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Úvodní slovo 
________________________________________________________ 

Vážená paní, vážený pane,  

předkládáme Vám výroční zprávu, která popisuje naši činnost v  roce 2018. 
Všechny realizované aktivity jsme navrhli tak, aby směřovaly k naplnění našeho 
poslání. Zaměřujeme se především na zpracování analýz veřejných politik na 
místní, regionální a celostátní úrovni, sociodemografické a regionální analýzy 
apod.), pořádání seminářů a konferencí a publikační činnosti. 

V  loňském roce jsme realizovali veřejnou zakázku zadanou Magistrátem 
hlavního města Prahy s názvem „Územní  analýza  potřeb obyvatel hl. m. 
Prahy z hlediska služeb sociální péče a zdravotně sociálních služeb“ a projekt 
„Mapa péče: Zvyšování informovanosti o možnostech podpory života seniorů 
v domácím prostředí“ podpořený Ministerstvem práce a sociálních věcí. 
Podařilo se nám zpracovat „Analýzu dlouhodobé péče“ a vytvořit webový 
portál „mapapece.cz“ poskytující informace a údaje z  oblasti sociálních a 
zdravotních služeb. 

Děkujeme všem spolupracujícím subjektům a lidem a do dalších dnů Vám 
všem přejeme pevné zdraví a mnoho radosti. 

Se srdečným pozdravem, 

Mgr. Petr Wija, Ph.D. 

předseda správní rady a ředitel spolku 
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Základní údaje 
_______________________________________________________________ 

Poslání 

 

Posláním Institutu pro sociální politiku a výzkum, z.s. je kultivace odborné a veřejné 
diskuse o významných tématech sociální politiky, jejích cílech a opatřeních a výzkum 
a vzdělávání v  oblasti sociální politiky (rodinné politiky, bytové politiky, politiky 
sociálních a zdravotních služeb, sociálního začleňování, trhu práce, celoživotního 
vzdělávací a dalších souvisejících oblastí). 

Institut podporuje sdílení  zkušeností a dobré praxe na místní, regionální, národní i 
mezinárodní úrovni s cílem přispět ke zvýšení kvality a odbornosti podkladů pro 
formulaci, naplňování a hodnocení veřejných politik. 

K cílům Institutu patří i podpora a realizace vzdělávání a výzkumu v oblasti sociální 
politiky s cílem rozvoje sociální politiky a uplatňování výzkumných poznatků při 
řešení významných otázek života společnosti a zvyšování kvality života. 
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Institut se zaměřuje mimo jiné na: 
• pořádání seminářů, konferencí a jiných aktivit podporujících pochopení 

důležitých otázek sociální politiky a souvisejících oborů, 
• zpracování analýz a výzkumu v oblasti sociální politiky a příbuzných oblastech, 
• poradenskou a konzultační činnost využívající uplatňování poznatků sociální 

politiky a příbuzných disciplín, 
• podporu spolupráce a dialogu v oblasti sociální politiky a příbuzných disciplín, 
• podporu odborné diskuse s relevantními aktéry a nositeli sociální politiky, 
• popularizace výsledků výzkumu v oblasti sociální politiky a příbuzných 

disciplín, 
• realizace projektů směřujících k naplňování a zkvalitňování sociální politiky a 

života všech obyvatel aj. 

Historické milníky 
• Zápis do spolkového rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu 

L, vložce číslo 67143 dne 8.12.2016 
• Web www.socialnipolitika.eu od ledna 2017 (dne 2.1.2018 bylo Českým 

národním střediskem ISSN online magazínu „Revue pro sociální politiku a 
výzkum“ přiděleno ISSN 2570-8481) 

• Internetový zpravodaj elektronicky rozesílán od 1. června 2017 
• Web www.pracevesluzbach.eu v provozu od 1. června 2017 
• Portál „www.mapapece.cz“ v pilotním provozu od 1. listopadu 2018 
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Lidé 
___________________________________________________________________________ 

Správní rada k 31.12.2018 

 
Petr Wija 

předseda správní rady a ředitel, analytik, který se zaměřuje na otázky sociální politiky 
spojené se stárnutím populace, oblast sociálních a zdravotních služeb a dlouhodobé 
péče. V  minulosti pracoval ve veřejné správě (MPSV, MZ, ÚZIS) a několika 
neziskových organizacích. Podílel se na projektech v  oblasti sociálního vyloučení, 
strategického městského plánování nebo integrovaných služeb (GAC spol. s r. o., IPR 
hl. města Prahy, Diakonie ČCE, FHS UK).  

