen-participation.html
http://lithgow-schmidt.dk/sherry-arnstein/ladder-of-citizen-participation.html
http://praha.vupsv.cz/cgi-webisnt/fu.wis
http://praha.vupsv.cz/cgi-webisnt/fu.wis
http://www.mpsv.cz/files/clanky/5966/4_vykladovy_sbornik.pdf
http://moderniobec.ihned.cz/c1-21718230-evaluace-v-komunitnim-planovani-2
http://moderniobec.ihned.cz/c1-21718230-evaluace-v-komunitnim-planovani-2


Literatura 

91 

 

12. Exner, Jiří. 2007c. „Komunitní plánování po účinnosti zákona o sociálních 

sluţbách“. Moderní obec 2007(1):38 - 39. 

13. Hartl, Pavel. 1997. Komunita občanská a komunita terapeutická. Praha: Portál.  

14. Hendl, Jan. 1997. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Nakladatelství 

Karolinum.   

15. Jabůrková, Milena, Mátl, Ondřej. 2007. „Můţe být komunitní plánování 

sociálních sluţeb skutečně věc veřejná“? [online] [cit. 27. 3. 2010] Dostupné z: 

http://www.mpsv.cz/cs/3820 

16. Jeřábek, Hynek. 1992. Úvod do sociologického výzkumu. [online] Praha: 

Univerzita Karlova [14. 4. 2010] Dostupné z: 

http://www.ftvs.cuni.cz/hendl/metodologie/index1.htm   

17. Kahánková, Jana. 2007. „Evaluace sluţeb a systémy zajišťování kvality“. In 

Janoušková, Klára (ed.). Metodické a koordinační dovednosti v sociálních 

sluţbách. Sborník studijních textů pro metodiky sociální prevence a sociální 

kurátory pověřené koordinační činností. Ostrava: Ostravská univerzita, s. 197 – 

218.  

18. Kapr, Jaroslav. 1991. Co je to demokracie. Praha: Sociologické nakladatelství 

19. kol. autorů. 2003. Metodika pro místní Agendy 21 v České republice. Strategie, 

postupy a techniky uplatnění MA21 na místní a regionální úrovni v ČR. s.l. 

20. kol. autorů. 2005. Návrhy Kapitol pro komunitní plánování sociálních služeb 

v ČR. s.l.: Komunitní plánování, o.p.s.  

21. kol. autorů. 2007a. Kritéria kvality plánování sociálních služeb. [online] Praha: 

MPSV [cit. 2. 9. 2009] Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/6680, cit. 2. 9. 2009 

22. kol. autorů. 2007b. Metodiky pro plánování sociálních služeb. [online] Praha: 

Centrum pro komunitní práci  [2. 9. 2009] Dostupné z: 

http://www.mpsv.cz/cs/6478 

23. kol. autorů. 2008. Zapojování veřejnosti, nástroj pro správu věcí veřejných. 

Přerov: Centrum pro komunitní práci.  (Martina Mirovská, Macurová, 

Zapojování veřejnosti do plánování sociálních sluţeb v ČR, 9-38) 

http://www.mpsv.cz/cs/3820
http://www.ftvs.cuni.cz/hendl/metodologie/index1.htm
http://www.mpsv.cz/cs/6680
http://www.mpsv.cz/cs/6478


Literatura 

92 

 

24. kol. autorů. 2009. Program pro Evropu návrhy občanské společnosti. Brusel: 

Evropský hospodářský a sociální výbor.  

25. Kolářová, Ludmila. 2008. Analýza koncepcí komunitního plánování V české 

republice na příkladu sociálních sluţeb. Nepublikovaná diplomová práce. Praha: 

FSV UK. 

