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Úvod
V průběhu měsíců červenec až říjen 2018 jsme provedli osobní šetření v obcích ORP
Černošice. V listopadu jsme výsledky šetření zpracovali pro potřeby komunitního plánování.
Jednalo se o převážně osobní setkání se starostou/starostkou nebo se zastupitelem případně
doporučeným zaměstnancem obecního úřadu. Osobní setkání nám pomohlo doplnit
poznatky a informace, které jsme postrádaly v došlých vyplněných dotaznících (dotazníkové
šetření proběhlo v jarních měsících 2018)
Kladené otázky směřovaly především na problematiku, která úzce souvisí se sociální oblastí:
Obecní byty a sociální bydlení
Soukromé ubytovny
Komunitní život
Bezdomovectví
Školská zařízení
Finance a pomoc lidem v těžké životní situaci
Veřejně prospěšné práce, Obecně prospěšné práce
Poskytovatelé služeb fungující v obci

Vzhledem k nesourodosti území, kde není přirozené centrum, ke kterému by se obyvatelé
ORP Černošice vztahovali, se charakter problémů obcí liší, a to podle územní historie
jednotlivých lokalit. Lidé využívají služeb v obcích sousedních okresů, neboť jsou to historicky
přirozená centra. Dále se využívá služeb Hlavního města Prahy, kde i převážná část obyvatel
pracuje a děti sem dojíždějí do škol. Některé problémy mají přesto společné.
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Obecní byty a sociální bydlení
Obce svůj majetek ve většině případů v průběhu času rozprodaly a nyní, pokud mají řešit
naléhavé bytové problémy, narážejí na velký nedostatek obecních bytů. Finance na stavbu
nových bytů nejsou a obce v převážné většině nevlastní ani pozemky pro novou výstavbu.
Situaci komplikuje neexistující samostatný zákon o sociálním bydlení. Vláda se tuto situaci
snaží řešit programem na výstavbu bytů a dotacemi pro obce. Sociální bydlení ale nemůže
suplovat výstavba bytů.
Následující tabulka uvádí přehled obecních bytů k datu 30.10.2018. Bytová situace se v čase
mění a informace by se měly průběžně aktualizovat. Byty uvedené v tabulce jsou všechny
obsazené, volné byty k pronájmu k dispozici nemají. Z celkového počtu 554 bytů jich je 130
v Domech s pečovatelskou službou.
obec

bytová situace

Černošice
Černolice

počet bytů v DPS 38, 9 obecních bytů
obecní byty - 2, jeden je v hasičárně - spíše sociální byt a druhý za
standartní nájem
obecní byty -6 bytů, obsazené, tržní nájem
obecní byty - obsazené
sociální bydlení - 4 byty (obsazené)
1 obecní byt - pronajatý
soc. bydlení -1 byt na 1/2 roku (až na rok) pro nenádálé případy;
domeček - 2 minibyty - bydlí zde člověk kde je obec opatrovníkem;
obecní byty - 2 bytovky=20 bytů; zohledňuje se sociální situace při
výběru nových nájemníků; 1 školnický byt-obsazen nájemníky; dále
má obec budovu Pod Vinicí, kde se zatím zvažuje co s ní do
budoucna
obecní byty - 8 bytů, tržní nájem (54,-Kč) (připravuje se projekt na
10 obecních bytů a na garsonky pro seniory)
soc. bydlení ani obecní byty nejsou (v plánu je vybudování soc. bytu
na půdě obec. Úřadu)
obecní bytovka - 22 bytů - z části služební byty, senioři, matky
samoživitelky - levnější nájem 77 Kč/m2
obecní byty - celkem 4; 1 sociál. byt, 1 služební byt a 2 za tržní
nájemné; byty zvl. Určení -12; 20 bytů v DPS (u toho 4 pro páry)
obecní byt -1 byt - 2/3 tržního nájemné
1 učitelský, 1 tržní nájemné
obecní byt - 1 (obsazen seniorkou)
obecní byty - 15, převážně služební byty (policie, učitelé), plánuje se
výstavba 8 malometrážních bytů
obecní byty - 23 - obálková metoda, obsazené
sociální bydlení - 4 obecní byty, v současné době pronajato,
seniorům a invalidnímu důchodci
obecní byty - 3 spíše sociál. Bydlení - nízké nájemné, samoživitel a
důchodci
2 obecní byty - 1 služební byt, 1 nouzový byt
Obecní byty -52 bytů různé kategorie; 60 Kč/m2, v případě dobré
platební morálky 50 Kč/m2; část bytů je určená jako sociální bydlení
a jako služební byty