E-mail: wija@socialnipolitika.eu 

Lucie Vidovićová 

členka správní rady, socioložka a výzkumná pracovnice, která se dlouhodobě věnuje 
problematice věkové diskriminace, postojům společnosti vůči stárnutí, otázkám 
aktivního stárnutí a expertízám v oblasti zaměstnanosti, sociální a rodinné politiky a 
oblasti environmentální gerontologie. Podílí se na výzkumných projektech pro 
národní i mezinárodní instituce. Spolupracuje s  Výzkumným ústavem práce a 
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sociálních věcí, v.v.i. a Ústavem pro populační studia Fakulty sociálních studií 
Masarykovy univerzity. Pracuje také jako konzultant na řadě implementačních 
projektů.  

E-mail: vidovic@socialnipolitika.eu 

Michal Němec 

člen správní rady, odborný analytik a konzultant, který se dlouhodobě zaměřuje 
především na problematiku bydlení a související otázky sociální politiky a také na 
témata nemovitostního trhu a územního rozvoje. Vystudoval obor sociální geografie 
a regionální rozvoj na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity. Působí v Institutu 
plánování a rozvoje hl. m. Prahy na pozici specialisty v oddělení analýz a prognóz a 
publikoval řadu studií zaměřených převážně na výše uvedená témata. Podílí se 
rovněž na přípravě koncepčních dokumentů, v  rámci Strategického plánu hl. m. 
Prahy (Aktualizace 2016) garantoval oblasti dostupného bydlení a sociálního 
začleňování.  

E-mail:  nemec@socialnipolitika.eu 

Zaměstnanci 

• odborný garant 
• odborní analytici 
• projektový a finanční manažer 
• právník 

Externí spolupracovníci 

• IT specialista 
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Realizované aktivity 
________________________________________________________ 

Portál „mapapece.cz“ 

Portál vznikl v rámci realizace projektu „Mapa péče: Zvyšování informovanosti 
o možnostech podpory života seniorů v domácím prostředí“ díky finanční podpoře 
Ministerstva  práce a sociálních věcí ČR z  dotačního programu “Podpora veřejně 
účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností”.  

Portál „mapapece.cz“ byl v  pilotní verzi zprovozněn od 1. listopadu 2018 a 
obsahuje: 

a. demografické údaje, 
b. údaje o sociálních dávkách (příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu a další), 
c. informace o dostupné podpoře a službách z registru sociálních služeb a 

registru zdravotních služeb 
d. údaje související s potřebou podpory a péče v obcích ad.  

Web „socialnipolitika.eu“  

Web „socialnipolitika.eu“ je v provozu od ledna 2017. Českým národním střediskem 
ISSN mu byl jako online magazínu „Revue pro sociální politiku a výzkum“ přidělen 
od ledna 2018 ISSN 2570-8481. Web (magazín) publikuje odborné články z oblasti 
sociální politiky na témata jako jsou: 

a. disabilita, 
b. dlouhodobá péče, 
c. duševní zdraví, 
d. důchody, 
e. inkluze, 
f. pečující, 
g. sociální služby ad. 

Internetový zpravodaj 

Internetový zpravodaj je elektronicky rozesílán od června 2017 v periodicitě zhruba 
jednou za 2 týdny. Jeho obsah tvoří odborné články publikované  na webu 
„socialnipolitika.eu“ (online magazínu „Revue pro sociální politiku a výzkum“). 
Elektronický zpravodaj je distribuován na více než 1 600 e-mailových adres. Příjemce 
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tvoří zejména zástupci obcí a krajů, neziskových organizací, poskytovatelů sociálních 
a zdravotních služeb, pracovníků státní správy a odborníků a dalších zájemců. 

Web „pracevesluzbach.eu“ 

Web „www.pracevesluzbach.eu“ od června 2017 zveřejňuje inzeráty s  nabídkami 
zaměstnání v  oblasti sociálních a zdravotních služeb. Nabídky práce pocházejí 
z veřejně dostupných zdrojů a od přímých zaměstnavatelů. Portál nabízí možnost se 
registrovat a zveřejňovat vlastní nabídky práce. 