26. Krausová, Anna. 2007. „Komunitní plánování/Strategické plánování“. In 

Janoušková, Klára (ed.). Metodické a koordinační dovednosti v sociálních 

sluţbách. Sborník studijních textů pro metodiky sociální prevence a sociální 

kurátory pověřené koordinační činností. Ostrava: Ostravská univerzita, s. 159 - 

195 

27. Kubalčíková, Kateřina. 2009. „Role uţivatele a zjišťování potřeb v procesu 

komunitního plánování sociálních sluţeb“. Sociální práce 2009(1): 85-96 

28. Kubánková, Věra. 2004. Prognóza vývoje počtu a věkové struktury obyvatel do 

roku 2015. Praha: Městská část Praha 9 

29. Labounková, Vladimíra, Půček, Milan, Rohrerová Ludmila a kolektiv. 2009. 

Metodická příručka pro zpracování strategických rozvojových dokumentů 

mikroregionů. Brno: Ústav územního rozvoje, s. 8 

30. Materová, Jitka. s.d. Komunitní plánování sociálních služeb – metodika. [online] 

Praha: Agora CE. [cit. 12. 10. 2009] Dostupné z: http://www.agora-

ce.cz/dokumenty/publikace/Metodika.pdf  

31. Matoušek, Oldřich. 2003b. Slovník sociální práce. Praha: Portál.  

32. Matoušek, Oldřich a kol. 2007. Sociální sluţby. Legislativa, ekonomika, 

plánování, hodnocení. Praha: Portál 

33. Mička, Pavel. 2005. „Občanská participace v plánování rozvoje“. [online] 

Ostrava. Prezentace. [cit. 3. 5. 2010] Dostupné z: http://www.agora-

ce.cz/dokumenty/materialy_ke_stazeni/Participace-na_web.ppt  

34. Ministerstvo práce a sociálních věci. 2002. Komunitní plánování – věc veřejná. 

[online] Praha: MPSV  [cit. 2. 10. 2009] Dostupné z:  http://www.mpsv.cz/cs/844 

http://www.agora-ce.cz/dokumenty/publikace/Metodika.pdf
http://www.agora-ce.cz/dokumenty/publikace/Metodika.pdf
http://www.agora-ce.cz/dokumenty/materialy_ke_stazeni/Participace-na_web.ppt
http://www.agora-ce.cz/dokumenty/materialy_ke_stazeni/Participace-na_web.ppt
http://www.mpsv.cz/cs/844


Literatura 

93 

 

35. Ministerstvo práce a sociálních věcí. 2003. Bílá kniha v sociálních službách. 

[online] Praha: MPSV  ČR [cit. 2. 10. 2009] Dostupné z: 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/736/bila_kniha.pdf 

36. Ministerstvo práce a sociálních věci. 2004.  Průvodce procesem komunitního 

plánování sociálních služeb. [online] Praha: MPSV ČR [2. 10. 2009] Dostupné z: 

http://www.mpsv.cz/cs/844 

37. Ministerstvo práce a sociálních věcí. 2005. Základní informace o komunitním 

plánování sociálních služeb. [online] Praha: MPSV ČR [2. 10. 2009] Dostupné z: 

http://www.mpsv.cz/cs/858 

38. Ministerstvo pro místní rozvoj. 2006. Národní rozvojový plán ČR 2007 – 2013. 

[online] Praha: MPSV ČR s. 60-68 [2. 10. 2009] Dostupné z: 

http://www.mmr.cz/Pro-media/Tiskove-zpravy/2006/Narodni-rozvojovy-plan-

CR-2007-2013--Budoucnost-pr 

39. Ministerstvo práce a sociálních věci. 2007c. Sumarizace závěrů „Analýzy 

procesu tvorby střednědobých plánů rozvoje sociálních sluţeb v krajích v roce 

2006“. Praha: MPSV 

40. Ministerstvo práce a sociálních věcí. 2008. Národní zpráva o strategii sociálních 

ochrany a sociálního začleňování na léta 2008 – 2010. [online] Praha: MPSV ČR 

[2. 9. 2009] Dostupné z:  http://www.mpsv.cz/files/clanky/5829/zprava_cj.pdf, 

cit. 2. 9. 2009 

41. Musil, Libor, Hubíková, Olga, Kubalčíková, Kateřina, Havlíková, Jana. 2006. 

Působení politiky sociálních sluţeb na kulturu poskytování osobních sociálních 

sluţeb ve vybrané OSS. Zpráva z první fáze výzkumu. [online] Praha: VÚPSV, 

Výzkumné centrum Brno s. 9-30 [12. 1. 2010] Dostupné z: 