Čísovice
Davle
Dobrovíz
Dobříč
Dobřichovice

Dolní Břežany
Holubice
Horoměřice
Hostivice
Hvozdnice
Choteč
Jeneč
Jesenice
Jílové
Kamenný Přívoz
Klínec
Kněževes
Libčice nad
Vltavou

počet bytů
47
2
6
5
4
1
25
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22
36
1
2
1
15
23
4
3
2
52
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Lichoceves
soc. bydlení - 2 byty, 1 obecní byt - opravuje se
Měchenice
obecní byty - tržní nájemné
Mníšek pod Brdy obec vlastní 46 bytů včetně městské ubytovny, v současné době
obsazené, v bytech bydlí senioři za 64\Kč/m2, pokud se byt uvolní
nabídne se obálkovou metodou - není určeno jen pro obyvatele
Mníšku; obec lidem v životní nouzi pronajme byt i za 100 Kš/m2
Nučice
2 obecní sociální byty, 12 obecních bytů na pronájem (45,-Kč/m2) žijí tam převážně důchodci
Ořech
11 obecních bytů - 5 ve škole - používají je jako služební, pokud jsou
volné pronajímají je na rok 65,-Kč/m2; dalších 6 bytů se pronajímá za
80-140 Kč/m2
Petrov
1 obecní byt - obsazený
Průhonice
sociální bydlení - 5 bytů, obsazené; obec vlastní několik služebních
bytů
Psáry
obecní byty - 11 služebních bytů -obsazené
Roztoky
obecní byty - obálkovou metodou, i pro lidi, kteří nežijí v Jesenici; 35
- 37 bytů; sociální bydlení -5 bytů - obsazené; 26 bytů v DPS - byty
zvláštního určení; 2 jsou pro manželské páry
Rudná
sociální bydlení - 2 byty - nyní obsazené; obecní byty - v přípravě
jsou 3 byty
Řevnice
obecní byty -6 bytů, byty pro seniory a zdravot. postižené občany 29
Středokluky
obecní byty - 17; polovinu obývají starší lidi, 3 prázdné byty
Štěchovice
sociální bydlení - 12 bytů; obecní byty - tržní nájemné; 3 byty, 7
bytových jednotek v RD, 2 byty formou ubytovny; 17 bytů v DPS;
upřednostňují se zájemci s trvalým bydlištěm ve Štěchovicích
Úholičky
obecní byty - 5; 4 obsazené, jeden volný - běžný nájem
Vrané nad
sociální bydlení, obecní byty - 28 obecních bytů s nájmem
Vltavou
63,50Kč/m2; 1 byt volný - bude se rekonstruovat; jen pro občany
Vraného
Zvole
sociální bydlení - chystají 4 sociální byty
Celkem
Tabulka: vlastní

3
10
46

14
11

1
5
11
66

2
35
17
41

5
28

0
554

Počet bytů v Domech s pečovatelskou službou v ORP Černošice
DPS v ORP Černošice
obec
Černošice
Hostivice
Roztoky
Řevnice
Štěchovice

počet bytů
38
20
26
29
17
130

Tabulka: vlastní
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Soukromé ubytovny
Obce nemají vždy přehled o všech ubytovacích zařízeních fungujících v jejich katastru. Pokud
ubytovny v obci jsou, bývají mnohdy zdrojem problémů. Obce nemají zákonné možnosti a
nástroje k jejich řešení. Dochází zde ke kumulaci osob s problémovým chováním spojené
s požíváním alkoholu. Tyto ubytovny jsou často spojovány s tzv. obchodem s chudobou a
rychlé a účinné řešení není zatím na obzoru.

Komunitní život
Komunitní život v obcích se odvíjí od angažovanosti, aktivitě a zájmu občanů. Velký vliv na
rozvoj komunity v obci má i starosta/tka a zastupitelstvo, které vychází angažovaným a
aktivním občanům vstříc a jejich aktivity podporuje. Některé obce žijí bohatým společenským
životem zahrnující sportovní akce, kulturní akce, dětské dny, zájezdy pro seniory, ochotnické
divadlo a podobně. V některých obcích fungují různé neformální spolky, mateřská centra,
kluby seniorů, často je zmiňována Univerzita třetího věku.
Na komunitním životě se velkou měrou podílejí dobrovolní hasiči, kteří pomáhají s přípravou
a organizací akcí. Pro obec je nespornou výhodou, pokud se občané vzájemně znají, setkávají
a podílejí na společných akcích a událostech. Pocit sounáležitosti a příslušnosti k obci
napomáhá k dobrým sousedským vztahům, vzájemným výpomocem a dobrovolné účasti na
zvelebování obce.