Ohniskové skupiny 

V  rámci projektu „Mapa péče: Zvyšování informovanosti o možnostech podpory 
života seniorů v  domácím prostředí“ se v  roce 2018 konaly v  Ostravě a Praze 
expertní ohniskové skupiny. Účastníci ohniskových skupin z  místních a krajských 
samospráv se seznámili s výše uvedeným projektem a následně sdělovali své náměty 
a připomínky (viz foto ze setkání v Ostravě níže). 
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„Analýza potřebnosti a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb 
dlouhodobé péče v ČR“ 

Publikace „Analýza potřebnosti a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb 
dlouhodobé péče v  ČR“ zpracovává dostupné údaje o využití a dostupnosti 
sociálních a zdravotních služeb na území ČR s důrazem na mezikrajské a další územní 
rozdíly. Analýza společně s  „Atlasem dlouhodobé péče“ obsahujícím kartogramy 
zpracované na základě získaných dat o službách dlouhodobé péče v  ČR vznikly 
v  rámci projektu „Mapa péče: Zvyšování informovanosti o možnostech podpory 
života seniorů v domácím prostředí“ (2018). Cílem projektu bylo vytvořit datový a 
informační portál zaměřený na potřeby a informovanost o službách dlouhodobé 
péče a možnostech jejich rozvoje v daném území. Důraz je kladen na roli místních a 
krajských samospráv a podporu domácí (nepobytové) péče poskytované 
v  přirozeném prostředí a komunitě. Obě publikace jsou k dispozici ke stažení na 
našem webu, viz https://socialnipolitika.eu/publikace. 
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Veřejné zakázky a projekty 
________________________________________________________________ 

1. Veřejná zakázka zadaná Magistrátem hl. města Prahy:
„Územní analýza potřeb obyvatel hl. města Prahy z hlediska služeb 
sociální péče a zdravotně sociálních služeb“ 
________________________________________________________________ 

Cíle analýzy 

• Komplexně analyzovat relevantní dostupná data související s  aktuální nebo 
budoucí potřebností služeb dlouhodobé péče (demografická data, údaje 
o nepojistných sociálních dávkách, zdravotním stavu, sociálních a zdravotních 
službách). 

• Porovnat zjištěné potřeby s  kapacitou a strukturou sociálních a zdravotních 
služeb dlouhodobé péče na území hl. města Prahy. 

• Formulovat závěry vyplývající z  analýzy demografických, sociálních a 
zdravotních dat a navrhnout doporučení pro monitorování oblasti sociálních a 
zdravotních služeb tak, aby na ně mohlo hlavní město a jednotlivé samosprávy 
reagovat. 

Cílová skupina 

“Územní analýza potřeb obyvatel hlavního města Prahy z hlediska služeb sociální 
péče a zdravotně sociálních služeb” se zaměřuje primárně na služby pro osoby se 
sníženou schopností zajišťovat si samostatně uspokojení svých základních 
životních potřeb, zejména pak na potřebu dlouhodobé sociálně zdravotní péče 
pro rostoucí populaci ve vyšších věkových kategoriích (65+).  

K  analýze územní diferenciace potřebnosti, poptávky a nabídky jednotlivých 
forem péče a podpory byly využity dostupné demografické údaje, údaje 
o  sociálních dávkách a benefitech podmíněných zdravotním stavem, údaje 
z  registru sociálních a zdravotních služeb, údaje zdravotnické statistiky a další 
relevantní údaje a ukazatele. 

Základním zdrojem pro hodnocení potřebnosti podpory a péče byl systém 
přiznání a poskytování příspěvku na péči, který představuje ověřený a stabilní 
zdroj údajů. Komparovány jsou jednotlivé správní obvody či městské části a 
v  případech, kdy je to účelné, je uvedeno také srovnání Prahy se situací 
v ostatních krajích a České republice jako celku. Analýza je k dispozici ke stažení 
na našem webu, viz https://socialnipolitika.eu/publikace. 
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2. Projekt podpořený Ministerstvem práce a sociálních věcí: 
„Mapa péče: Zvyšování informovanosti o možnostech podpory 
života seniorů v domácím prostředí“ 
________________________________________________________________ 

Cíl projektu 

• Zvýšit informovanost obcí, veřejnosti a dalších relevantních subjektů 
o  možnostech podpory života seniorů v domácím prostředí a podpoře 
pečujících formou sociálních a zdravotních služeb. 

• Vytvořit informační portál “mapapece.cz" jako metodický nástroj pro obce a 
veřejnost. 

• Změnit přístup a postoje veřejnosti k otázce přípravy na stárnutí se zaměřením 
na potenciál seniorů, podporu života doma a přínos a ocenění role 
neformálních pečujících. 

Cílové skupiny 

• Uživatelé, příjemci péče, senioři, pečující osoby, veřejnost - lidé s potenciální 
nebo aktuální potřebou podpory v komunitě a domácím prostředí, osoby 
pečující o blízkou osobu nebo se připravující na péči o blízkou osobu. 