http://praha.vupsv.cz/cgi-webisnt/ref.wis  

42. Müller, Karel. 2002. Češi a občanská společnost. Pojem, problémy, východiska. 

Praha: Triton 

43. Nekola, Martin. 2004. „Politická participace a efektivní vládnutí“. [online] [2. 3. 

2010] Dostupné z: http://veda.fsv.cuni.cz/doc/KonferenceRCS/prog_nekola.doc. 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/736/bila_kniha.pdf
http://www.mpsv.cz/cs/844
http://www.mpsv.cz/cs/858
http://www.mmr.cz/Pro-media/Tiskove-zpravy/2006/Narodni-rozvojovy-plan-CR-2007-2013--Budoucnost-pr
http://www.mmr.cz/Pro-media/Tiskove-zpravy/2006/Narodni-rozvojovy-plan-CR-2007-2013--Budoucnost-pr
http://www.mpsv.cz/files/clanky/5829/zprava_cj.pdf
http://praha.vupsv.cz/cgi-webisnt/ref.wis
http://veda.fsv.cuni.cz/doc/KonferenceRCS/prog_nekola.doc


Literatura 

94 

 

44. Ochrana, František. 2007. Manažerské metody ve veřejném sektoru. Teorie, praxe 

a metodika uplatnění. Druhé upravené a rozšířené vydání. Havlíčkův Brod: 

Ekopress.  

45. Oriniaková, Pavla, Rosecký, Daniel. 2003. Komunitní plánování sociálních 

služeb. Plzeň: CpKP ČR. 

46. Pehe, Jiří, 1998. „Občanská společnost obohacuje moderní demokracii“. [online] 

[cit. 3. 4. 2010] Dostupné z: http://www.pehe.cz/clanky/1998/obcanska-

spolecnost-obohacuje-moderni-demokracii/ 

47. Pehe, Jiří, 2000. „Participace občanů na věcech veřejných“. [online] [cit. 3. 4. 

2010] Dostupné z: http://www.pehe.cz/clanky/2000/participace-obcanu-na-

vecech-verejnych 

48. Pehe, Jiří. 2000. „Role státu v moderní společnosti“. [online] [cit. 2. 3. 2010] 

Dostupné z: http://www.pehe.cz/clanky/2000/role-statu-v-moderni-spolecnosti 

49. Pehe, Jiří, 2004. „Občanská společnost v soudobé diskusi“. [online] [3. 4. 2010] 

Dostupné z: http://www.pehe.cz/clanky/2004/obcanska-spolecnost-v-soudobe-

diskusi/ 

50. Potůček, Martin a kol.  2005. Veřejná politika. Praha: Sociologické 

nakladatelství.  

51. Programový tým projektu EQUAL 0076. s.d. Metodiky pro plánování sociálních 

sluţeb. Deset základních kroků v procesu komunitního plánování a příprava 

prostředí pro pořízení komunitního plánu. [online] Centrum pro komunitní práci 

Ústí nad Labem [cit. 12. 1. 2010] Dostupné z: 

http://www.komunitniplanovani.com/kp-metodiky_11/ 

52. Průša, Ladislav. 2007. Efektivnost sociálních služeb: vybrané prvky a aspekty. 

[online] Praha: VÚPSV s. 26-27 [2. 1. 2010] Dostupné z: 

http://praha.vupsv.cz/cgi-webisnt/fu.wis 

53. Příhodová, Alice. 2004. „Koncept komunity v komunitní sociální práci“. Sociální 

práce 2004(3):43-57 

http://www.pehe.cz/clanky/1998/obcanska-spolecnost-obohacuje-moderni-demokracii/
http://www.pehe.cz/clanky/1998/obcanska-spolecnost-obohacuje-moderni-demokracii/
http://www.pehe.cz/clanky/2000/participace-obcanu-na-vecech-verejnych
http://www.pehe.cz/clanky/2000/participace-obcanu-na-vecech-verejnych
http://www.pehe.cz/clanky/2000/role-statu-v-moderni-spolecnosti
http://www.pehe.cz/clanky/2004/obcanska-spolecnost-v-soudobe-diskusi/
http://www.pehe.cz/clanky/2004/obcanska-spolecnost-v-soudobe-diskusi/
http://www.komunitniplanovani.com/kp-metodiky_11/
http://praha.vupsv.cz/cgi-webisnt/fu.wis


Literatura 

95 

 

54. Rakušanová, Petra, Řeháková, Blanka. 2006. Participace, demokracie a 

občanství v evropském kontextu. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České 

republiky.  