Bezdomovectví
V některých obcích se osoby bez přístřeší vyskytují, a to v počtech od 0 do 5. Během sčítání
osob bez přístřeší v dubnu 2019 bylo napočítáno 43 osob, dle jednotlivých obcí jsou výsledky
uvedeny v následující tabulce. Problémy spojené s bezdomovectvím se v obcích řeší
převážně prostřednictvím policie, popřípadě v rámci terénní sociální práce. V celém ORP se
jedná o několik desítek osob, kteří se přemisťují mezi obcemi, někteří žijí v lesích
v improvizovaných přístřešcích. V období od jara do podzimu se v regionu ORP Černošice
vyskytuje více občanů bez přístřeší než v zimě. Tyto osoby se přemisťují na zimu do Prahy,
která nabízí dostupné sociální služby pro tuto cílovou skupinu.
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Obec

Doplňte
pohlaví:
M (muž)
Ž (žena)

Černolice
M
Čisovice
M
Dolní Břežany
M
Horoměřice
M
Horoměřice
M
Horoměřice
M
Hostivice
M
Hostivice
Ž
Hostivice
M
Hostivice
Ž
Hostivice
M
Hostivice
M
Hostivice
Ž
Hostivice
M
Hostivice
M
Jeneč
M
Jeneč
M
Jeneč
M
Jesenice
M
Jesenice
M
Jílové u Prahy
M
Kamenný Přívoz
M
Lety
M
Lety
M
Mníšek p. Brdy
M
Mníšek p. Brdy
M
Mníšek p. Brdy
Ž
Ohrobec
M
Ohrobec
M
Roztoky u Prahy
M
Slapy
M
Statenice
M
Třebotov
M
Úholičky
M
Únětice
M
Vestec
M
Vestec
Ž
Vrané nad Vltavou
M
Vrané nad Vltavou
M
Vrané nad Vltavou
M
Vrané nad Vltavou
M
Všenory
M
Zbuzany
M
celkem
43
Tabulka: MÚ Černošice – OSVZ

Věk v
celých
letech
51
35
55
40-50
40-50
40-50
40
40
40
40
50
50
60
70
60
35
35
50
69
55
55
65
47
54
51
49
46
41
53
27
35
55
37
55
55
44
36
60
45
65
55
50
50

Obvyklé místo přespávání:
A (venku/provizorní přístřeší)
B (noclehárna) C (azylový dům)
D (obecní nekomerční ubytovna)

Doba
A (do 1 r.) B (1-2 r.)
C (2 – 5 let)
D (5 a více let)

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

B
D
D

C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D
C
C
C
C
D
C
C
D
C
C

A
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Školská zařízení
Pokud se jedná o školská zařízení, tak se převážně řeší jejich nedostatečná kapacita,
spádovost a finance na výstavbu nových, či rekonstrukci stávajících zařízení. Některé obce
řeší nedostatečné kapacity jak mateřských škol, tak základních škol. Situace se řeší žádostmi
o dotace, které mají různou úspěšnost, stavbami nových základních škol (Psáry, Roztoky) i
mateřských škol (Jinočany). S místy v mateřských školách pomáhají soukromé školky a dětské
skupiny. Některé obce nemají smlouvy o spádovosti a pak se dostávají do určitých problémů
s umístěním dětí.
Následující tabulka poskytuje přehled o školách podle zástupců obcí
Obce
Bojanovice
Bratřínov
Březová - Oleško
Buš
Černolice
Černošice
Červený Újezd
Číčovice
Čísovice
Davle
Dobrovíz
Dobříč
Dobřichovice
Dolní Břežany
Drahelčice
Holubice
Horoměřice
Hostivice
Hradišťko
Hvozdnice
Choteč
Chrášťany
Chýně
Chýnice
Jeneč
Jesenice
Jílové u Prahy
Jíloviště
Jinočany
Kamenný Přívoz
Karlík
Klínec
Kněževes
Kosoř
Kytín

vyjádření obcí ke školám a školkám
škola, školka - není (spádovost Davle)
škola, školka není - děti jezdí do Davle a do Hvozdnice
škola - není, školka - 48 míst, plno, kapacita zatím stačí
škola, školka v obci není - Slapy, Hradišťko 6-9.tř, příspěvek na soukromou MŠ
škola, školka v obci
škola - chystá se jednotřídka, anglická škola 10 dětí
škola je ve Svárově - obec přispívá Svárovu, školka 61 dětí
škola, školka - není
škola - 1.stupeň, školka - 3 třídy
škola - 1.-9. třída, školka - ano
školka - 60 míst, škola není - děti jezdí do Houstoně
škola ani školka nejsou
škola - ano, plánuje se zvětšení jídelny, školka - ano
školka, škola - ano
škola, školka není, ale koupila se nemovitost a je v plánu stavba školky
školka -ano, škola - detašované pracoviště Tursko, pouze 1. a 2. třída
škola 1-8 třída, rozšiřuje se, školka ano -nedostačující kapacita
školky, školy, gymnázium
škola 1-9 třída, školka 2 třídy
školka - ano; 38 dětí, škola - není
škola, školka - není (Tachlovice, Ořech, Řeporyje - nemají smlouvu)
škola - národní, školka - 2 třídy
škola, školka - ano
škola, školka není
škola 1-5 tř.; školka
škola, školka - jsou, ale je nedostatek místa. Chystá se stavba školy v
Zdíměřicích, v obci je i ZUŠ, chystá se stavba školky v Horních Jirčanech
škola - 1.-9. tř., asi 650 dětí - kapacita na hraně, školka - kapacita dostačující
školka - kapacita 28 dětí
škola 1-9, staví se nová, školka
škola -1.-5. třída, školka ano
škola a školka - Dobřichovice, soukromá školka Montessori
škola, školka - není
škola -3. a 4. třída, zbytek Středokluky, školka 45 dětí
škola - první stupeň, školka - jednotřídka
škola - není, v obci si zřídili místo školky dětský klub 3-6 dětí, celodenní provoz obec přispívá 1500 žák/měsíc
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Lety

