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Věc: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážená paní Kuldanová,

Vaší žádostí o informace dle zák. č. 106/1999 Sb., ze dne 7. 10. 2021, žádáte o poskytnutí informace, jak 
jednotlivé městské části hlavního města Prahy mapují potřeby rodin dětí s postižením, a proto žádáte o 
následující informace:

1. Jakou formou mapuje vaše městská část potřeby rodin dětí s postižením? Máte k dispozici 
studie/analýzy na toto téma? Pokud ano, můžete nám je, prosím, poskytnout nebo nás 
nasměrovat, kde je můžeme dohiedat?

Odpověď: městská část od tzv. „sociální reformy" v roce 2012 nemá k dispozici informace o rodinách dětí 
s postižením. Odbor sociálních věcí a školství (dále jen „OSVŠ") pomáhá rodinám uvedených dětí pouze 
v případě, že se na nás obrátí, popř. z úřední činnosti, např. OSPOD aj. Spolupracujeme s pediatry na 
území městské části, kteří by měli být schopni tyto rodiny „odeslat" na OSVŠ, v případě, že by rodina 
potřebovala pomoci - teoretická možnost, za posledních 8 let se stalo ve 2 případech.

2. Realizuje vaše městská část komunitní plánování sociálních a návazných služeb? V případě že 
ano, jsou v pracovních skupinách zástupci samotných rodičů/pečujících o dítě s postižením?

Odpověď: v současné době městská část nerealizuje komunitní plánování sociálních služeb. Důvodem je 
skutečnost, že samospráva oslovuje veřejnost prostřednictvím agendy MA21.

Nad rámec dotazu sdělujeme, že OSVŠ vnímá problematiku podpory a pomoci rodinám dětí s postižením 
jako velmi důležitou, v loňském roce se podařilo rozšířit registraci „naší" pečovatelské služby i na pomoc 
rodinám s dětmi od 1 roku věku, která je zacílena mimo jiné i na tyto rodiny.

Zároveň městská část podporuje formou dotací í organizace, pomáhající rodinám s postiženými dětmi, 
např. Raná péče.

Na závěr uvádíme, že máme zájem o spolupráci s Vaší organizací a uvítáme i příklady dobré praxe, které 
bychom mohli aplikovat i na naší městské části ve prospěch rodin dětí s postižením, žijících na území MČ 
Praha 20.

S pozdravem

Ing. Monika Brzkovská
vedoucí odboru 
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