55. Rektořík, Jaroslav a kolektiv. 2007. Organizace neziskového sektoru. Základy 

ekonomiky, teorie a řízení. Praha: Ekopress, s. r. o.  

56. Sedláková, Jaroslava. Kvalita komunitního plánování sociálních sluţeb: 

případová studie. [online] Jindřichův Hradec: Fakulta managementu [cit. 12. 3. 

2010] Dostupné z: http://www.vse.cz/aop/pdf/282.pdf 

57. Skovajsa, Marek. s. d. „Demokracie, občanská kultura a sociální kapitál“. 

[online] s.l. [cit. 1. 4. 2010] Dostupné z: 

http://www.fhs.cuni.cz/kos/kos_soubory/skovajsa_obcanska_kultura_a_socialni_

kapital.doc 

58. Skovajsa, Marek. s. d. „Občanská společnost a stát v dějinách evropského 

politického myšlení.“ [online] s.l. [cit.1. 4. 2010] Dostupné z: 

http://www.fhs.cuni.cz/kos/kos_soubory/skovajsa_obcanska_spolecnost_a_stat.d

oc 

59. Stulík, David. 2003. „Stav občanské společnosti v zemích EU a moţnosti jejího 

rozvoje v ČR po vstupu do EU“. Praha: NROS 

60. Stulík, David. 2004. „Participativní demokracie v evropské ústavní smlouvě“. 

[online] [cit. 27. 3. 2010] Dostupné z: 

http://www.europeum.org/disp_article.php?aid=744&cid=0&nolang=0&page=9

&type=0,    

61. Surynek, Alois, Komárková, Růţena, Kašparová, Eva. 2001.  Základy 

sociologického výzkumu. Praha: Management Press. 

62. Surynek, Alois, Pauknerová, Daniela, Lukeš, Martin. 2006. Zpracování projektů. 

Metodika příručka pro předmět 3PS423 Metody výzkumu a jejich aplikace. 

Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská. 

63. Šveřepa, Milan. 2007. Vodítka pro komunitní plánování sociálních služeb. 

Královehradecký kraj: Občanské poradenské středisko, o. p. s.  

http://www.vse.cz/aop/pdf/282.pdf
http://www.fhs.cuni.cz/kos/kos_soubory/skovajsa_obcanska_kultura_a_socialni_kapital.doc
http://www.fhs.cuni.cz/kos/kos_soubory/skovajsa_obcanska_kultura_a_socialni_kapital.doc
http://www.fhs.cuni.cz/kos/kos_soubory/skovajsa_obcanska_spolecnost_a_stat.doc
http://www.fhs.cuni.cz/kos/kos_soubory/skovajsa_obcanska_spolecnost_a_stat.doc
http://www.europeum.org/disp_article.php?aid=744&cid=0&nolang=0&page=9&type=0,%20cit.%2027.%203.%202010%20%20
http://www.europeum.org/disp_article.php?aid=744&cid=0&nolang=0&page=9&type=0,%20cit.%2027.%203.%202010%20%20


Literatura 

96 

 

64. Úlehla, Ivan. 2001. „První kroky komunitního plánování.“ [online] [cit. 3. 3. 

2010] Dostupné z: www.komplan.cz/soubory/prvni_kroky.pdf 

65. Úlehla, Ivan. 2003a. „Komunitní plánování jako součást reformy.“ [online] [3. 3. 