školka - 50 míst - málo míst, řeší se pomocí soukromých školek

Libčice nad Vl.
Libeř
Lichoceves
Líšnice
Měchenice
Mníšek pod Brdy

školka - ano, dostatečná kapacita, škola 1.-9. třída
školka - 62 dětí, škola není
školka - ano, škola- 1.-5. ročník
škola - 1.-5. tř., školka 28 dětí
škola - není, děti jezdí do Davle, školka - není – hotový projekt a čekají na dotaci
2 školy – ZŠ a PZŠ, školka - 2 mateřské školky a jedna soukromá - malá kapacita

Nučice
Ohrobec
Okoř
Okrouhlo
Ořech
Petrov
Pohoří
Průhonice

školka - 90 dětí, vozí se obědy z Hostivic, škola - 1.-9. ročník
školka - ano (ZŠ,MŠ - Zvole je zřizovatelem), škola - 1.-5.třída
škola školka není
školka ano, škola ne
škola - národní, školka - 2 třídy
škola, školka - není - školka je v plánu
škola - není, školka - plně obsazená - 20 míst
školka - dotace z IROPu, 125 dětí, škola - 1.-9. třída, navýšila se kapacita dokončuje se přístavba
škola - původní z r. 1693, nedostačující, je zde 1.-5. tř. - staví se nová škola za
400 milionů, zde bude 1.-9.tř. a ve staré škole bude školka, ZUŠ a prostory pro
seniory; ve škole je klub
nová školka, škola není
MŠ, ZŠ není, děti jezdí do Třebotova
škola – ano, kapacita je nedostatečná - 1000 dětí - v Žalově se staví nová
2 školy - národní a 1-9 třída, školka
škola, školka - ano; jsou i soukromé školky
školka - 54 dětí, škola - není, spádově Mníšek pod Brdy
škola 1-5 tř., školka 80 dětí
škola, školka není
škola 1.-9. třída, školka 62 dětí
škola, školka - není
školka - ano, 76 dětí, škola - 1.-9. třída
školka, škola - první stupeň
škola, školka - nejsou
školka - 50 dětí, škola
škola - 1.stupeň, školka - 60 dětí
školka ano, škola 3. a 4. třída
školka
školka, škola - první stupeň
školka - ano, příspěvek na místní školku 1000,- Kč, škola 1.-3. třída
školka - kapacita stačí, 2 nové budovy, škola - 1.-9. třída, 416 dětí
školka - 140 dětí, škola není - jezdí nasmlouvaný autobus - vozí děti do školy
škola, školka není, smlouva s Černošicema
školka - ano a staví se nová, škola - 1.-9. třída
škola - ano 1.-9. třída, školka - ano 300 dětí
škola, školka - není
školka - 51 dětí, chystají školu a stacionář - koupili budovu
škola 1.-5. třída, školka 44 dětí
škola 1.-5. ročník, školka v obci je, staví se nová

Psáry

Ptice
Roblín
Roztoky
Rudná
Řevnice
Řitka
Slapy
Statenice
Středokluky
Svrkyně
Štěchovice
Tachlovice
Trnová
Třebotov
Tuchoměřice
Tursko
Úholičky
Úhonice
Únětice
Velké Přílepy
Vestec
Vonoklasy
Vrané nad Vl.
Všenory
Zahořany
Zbuzany
Zlatníky-Hodkovice

Zvole

Tabulka: vlastní
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Finanční pomoc lidem v těžké životní situaci
Finanční pomoc lidem v těžké životní situaci se v některých obcích ještě nikdy neřešila a
nemají s tím zkušenosti. Pokud by se ale taková situace měla v budoucnu řešit, všichni byli
nakloněni nějaké formě pomoci. Zástupci obcí často uváděli, že se na ně nikdo s takovou
žádostí o pomoc neobrací a takovéto výjimečné situace a události se řeší v rámci rodiny.
Některé obce mají pro takové výjimečné situace zřízen Finanční sociální fond, jiné nabízejí
bezúročnou půjčku. Mezi finanční pomoc je možné zařadit i jednorázové příspěvky seniorům
na léky nebo příspěvky na odpady či uhlí a podobně.
Obec
Bojanovice
Buš
Černolice
Černošice
Červený Újezd
Davle
Dobřichovice
Dolní Břežany
Drahelčice
Hradištko
Chýně
Jílové u Prahy
Jíloviště
Klínec
Kytín
Líšnice
Nučice
Okrouhlo
Ořech
Pohoří
Průhonice
Slapy
Statenice

