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Politický, analytický a strategický rámec 

 Sociální a zdravotní politika jedna z důležitých oblastí 

 Senioři, rodiny s dětmi a lidé  

 Analytické podklady – senioři a veřejný prostor, smart 
home care na Praze 7, potřeby pečujících, 
komunikace s poskytovateli, data UZIS apod.  

 Koncepce rozvoje sociální politiky, sociálních a 
zdravotních služeb – navazuje na strategický plán hl. 
m. Prahy, doporučení WHO apod.  

 Kontext hl. města Prahy a neduhů na národní úrovni  

 

 

 



Obec přátelská seniorům 

 

 
 Komunitní mapování veřejného 

prostoru se seniory  - Pražské 
matky z.s. 

 Koordinátor seniorské politiky 
 Poradny v IC – pečující, senioři, 

ergoterapeutická poradna 
 Kompenzační pomůcky zdarma- 

showroom asistivních technologií 
 Spolupráce a informovanost 

praktických lékařů 
 Nadační fond AGORA 7 

 Mezigenerační aktivity 
 Dobrovolnictví seniorů  
 Jídlo/péče zdarma  

 
 







Bytová politika 

• Podpora dostupného bydlení 

• Domovy s pečovatelskou službou 

• Byty zvláštního určení 

• Sociální bydlení 

• Omezené možnosti městkých částí  

 



Projekt  
Integrační platforma pro sdílení dat 

a case management v sociálně-
zdravotní oblasti na Praze 7 



Východiska realizace projektu 
 

 

• Potřeby úřadu při koordinaci podpory a sdílení 
informací pro různé CS (bydlení, dluhy, soc. 
služby a podpora) –  OM, KMB, OSZ, PCP7 - 
analýzy procesů a sdílení informací 

 

• Vývoj ve světě a možnosti, které nabízejí 
technologie pro zlepšení práce s klienty, její 
koordinace a hodnocení výsledků poskytované 
podpory včetně většího zapojení klientů do 
procesu péče (empowerment) 

 



Zjištění 

• Duplicitní využívání služeb a podpory 

• Vypadávání klientů ze systému bez podpory 

• Opakované zadávání stejných informací  

• Obtížné sdílení/nepředávání relevantních 
informací o klientovi mezi zapojenými aktéry 

• Obtížná navigace klientů fragmentovanými 
službami – chybí zastřešující koordinátor 

• Hodnocení výsledků poskytované podpory 

• Prevence eskalace problémů 

• Větší informovanost o potřebách osob a (ne) 
dostupnosti služeb/podpory  

 

 



Cíle projektu  
Podpořit nové metody práce (case 

management, přístup zaměřený na člověka 
apod.) a posílit spolupráci aktérů systému 
péče. 

Otestovat a implementovat nástroj, který 
umožní efektivní vedení klientů (case 
management) napříč jednotlivými zapojenými 
odbory úřadu, systémem sociálních, zdravotně-
sociálních a případně i podpůrných 
služeb/neformální péče 

 

 



Roviny projektu  
• Metodika case managementu – síťování, 

nastavování sdílených pracovních postupů, 
změny procesů a řešení  komplexních případů 

• Spolupráce mezi zainteresovanými subjekty  

• Software –nástroj pro case management 

• Technické možnosti x GDPR, ochrana osobních a 
citlivých údajů 

• Důležitost řízení procesu změny  



Software – plaforma jako nástroj 
podpory přímé práce 

Ulehčit spolupráci a sdílení relevantních informací o 
klientech, kteří potřebují podporu více pracovníků 

Usnadnit koordinaci podpory a péče  
Usnadnit vyhledávání a řešení případů (včetně 

jednoduššího vyhledání historie klientů) 
Zlepšení informování a zapojení klientů/pečujících do 

péče/podpory, prevence eskalování problémů 
Možnost zaznamenávání v terénu skrze mobilní 

aplikaci (terénní služby) 
Možnost práce s agregovanými daty o poskytované 

podpoře a výsledcích (demografické údaje apod.) – 
zpětná vazba a plánování  
 
 



Obrázek 

 



Podpora spolupráce a integrované péče 

 

Neformální síťování, porozumění rolím ostatních 

pracovníků a organizací zapojených do podpory, 

práce se změnou, strachem, důvěra (normativní 

integrace) 

 

Procesní a nastavení spolupráce na úrovni 

organizací a systému 



Další opatření 

Transformace pečovatelské služby  

Podpora paliativní péče a její dostupnosti a 
informací 

Spolupráce s Nemocnicí na Františku 

Inovace – multidisciplinární komunitní tým 
(geriatr, zdravotní sestra, ergo, fyzio, sociální 
pracovník) v domácím prostředí  



Výzvy  

Implementace zjištění napříč různými 
odbory 

Schopnost úřadu realizovat inovace/změny 

Časová a personální náročnost 

Spolupráce či korealizace s expertními 
pracovišti 

Učení se z chyb a brát je jako součást 
procesu učení a nikoli důvod k zastavení 
práce 



Děkuji za pozornost! 

Materiály dostupné na www.praha7.cz 

janeckovam@praha7.cz 
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