2010] Dostupné z: http://www.komplan.cz/soubory/soucast_reformy.pdf 

66. Úlehla, Ivan. 2003b. „Sociálně psychologické aspekty komunitního plánování 

obcí“ [online] [3. 3. 2010] Dostupné z: 

http://www.komplan.cz/soubory/socpsych_aspekty_kp.pdf 

67. Úlehla, Ivan. 2004. „Úskalí komunitního plánování.“ [online] [3. 3. 2010] 

Dostupné z:  http://www.komplan.cz/soubory/uskali.pdf 

68. Vajdová, Tereza. 2004a. Česká občanská společnost 2004:po patnácti letech 

rozvoje. Praha: NROS 

69. Vajdová, Tereza. 2004b. Zpráva o neziskovém sektoru v České republice. 

[online] Praha: NROS. s. 13-15, 19-27 [cit. 15. 10. 2009] Dostupné z: 

http://www.institutumeni.cz/res/data/002/000331.pdf 

70. Vasková, Vladana. 2002. Komunitní plánování – věc veřejná: jak zjistit, co lidé 

opravdu chtějí? Jak zlepšit ţivot v obci? Praha: Ministerstvo práce a sociálních 

věcí  

71. Vondra, Radek. 2010. Aktivní rodina. Projektový záměr aktivizace rodin 

v lokálních komunitách. Nepublikovaná diplomová práce. Praha: Evangelická 

teologická fakulta UK 

72. kol. autorů. 1999. Velký slovník naučný. Český Těšín: Diderot 

73. ZNOJ, M. 2005. „Deliberativní – a co dál?“.  Listy – Časopis pro politickou 

kulturu a občanský dialog. [online] [cit. 20. 3. 2010] Dostupné z: 

http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=054&clanek=040531 

 

Sekundární 

1. Agora CE. 2002. Radnice naslouchá občanům. [online]. Měchenice: Agora CE. 

cit. 12. 10. 2009]. Dostupné z: 

<http://www.agorace.cz/dokumenty/publikace/radnice_nasloucha_obcanum_CZ.

pdf> 

http://www.komplan.cz/soubory/prvni_kroky.pdf
http://www.komplan.cz/soubory/soucast_reformy.pdf
http://www.komplan.cz/soubory/socpsych_aspekty_kp.pdf
http://www.komplan.cz/soubory/uskali.pdf
http://www.institutumeni.cz/res/data/002/000331.pdf
http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=054&clanek=040531
http://www.agorace.cz/dokumenty/publikace/radnice_nasloucha_obcanum_CZ.pdf
http://www.agorace.cz/dokumenty/publikace/radnice_nasloucha_obcanum_CZ.pdf


Literatura 

97 

 

2. Bajer, P., Zoubková, P. 2004. „Otazníky komunitního plánování“. Sociální práce 

2004(3), s.27-31 

3. Bárta, Jiří. 1997. Strategické plánování pro neziskové organizace. Jak rozhodovat 

o budoucnosti vaší organizace. Praha: NROS 

4. Berman, Eric, Bursíková, Ivana, Jeřábek, Hynek, Mička, Pavel, Slezáková, Věra, 

Voster, Maarten. 2002. Sedm kroků k zapojení veřejnosti. [online] Měchenice: 

Agora Central Europe. [cit. 12. 10. 2009] Dostupné z: http://www.agora-

ce.cz/dokumenty/publikace/sedm_kroku.pdf. 

5. Bjalkovski, Christo, Fruhbauer, O. 2000. Sociální služby v zemích Evropské unie. 

[oline] Praha: VÚPSV [cit. 10. 9. 2009] Dostupné z: 

http://praha.vupsv.cz/fulltext/Bjalk.pdf. 

6. Frauneterková, Veronika. 2008. Komunitní plánování sociálních služeb ve 

spolupráci měst Benešov, Vlašim, Votice. Nepublikovaná diplomová práce. 

Praha: FHS UK  

7. Galko, Monika. 2007. Komunitní plánování sociálních služeb. Nepublikovaná 

bakalářská práce. Brno: Ekonomicko – správní fakulta, Masarykova univerzita 

8. Havel, Václav. 1990. O lidskou identitu - Moc bezmocných. Praha: Rozmluvy 

9. Hrdý, Milan. 2006. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů 

EU. Praha: Aspi, a. s.  