Štěchovice
Trnová
Třebotov
Tursko
Úholičky
Úhonice
Velké Přílepy

Finanční pomoc lidem v tíživé životní situaci
obyvatelé se na obec s požadavky na sociální služby neobracejí
financování občanů v tíživé situaci - částky na úrovni 5000,-Kč, v případě
potřeby se obracejí na soc. pracovnici paní Musilovou v Jílovém
finanční výpomoc - bezúročná půjčka - dlužník si to odpracuje, příspěvek na
soukromou školku - pokud se nedostane do státní
kombinace Grantového řízení a posuzování individuálních žádostí
s žádostí o pomoc se na úřad nikdo neobrací
občané se na obec o pomoc neobracejí
FCH Řevnice zajišťuje oblečení
obec má sociální fond - např. pro děti na školu v přírodě
v obci funguje soc. komise, po soc. službách není poptávka
finanční příspěvky na uhlí, zaplatil se dluh žadatele - odpady
občané se na obec s žádostí o pomoc příliš neobracejí, finanční pomoc charitatativní charakter
Finanční fond - řeší se mimořádné události
finanč, příspěvky starším obyvatelům - na léky
krizová pomoc - ano
finanční pomoc je možná - řešili jednou
na obec se nikdo s žádostí o pomoc neobrací
je možná půjčka od obce, ale není využívaná
občané se na obec s žádostí o pomoc moc neobracejí
obec nabízí příspěvek v nouzi a půjčky - nikdo nečerpá, není zájem
finanční pomoc potřebným se neřeší
finanční fond - řeší i lidi, kteří se dostanou do nepříznivé životní situace
finanční podpora v případě tíživé životní situace je možná - 2x vyhoření,
pomoc po 50000,se žádostí o pomoc se občané obracejí na obec výjimečně
pokud je to potřeba, tak finančně pomůžou občanům v tíživé životní situaci;
přispívají do fondu Patrona třídy - příspěvky dětem např na školu v přírodě,
obědy; příspěvky dětem na
finanční podpora - neposkytuje se
vybraní občané – cca 25 osob - dostává jednorázovou finanční pomoc
2000,- Kč každoročně - 50000,- celkem. (lidé v tíživé životní situaci)
občané se na obec moc neobracejí
finanční pomoc - přispívají seniorům na lázně, na kroužky dětem -(4000), na
pedikúru
občané se obracejí na obec s žádostí o pomoc
občané se občas obracejí na úřad s žádostí o pomoc, někdy se řeší finanční
výpomoc
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Všenory
Zahořany
Zbuzany
Zlatníky-Hodkovice

Zvole

obec přispívá sociálně slabším a potřebným obyvatelům - cca 120000,- Kč
ročně; 2 postižení chlapci, vdovy (balíčky na vánoce, příspěvek na školu)
lidé se na obec s žádostí o pomoc neobracejí
dary při výročích seniorů, pořádají dětský tábor - berou romské děti z obce,
charitativní koncert pro postižené - vybráno na vstupném 18000,-Kč
v obci funguje sociální výbor - občan se na něj může obrátit s žádostí o
pomoc
občané se mohou obrátit na obec, pokud se ocitnou v tíživé situaci; obec již
pomáhala při požáru, pořádala se ve spolupráci s farností Zbraslav sbírka koupě invalidního vozíku

Tabulka: vlastní

Veřejně prospěšné práce, Obecně prospěšné práce
Řada obcí VVP a OPP využívají a dlouhodobě spolupracují s ÚP nebo s kurátorem. Některé
obce v minulosti tyto služby využívaly, ale pokud získaly špatné zkušenosti - neosvědčili se
lidé v práci, dostavili se pouze jednou nebo vůbec, byli nespolehliví, pili alkohol atd.- tak
spolupráci ukončily. Objevuje se i stížnost na velkou administrativu, která je s tímto spojená.
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Poskytovatelé služeb fungující v obci a pomoc obce potřebným
Zastupitelé obcí často nemají přehled, kdo v obci sociální služby poskytuje, protože se na ně
občané se žádostí o zajištění této služby neobracejí a vzniklou situaci si řeší sami nebo
s pomocí rodiny. Některé obce se finančně podílejí a přispívají poskytovatelům služeb,
případně dotují obědy seniorům a jejich rozvoz. Častým požadavkem je přehledný adresář
služeb a větší informovanost o nabízených službách.
Obec
Bojanovice
Bratřínov
Březová-Oleško
Buš
Černolice
Černošice
Červený Újezd
Číčovice
Čisovice
Davle
Dobrovíz
Dobříč
Dobřichovice
Dolní Břežany
Drahelčice
Holubice
Horoměřice
Hostivice
Hradištko
Hvozdnice
Choteč
Chrášťany
Chýně
Chýnice
Jeneč