• Nositelé zájmů (stakeholdeři), tvůrci politik, experti, aktéři “politiky stárnutí” 
v oblasti služeb - jedná se zejména o zadavatele služeb, pracovníky místních a 
krajských samospráv, lokální a regionální politiky, místní, regionální a 
celostátní neziskové organice působící ve prospěch seniorů, pečujících a 
přípravy na stárnutí a zpracovatele strategií a analýz v této oblasti. 

Kvantitativní a kvalitativní vyhodnocení projektu 

• Projekt byl hodnocen na základě průběžného monitoringu a účastníků  
jednotlivých aktivit, návštěvnosti stránek www.socialnipolitika.eu, 
www.prostari.cz, www.mapapece.cz, a článků informujících o  aktivitách a 
výstupech projektu, zpětné vazby od pracovníků samospráv (obce, kraje), 
neziskových organizací a veřejnosti. 

• Realizátor rovněž průběžně komunikoval s pracovníky Odboru rodinné politiky 
a politiky stárnutí MPSV a dalšími externími experty.  

• Dále byla sledován zájem odběratelů zpravodaje, mezi nimiž převažují 
pracovníci veřejné správy (obcí, krajů, státu a vládních organizací), neziskových 
organizací a dalš í zainteresované osoby z celé ČR (viz portál 
www.socialnipolitika.eu - “Revue pro sociální politiku a výzkum”). 

Výstupy projektu jsou k dispozici na našich stránkách, viz www.socialnipolitika.eu/
publikace a www.mapapece.cz. 
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Finanční a ekonomické údaje k 31.12.2018 
________________________________________________________ 

Vybrané údaje z daňové evidence 

Vybrané údaje z účetní závěrky  

Veřejná zakázka: „Územní analýza hl. m. Prahy“ (zadavatel: Magistrát hl. města 
Prahy)

Hrubé mzdy expertů celkem (DPP) 60 000 Kč

Čisté mzdy expertů celkem (DPP) 51 000 Kč

15% daň z příjmů celkem (DPP) 9 000 Kč

Projekt: „Mapa péče: Zvyšování informovanosti o možnostech podpory života 
seniorů v domácím prostředí“ - Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu 
(podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., v platném znění, v celých tisících Kč) 

Označení Náklady Činnost

A B 1 – Hlavní 2- Hospodářská 3 – Celkem

A.I. Spotřebované nákupy a 
nakupované služby

60 60

A.II. Změny stavu zásob 
vlastní činnosti a aktivace

0 0

A.III. Osobní náklady 382 382

A.IV. Daně a poplatky 0 0

A.V. Ostatní náklady 0 0

A.VI. Odpisy, prodaný 
majetek, tvorba a použití 
rezerv a opravných 
položek

0 0

A.VII. Poskytnuté příspěvky 0 0

A.VIII. Daň z příjmů 68 68

NÁKLADY CELKEM 510 510
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Přehled přijatých darů a dotací v roce 2018 

• Ministerstvo práce a sociálních věcí – dotace ve výši 509 833 Kč 
• Petr Wija – dary v celkové výši 5 010 Kč (1 010 Kč, 2 000 Kč, 2 000 Kč) 

Označení Výnosy Činnost

A B 1 – Hlavní 2- Hospodářská 3 – Celkem

B.I. Provozní dotace 510 510

B.II. Přijaté příspěvky 0 0 0

B.III. Tržby za vlastní výkony a 
za služby

0 0 0

B.IV. Ostatní výnosy 0 0 0

B.V. Tržby z prodeje majetku 0 0 0

VÝNOSY CELKEM (B.I. + 
B.II. + B.III. + B.IV. + B.V.)

510 0 510

C. Výsledek hospodaření 
před zdaněním

0 0 0

D. Výsledek hospodaření po 
zdanění

0 0 0
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Poděkování  
________________________________________________________ 

 

Děkujeme všem dárcům, partnerům a spolupracovníkům. 

S  Institutem pro sociální politiku a výzkum, z.s. v roce 2018 spolupracovali zejména 
pracovníci těchto institucí: 

• Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
• Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 
• Český statistický úřad 
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Kontakt 
________________________________________________________ 

 

Institut pro sociální politiku a výzkum, z. s. 

Sídlo: Marie Cibulkové 428/12, 140 00 Praha 4 
Tel.: +420 732 955 172 
E-mail: info@socialnipolitika.eu 
Web: www.socialnipolitika.eu 
ID datové schránky: qdxi86s 

Bankovní spojení: Fio banka, a.s. 
Číslo účtu: 2701137498/2010 
IBAN: CZ8420100000002701137498 
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX  

© Institut pro sociální politiku a výzkum, z. s. 2019 

Ilustrační fotografie: Pixabay.com
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