10. Hurytová, Ivana. 2002. „Něco málo o grantování“. Grantis  X (11): 4-6. 

11. Husáková, Šárka. 2006. Sociální služby a úloha nestátních organizací 

v sociálním zabezpečení. Nepublikovaná diplomová práce. Praha: Právnická 

fakulta UK 

12. Hutař, Jan, Krása, Václav. 2006. Co přináší zákon o sociálních službách pro 

uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy. Praha: Národní rada 

osob se zdravotním postiţením ČR 

13. Chvalovský, Václav. 2005. Řízení projektů aneb překážkový běh na dlouhou trať. 

Praha: Aspi, a. s.   

14. Kahovcová, Ivana. 2007. Komunitní plánování sociálních služeb pro seniory 

v regionu Milevsko. Nepublikovaná diplomová práce. České Budějovice: ZSF JU 

http://www.agora-ce.cz/dokumenty/publikace/sedm_kroku.pdf
http://www.agora-ce.cz/dokumenty/publikace/sedm_kroku.pdf
http://praha.vupsv.cz/fulltext/Bjalk.pdf


Literatura 

98 

 

15. Kailová, Kateřina. 2005. Komunitní plánování sociálních služeb: srovnávací 

studie měst Ústní nad Labem a Most. Nepublikovaná diplomová práce. Praha: 

FHS UK 

16. kol. autorů. 2009. Nové zjišťování potřeb. Přerov: Komunitní plánování, o.p.s.  

17. Kombercová, Gabriela. 2007. Analýza metodiky komunitních plánování 

sociálních sluţeb realizovaných v Jihočeském kraji. Nepublikovaná diplomová 

práce. České Budějovice: ZSF JU  

18. Kuthanová, Lucie. 2005. Zapojování veřejnosti a občanského sektoru do 

rozhodovacích procesů v komunální politice. Nepublikovaná diplomová práce. 

Praha: FHS UK   

19. Magistrát hlavního města Prahy. 2007: Střednědobý plán rozvoje sociálních 

sluţeb Hlavního města Prahy na rok 2008 (přípravná fáze). Praha: MHMP 

20. Marhanová, Jitka. 2005. Komunitní plánování sociálních služeb v Jičíně 

z pohledu členů jedné z pracovních skupin. Nepublikovaná diplomová práce. 

Praha: FHS UK. 

21. Michalík, Jan. 2009. Poradenství pro uživatele sociálních služeb. Praha: Národní 

rada osob se zdravotním postiţením ČR 

22. Navrátil, Pavel, Šimíková, Ivana. 2003. „Komunitní sociální práce jako nástroj 

boje proti sociálnímu vyloučení: příklad ´Strategie sociální inkluze Romů 

v Brně´“. Sociální práce 2003(4):76-104 

23. Rákoczyová, Miroslava. 2003. „Komunitní práce jako jeden z nástrojů řešení 

problému sociální exkluze“. Sociální práce 2003(1):69-81 

24. ROEBUCK, Sue. What is civil society? [online] [Cit. 17.1.2010]. Dostupné z: 

http://www.lse.ac.uk/collections/CCS/what_is_civil_society.htm 

25. Rosenau, Milton, D. 2007. Řízení projektů. Brno: Computer Press, a. s. 

26. Řáhová, Barbora. 2005. Komunitní plánování sociálních služeb v České 

republice. Nepublikovaná diplomová práce. Praha: FSV UK  

 

http://www.lse.ac.uk/collections/CCS/what_is_civil_society.htm


Literatura 

99 

 

27. Svobodová, Jana, Jandlová, Eva. 2003. Zapojování veřejnosti do procesu 

strategického posuzování vlivů na životní prostředí. Účast veřejnosti v SEA. 

Metodická příručka.  Přerov: Centrum pro komunitní práci.  

28. Vithová, Vladimíra. 2004. Zhodnocení procesu komunitního plánování na 

Písecku a jeho srovnání s procesem komunitního plánování v regionu Ústí nad 

Labem. Nepublikovaná diplomová práce. České Budějovice: ZSF  JU. 

29. WILCOX, D. 1994. The Guide to Effective Participation. [online]  

http://www.partnerships.org.uk/guide/index.htm   

30. Topinka, Daniel. 2007. „Mapování potřeb uţivatelů sociálních sluţeb“. In 

Janoušková, Klára (ed.). Metodické a koordinační dovednosti v sociálních 

sluţbách. Sborník studijních textů pro metodiky sociální prevence a sociální 

kurátory pověřené koordinační činností. Ostrava: Ostravská univerzita, s. 109 – 

142. 