Poskytovatelé služeb fungující v obci, pomoc obcí potřebným občanům
Pečovatelská služba - FCH Nový Knín; 1 oběd ze školní jídelny; DS se využil v Mníšku
pod Brdy; obyvatelé se na obec s požadavky na sociální služby neobracejí
příspěvek na obědy - 4 senioři vaří školní jídelna v Davli, poukázky do místního
obchodu pro seniory 250,-Kč
nemají informace o sociálních službách
přispívají na Portus, FCH Starý Knín atd. - příspěvek do Mas Brdy-Vltava; v případě
potřeby se obracejí na soc. pracovnici paní Musilovou v Jílovém; dotování obědů
pro seniory
zajištěn dovoz obědů - 6 klientů, zajišťuje pečovatelská služba Řevnice
DPS Černošice, PS Řevnice, FCH Neratovice
sociální služby a domovy důchodců (Unhošť, Rudná) si zařizují rodiny samy
V případě potřeby spolupráce s DPS Buštěhrad; o sociální služby není příliš zájem a
občané se na obec neobracejí
v obci působí PS Řevnice 5-6 klientů, obec dotuje obědy seniorům; občani se na
obec občas obrátí s žádostí o pomoc - domov seniorů Kytín, Mníšek, LDN Dobříš
soc. služby - FCH Starý Knín - obědy, pečovatelská služba, příspěvek Portusu
místní restaurace - rozváží obědy některým seniorům - obec nedotuje; sociální
služby, domovy seniorů apod. si lidé zařizují sami, nebo v rámci rodiny; obec nemá
příliš přehled o službách
O sociálních službách působících v obci nemají informace
v obci působí PS Řevnice - obědy péče o městské opatrovance, jednorázový
příspěvek obdržela Raná péče -sluchově postižení,
V obci působí Kvalitní podzim života, pečovatelská služba; LDN, domácí péče,
domov seniorů atd. se řeší s lékařem
využívá se DS Rudná, Unhošť; příspěvek 5 Kč/oběd pro seniory -9 seniorů; v obci
funguje soc. komise; po soc. službách není poptávka
obec přispívá na obědy - PS Libčice; někteří staří lidé umístění do LDN Kralupy;
jednou měsíčně pedikúra - poskytnutí prostoru zdarma (asi 10 klientů)
dotace obědů pro seniory 25 Kč/oběd - 77 seniorů, GastroIpri; Centrum sociálních
služeb Nebušice; vyjednává se smlouva s domovem Fenix
Sociální služby - PS, Domov seniorů, DPS, dříve jezdila Adoma; osobní asistence Hewer; Home Care - zdravotní péče; zdravotní zařízení ROXY - rozvoz obědů;
využívají se i soc. sl. V Praze - Boromejky, Slivenec
v obci působí CCS Hvozdy, FCH Nový Knín
obec přispívá školní jídelně v Davli - rozvoz obědů;
Pečovatelská služba - nejezdí, dříve jezdila FCH Neratovice
nevědí, které soc. služby do obce dojíždějí (pokud tedy vůbec nějaké v obci působí)
rozvoz obědů - 3 senioři pečovatelská služba Hostivice
rozvoz obědů z hospody v Nučicích - 3 obědy
senioři si mohou zajít na oběd do mateřské školky
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sociální služby - Most k domovu, KPŽ, Senior taxi, obyvatelé se obracejí na p.
Červenkovou - soc. pracovnici, která působí v Jesenici a okolí; příspěvek na dopravu
Jesenice
a obědy pro seniory; obec by uvítala nízkoprahové centrum pro mládež, více
pobytových zařízení, denní stacionáře; chybí aktivity pro děti 12-18 let
Sociální služby - PS města Jílové, Domov pro seniory Středočeského kraje, PS Laguna