 

Analyzované dokumenty 

1. Agora Central Europe. 2007. Mapování potřeb uživatelů sociálních služeb 

v Praze 9 na základě průzkumu mezi uživateli sociálních služeb uskutečněného 

v červnu 2007. Praha: Agora CE 

2. Krchová, Andrea. 2008. Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v rámci 

procesu komunitního plánování v Praze 9. Osoby ohrožené sociálním 

vyloučením, osoby bez přístřeší. Praha: Centrum pro komunitní práci 

3. Vokurková, Košková, Vladimíra. 2009. Střednědobý plán rozvoje sociálních 

služeb v Praze 9 na období 2009 – 2011. Nepublikovaný rukopis   

4. Vokurková, Košková, Vladimíra. 2009. Analýza poskytovatelů sociálních služeb 

v Praze 9 a v HMP. Nepublikovaný rukopis   

5. Vokurková, Košková, Vladimíra. 2009. Analýza finančních toků v sociálních 

službách v Praze 9 a v HMP. Nepublikovaný rukopis   

6. Zápisy ze setkání pracovních skupin komunitního plánování sociálních sluţeb 

v Praze 9 

http://www.partnerships.org.uk/guide/index.htm


Literatura 

100 

 

7. Zápisy ze setkání řídící skupiny komunitního plánování sociálních sluţeb v Praze 

9 

8. Zápisy z veřejných setkání k problematice sociálních sluţeb v Praze 9 

9. Měsíčník Prahy 9 Devítka 

10. Internetové stránky Městské části Praha 9 

11. Registr poskytovatelů sociálních sluţeb [online] 

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby.do?SUBSESSION_ID=126376674

1562_15  [cit.12. 10. 2009] 

12. www.komunitniplanovani.com. [15.10.2009] 

13. http://ma21.cenia.cz/ [15. 10. 2009] 

14. http://obcan.ecn.cz/index.shtml?w=u&x=1921880, [15. 10. 2009] 

15. http://www.mpsv.cz/cs/1051 [15. 10. 2009]  

16. http://zapojeni-verejnosti.cpkp.cz/ [15. 10. 2009] 

17. www.cpkp.cz [15. 10. 2009] 

18. www.komplan.cz [15. 10. 2009] 

19. www.praha9.cz [15. 10. 2009] 

 

Jiné 

Vzdělávání účastníků komunitního plánování sociálních sluţeb  

 

Zákony 

1. ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ. 2001. Aarhuská úmluva. [online] cit. 

12. 10. 2009 http://www.ucastverejnosti.cz/cz/aarhuska-umluva/text-

umluvy.html 

2. ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ. 1992. Agenda 21. [online] 

http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/english/agenda21toc.htm 

3. Zákony 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách 

4. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 

5. Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích  

6. Zákon č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze 

7. Zákon č.  248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje 

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby.do?SUBSESSION_ID=1263766741562_15
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby.do?SUBSESSION_ID=1263766741562_15
http://www.komunitniplanovani.com/
http://ma21.cenia.cz/
http://obcan.ecn.cz/index.shtml?w=u&x=1921880
http://www.mpsv.cz/cs/1051
http://zapojeni-verejnosti.cpkp.cz/
http://www.cpkp.cz/
http://www.komplan.cz/
http://www.praha9.cz/
http://www.ucastverejnosti.cz/cz/aarhuska-umluva/text-umluvy.html
http://www.ucastverejnosti.cz/cz/aarhuska-umluva/text-umluvy.html
http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/english/agenda21toc.htm


Přílohy 

101 

 

Přílohy 

 

Příloha 1: 

Kritéria kvality pro plánování sociálních sluţeb  - viz CD 

Příloha 2: 

Metodiky pro plánování sociálních sluţeb – viz CD 

Příloha 3: 

Milníky pro plánování sociálních sluţeb  

Příloha 4: 

Organizační struktura komunitního plánování  

Příloha 5: 

Seznam poskytovatelů oslovených k zapojení do komunitního plánování sociálních 

sluţeb v Praze 9 

 

 



 

O autorovi 

102 

 

 

O autorovi 

 

Autorka vystudovala sociální práci a sociální politiku na Univerzitě Hradec Králové, 

kde absolvovala v roce 2005. Jiţ více neţ deset let se pohybuje v sociální oblasti. Působila 

jako terénní sociální pracovnice v sociálně právní ochraně dětí, jako kurátorka pro mládeţ. 

Naposledy pracovala jako koordinátorka komunitního plánování sociálních sluţeb v Praze 

9 a vedla oddělení sociální prevence. V současné době je na mateřské dovolené. 

Komunitnímu plánování sociálních sluţeb se nadále věnuje.   
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Slovník nejdůležitějších jmen a pojmů 

 

Aktéři komunitního plánování  

Rozumí se jimi uţivatel, zadavatel, poskytovatel, ale i další osoby či organizace, 

která je zainteresovaná na plánovaném problému či tématu a jeho řešení se účastní.  

Komunitní plán 

Dokument, který vzniká jako výstup plánování rozvoje sociálních sluţeb. 

Komunitní plánování 

Metoda pro plánování řady oblastí, která spočívá v aktivní a vzájemné spolupráci 

těch, kterých se daná oblast či témata nějakým způsobem dotýká.  

Kritéria kvality pro plánování sociálních služeb 

Metodická pomůcka pro sebehodnocení a rozvíjení efektivních postupů při plánování 

sociálních sluţeb na úrovni obce a kraje 

Metodiky pro plánování sociálních služeb 

Metodická pomůcka pro plánování sociálních sluţeb na úrovni obci a kraje 

Občanská participace 

Zapojování občanů do věcí veřejných nezávisle na státu a ekonomické sféře. Můţe 

být institucionalizovaná ve formě občanských sdruţení či neziskových organizací.  

Občanská společnost 

Podle metodiky mezinárodního výzkumného projektu „Civil Society Index 

CIVICUS“ je občanská společnost definována jako oblast institucí, organizací a 

jedinců v prostoru mezi rodinou, státem a trhem, v prostoru, ve kterém se lidé mohou 

dobrovolně sdruţovat s cílem prosadit společné zájmy. (Dohnalová, 2006) 

Politická participace 

Je aktivita občanů, kterou se snaţí ovlivnit nebo podpořit vládu nebo politiky.  

Poskytovatelé sociálních služeb 

Rozumí se jim subjekt poskytující sociální sluţby při splnění podmínek stanovených 

zákonem.  

Pracovní skupina 
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Je tvořena uţivateli, poskytovateli, zadavateli a dalšími účastníky. Řeší konkrétní 

úkoly, oblasti, témata.  

Řídící skupina 

Jedná se o skupinu sestavenou dle principu triády. Řídíc proces plánování a je 

odpovědná za jeho průběh.  

Sociální služby  

Sluţby podle zákona 108/2006 Sb. O sociálních sluţbách 

Stakeholders – viz aktéři participačních procesů 

Všechny osoby, instituce či organizace, které mají vliv na participační proces nebo 

jsou procesem nějak ovlivněny. 

Uživatelé sociálních služeb 

Osoba, která vyuţívá sociální sluţby, protoţe se ocitla v nepříznivé situaci  

Veřejnost 

Všichni ostatní zájemci, kterým nejsou sociální sluţby a jejich fungování a 

poskytování lhostejné a jsou schopni aktivně přispět k vytvoření plánu a jeho 

realizaci. 

Zadavatelé sociálních služeb 

Je odpovědný za zajištění sociálních sluţeb na příslušném území. Jsou jimi 

především obce a kraje, které prostřednictvím svých zastupitelů nesou hlavní 

odpovědnost za kvalitu a dostupnost sociálních sluţeb. 

Zapojování veřejnosti 

Je základní podmínkou plánování sociálních sluţeb a principem metody komunitního 

plánování. Cílem je začlenit do plánovacích procesů všechny aktivní zájemce, 

klíčové osoby a ostatní širokou veřejnost z místního společenství  
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