Psáry, PS KPŽ, OA Hewer, OA paní Zemanová ze Psár, domácí hospic U dobrého
Jílové u Prahy
pastýře z Čerčan, Hospic knížete Václava; v obci chybí bezbariérové byty, byty
zvláštního určení, chybí lůžka v domově důchodců, chybí odlehčovací služba
obědy - vozí se z Motorestu, obec pomáhá s umístěním do DS - LDN Dobříš;
Jíloviště
pečovatelská služba - domlouvá se
obědy pro seniory v MŠ - 54,Kč za oběd, imobilním seniorům se vozí; V obci se
využívají služby PB-HELP Asistent - doprava, Transport Pohoda, Handicap-Transport,
Jinočany
HEWER, Včelka, FCH Rudná - zatím s ní ale nemají smlouvu; poptávka po soc.
službách se zvyšuje - obec aktivně s občany řeší co je třeba; spolupráce se sociální
pracovnicí
spolupracují s DS Jílové; jsou členové Masky Dolní Posázaví, spolupracují s Týncem
Kamenný Přívoz
nad Sázavou
Pečovatelská služba - FCH Neratovice - hlavně obědy, Hewer, A Doma -poradenství,
Karlík
1 dítě - ČCE Diakonie
Klínec
PS Řevnice - 2-3 klienti; obědy z Motorestu Jíloviště - asi 5 klientů
Kněževes
dojíždí pečovatelská služba Buštěhrad - vozí obědy - obec nepřispívá
uvítali by kontakty na některé služby - hl. pečovatelskou, kdyby v budoucnu
Kosoř
potřebovali pro někoho zajistit
v obci je Domov Marie a DS Kytín, kde se pořádají akce pro seniory i místní Kytín
besedy, výlety; využívá se pečovatelská služba Řevnice
Sociální služby - PS Řevnice, FCH Neratovice - zdravotní péče, A doma - poradenství
(projekt); dříve spolupráce s dětským domovem, nyní není zájem ze strany DD;
Lety
Finanční podpora - Domov seniorů Beroun - Na Verandě; problém s umístěním
seniorů
Libčice nad
v obci působí PS Libčice, rozvoz obědů - vaří se ve školní jídelně; PS působí ještě v
Vltavou
obci Tursko, Holubice, Kozinec
Libeř
senioři využívají služeb Laguna Psáry 3-5 seniorů a služeb paní Blažkové
Soukromý subjekt připravuje dokumentaci ke stavbě domova seniorů a domova pro
Lichoceves
autisty; v obci jsou osoby závislé na drogách - chybí jim pobytové zařízení i terénní
péče pro tyto lidi; jsou zde matky gamblerky
Líšnice
obec přispívá 1/2 na poplatky za odpady, pokud člověk žije sám
sociální služby - FCH Starý Knín - pečovatelská služba; obědy zajišťuje obec (místní
Měchenice
restaurace) -dotuje 5,-Kč/oběd
Sociální služby - Domov důchodců - je plný, ale místní se tam mohou dostat; PS Řevnice, Domov Kytín, FCH Starý Knín, Most k domovu -zdravotní a hospicová péče;
Mníšek pod Brdy
zdravotní péče -Život doma, zdravotní sestry pracující na živnost; spolupracují s
Portusem a CS Hvozdy
přispívá se na rozvoz obědů pro seniory (10 obědů) - platí se brigádník 2000,-Kč,
Nučice
obědy stojí 60,-Kč + 10,- Kč rozvoz; o pečovatelské službě informace nemají; využívá
se DS v Rudné a Hostivici
v obci působí Kvalitní podzim života - rozvoz obědů, dotují 15,-Kč/oběd; počet
Ohrobec
klientů se mění 5-10)
Okoř
Okrouhlo
nevědí, jestli někdo využívá sociální služby - občané se na obec moc neobracejí
finanční příspěvek Heweru, působí zde snad i Včelka; spolupráce se seniorským
Ořech
domem v Ořechu, SD Hostivice, Rudná; rozvoz obědů
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Petrov
Pohoří

Průhonice

Psáry
Ptice
Roblín
Roztoky

Rudná
Řevnice
Řitka

Slapy

Statenice
Středokluky
Svrkyně
Štěchovice

Tachlovice
Trnová
Třebotov
Tuchoměřice
Tursko
Úholičky
Úhonice
Únětice

využívá se Domov důchodců Jílové; pečovatelskou službu Laguna Psáry využívá asi 5
klientů
Sociální služby - pečovatel. a zdrav. služba - pokud dojíždí, zařizují si ji lidé
soukromě; uvažují o smlouvě s Jílovým ohledně obědů
Seniortaxi -1/2 hradí senior, 1/2 hradí obec; pro seniory 70+; pečovatelské služby paní Votrubová; obědy pro seniory - rozvoz obědů seniorům hradí plně obec, na
oběd přispívají seniorům, kteří žijí osaměle; Obec přispívá Lince důvěry, Oblastní
charitě Červený Kostelec, Diakonii ČBCE, Terapeutickému centru Modré dveře z.ú. Kostelec nad Černými Lesy
Sociální služby - spolupráce s Lagunou Psáry; pečovatelská služba - rozvoz obědů,
koupání, odvoz k lékaři - dobře zabezpečeno; Peč. Sl. Laguny jezdí i do okolních
obcí,
soc. služby a DS si občané vyřizují sami, snad zde působí Most k domovu
Sociální služby - neví, zdali je někdo využívá
Sociální služby - obec přispívá finančně PS Roztoky, Společnost pro ranou péči, EDA,
HEWER, Diakonie ČCE, Most k domovu, Husitský sbor - pastorační asistentka; v obci
je Domov; obci chybí nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, denní stacionář,
osobní asistence, domov seniorů, odlehčovací služby
obědy pro seniory zajišťuje FCH Neratovice 30-35 obědů, vozí se ze školní jídelny;
využívá se DS Rudná, Hostivice, LDN Třebotov; obec přispívá FCH Neratovice
Pečovatelská služba, Dům s pečovatelskou službou; Náruč, finanční příspěvek
Centrum na Verandě Beroun - DS
Dříve do obce jezdila FCH Neratovice , v současné době nejezdí nic, nebo o tom
nevědí; po službách není poptávka
zaměstnávají klienta Portusu, podporují CSS Hvozdy, FCH Nový Knín; senioři nad 80
let dostávají poukázky 200,-Kč a nad 55 let po 5 letech k výročí; 15 Kč dotace na
rozvoz obědů FCH Starý Knín - asi 15 klientů; do obce jezdí domácí hospic; služby
jsou prý na dobré úrovni
rozvoz obědů - Kvalitní podzim života - využívají 3-4 senioři, oběd stojí 75,-Kč, ale
obec nepřispívá
do obce nezajíždí asi žádná služba
Pečovatelská služba FCH Starý Knín - obec je finančně podporuje a poskytuje
prostor, obec přispívá na obědy pro seniory v DPS; poskytují snížené nájemné CCS
Hvozdy - nízkoprahové zařízení; spolupracují s paní Musilovou z Jílového
domovy důchodců a pečovatelská služba se řeší v rámci rodiny; sociální služby
nezajišťují, uvítali by informace o poskytovatelích soc. služeb; obědy pro seniory příspěvek na oběd 50,-Kč; využívá 7 osob
Hospoda v Jílovišti vaří a rozváží obědy
domovy seniorů a pečovatelská služba se řeší v rámci rodiny
PS Buštěhrad
Obec přispívá Diakonii Praha a Oblastní charitě Kutná hora; Obec Libčice rozváží
obědy - obec přispívá na rozvoz - 4 senioři
v obci působí PS Libčice, nedostatek služeb typu osobní asistence a stacionáře,
obědy - místní restaurace, obec přispívá asi 30,-Kč na oběd; 15- 20 klientů
Seniorům se rozváží obědy - OASA REST, rozváží paní účetní, využívá se domov
seniorů v Rudné a Unhošti
Město Roztoky pečovatelská služba - 3-4 klienti
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Velké Přílepy
Vestec
Vonoklasy
Vrané nad
Vltavou
Všenory
Zahořany
Zbuzany
ZlatníkyHodkovice
Zvole

Kvalitní podzim života, nemají přehled o ostatních PS v obci; chtějí do budoucna
využít novou jídelnu pro seniory a rozvoz pro nemohoucí; domovy seniorů se řeší v
rámci rodiny; chybí jim informace a potřebný seznam služeb
obec přispívá organizaci Kvalitní podzim života - obědy asi 30 klientů (30 obědy +
10,-Kč rozvoz)
jídlo pro důchodce - mohou si zajít do místní hospody, dřív sem jezdila FCH Starý
Knín
rozvoz obědů a pečovatelská služba se nevyužívá - zvažuje se do budoucna;
chybí taxislužba pro seniory; LDN, Domov pro seniory se řeší v rámci rodiny
V obci působí PS Řevnice a FCH Neratovice
starosta neví o žádné sociální službě, která by v obci působila
příspěvek pro Diakonie ČCE; příspěvek na obědy pro potřebné - 50,-Kč - 19 obědů
(vaří hospoda v Nučicích Na Staré)
rozvoz obědů - přispívá obec - 24 klientů
člen MAS Dolnobřežansko

Tabulka: vlastní

Závěr
Nejčastěji se na obcích řeší umístění seniora do domova seniorů, léčebny dlouhodobé péče,
domova se zvláštním režimem, zajištění pečovatelské nebo zdravotní služby a rozvoz obědů.
Obce si stěžují na nedostatek pobytových zařízení, odlehčovacích služeb, stacionářů a
nízkoprahových zařízení. Také je trápí nedostatečná kapacita školských zařízení. Největší
pomocí pro obce by byl přehledný adresář sociálních a návazných služeb a zároveň přehled
toho, kam se mohou s konkrétními potřebami obrátit. K možnostem podílu na financování
sociálních služeb bylo často sdělováno, že jim schází dostatečné informace od poskytovatelů
o tom, komu a jak pomáhají. Sociální oblast není v mnoha obcích prioritou a je často
vnímána pouze jako oblast péče o společensky nepřizpůsobivé občany.
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