
 

 

Zápis ze 7. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP ze dne 22.6.2011 
 
Zasedání Výboru pro sociální politiku  ZHMP dne 15.6.2011 bylo  z mimořádných důvodů  
odloženo na 22.6.2011. 
 
Přítomni:  JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D., Mgr. Ivan Kabický, Mgr. Ondřej 
Počarovský , MUDr. Zuzana Bonhome Hankeova, M.I.B.,  Mgr. Nataša Šturmová, Mgr. 
Lukáš Kaucký 
Omluveni:   Mgr. Marta Semelová, Alexandra Udženija, Radek Lohynský 
Hosté:  Mgr. Eva Benkeová, koordinátorka projektu A.G.E., Mgr. Tomáš Petříček, asistent 
radního, Mgr. Hana Halová, ředitelka SOC MHMP,   Růžena Menšíková, zdravotní odbory, 
Ing. Hana Prokopová Nesrstová  a Phdr. Tomáš Klinecký, odbor SOC MHMP 
 
Program: 

1. Kontrola zápisu ze dne 13.4.2011 a 18.5.2011 
2. Schválení programu a ověřovatele zápisu  
3. Prezentace k Projektu Aktive A.G.E.  – přizvána Mgr Eva Benková, koordinátorka 

projektu 
4. Bezbariérová Praha - vyhlášení grantů hlavního města Prahy v oblasti podpory 

odstraňování bariér ve veřejném prostoru pro rok 2011 (T 4429) 
5. Bezbariérová Praha – záměr na realizaci projektu vydávání známky Objekt bez bariér 

na území hlavního města Prahy a  záměr na zřízení pozice ombudsmana pro 
přístupnost (T 4431) 

6. Informace o realizaci kulatých stolů s poskytovateli jednotlivých typů sociálních  
služeb  

7. Různé                                                                                                                                         
- Informace z pracovní skupiny pro řešení problematiky osob bez přístřeší 

 
1. Kontrola zápisu ze dne 13.4.2011 a 18.5.2011 

Zápisy  ze dne 13.4.2011 a  z odborné diskuse ze dne 18.5.2011, která nahradila 6. 
zasedání sociálního výboru, byly schváleny bez připomínek.  
Hlasování: 5:0:0 
Schváleno 

 
2. Schválení programu a ověřovatele zápisu  

Z časových důvodů byl změněn program projednávání jednotlivých bodů. 
Ověřovatelem zápisu byla zvolena Mgr. Nataša Šturmová.  
 Hlasování: 5:0:0 
Schváleno 

 
3. Informace z pracovní skupiny pro řešení problematiky osob bez přístřeší 

Členové výboru obdrželi pracovní materiál s připomínkami a podněty k problematice 
osob bez přístřeší.  Informaci uvedl Mgr. Petříček, asistent radního,  který definoval 
základní okruhy, kterým by se měla nová koncepce věnovat. 
- Jsou vedena jednání  o rozšíření stávajících služeb pro osoby bez přístřeší s MČ, a to 
zejména v oblasti MČ Praha 2 - Střediska  U Bulhara a noclehárny Naděje,  
prodloužení smlouvy do 30.4.2012  a další jednání s pokusem o změnu stanoviska 
MČ Praha 1, proběhlo jednání s p. Fejkem z  ČD  - o  rozšíření terénní a ambulantní 



 

 

péče v oblasti Smíchovského a Hlavního nádraží, kde je největší výskyt  osob bez 
přístřeší a hledání dalších aktivit k posílení prevence, další jednání s ČD budou 
vedena v červenci t.r. 
- Dále informoval o ustavení  a jmenování pracovní skupiny pro problematiku 
osob bez přístřeší, která začala svou činnost k 31.5.2011 s tím, že problematika 
bezdomovectví bude rovněž zařazena jako jeden z bodů jednání Asociace krajů, které 
proběhne 30. června 2011 v Praze. Definoval základní okruhy nové koncepce a 
zdůraznil potřebu aktivnějšího zapojení jednotlivých MČ Prahy, které mohou pomoci 
řešit otázku prevence, včetně bezpečnostních aspektů. Základní teze koncepce jsou 
předány příslušným odborům a výborům HMP k připomínkám s tím, že materiál bude 
dopracován a připraven k další diskusi v průběhu září 2011. P. Klinecký, koordinátor 
projektu, doplnil hlavní informace – zpracovatelský tým má zástupce z řad odborné 
veřejnosti, členů MČ a  dalších odborných pracovníků.  

 
V diskusi byly průběžně zodpovězeny dotazy týkající se  zejména  centralizace služeb 
pro cílové skupiny, směrování celkové koncepce v návaznosti na legislativu, finanční 
rozvahu projektu koncepce v návaznosti na tvorbu ideálního modelu ke snížení počtu 
osob na ulici, stahování bezdomovců do metropolí, vč. cizinců, jednání s ambasádami, 
jednání se Středočeským krajem v návaznosti na jednání s Asociací krajů dne 
30.6.2011, zvýšení finančních nároků na sociální síť, motivace městských částí. Mgr. 
Halová nastínila hlavní problematiku setkání dne  30.6. na Libeňském zámečku – 
koncepce bezdomovectví, podpora, prevence a sociální péče, oblast zdravotní péče -  
speciální zařízení na doléčení osob bez přístřeší v objektech  služeb sociální péče, 
nízkoprahová denní centra a motivace MČ. 

 
Usnesení    
Výbor bere na vědomí  připomínky a podněty ke koncepci z pracovní skupiny   
k problematice osob bez  přístřeší. 
 Hlasování: 6:0:0   
Schváleno   

 
4. Bezbariérová Praha – vyhlášení grantů hlavního města Prahy v oblasti podpory 

odstraňování bariér ve veřejném prostoru pro rok 2011 (T 4429) 
Členové výboru obdrželi písemný podklad. Vyhlašovací program je zaměřen na lehce 
odstranitelné překážky a na zavádění systémových řešení napomáhajících snadnější 
přístupnost a je stanoven v celkové výši 5 mil. Kč. Program je v souladu 
s programovým prohlášením RHMP a jedná se o pilotní projekt. Nejedná se o klasický 
sociální grant. V komisi jsou odborníci, kteří mají s touto problematikou  zkušenosti. 

 
V diskusi byly zodpovězeny dotazy –  v jaké fázi se pilotní projekt nachází, zda se 
stačí vyčerpat finanční prostředky na schválené granty, když se bude schvalovat v září 
(stav projektu, ohlášení atd.),  zvážení posunutí termínu vyúčtování, aby nemusely být 
vráceny finanční prostředky  při nesplnění pravidel a podmínek přiděleného grantu  
(krátký termín na realizaci při vyúčtování v lednu 2012). V této souvislosti bylo 
sděleno, že asi nebude možno povolit prodloužení plnění smlouvy. Každý případ se 
bude řešit samostatně a je věcí hodnotitelské komise,  zda odložení   odsouhlasí a dá 
návrh RHMP na změnu termínu čerpání finančních prostředků. 
 
 
 



 

 

Usnesení    
Výbor bere na vědomí  vyhlášení grantů v oblasti podpory odstraňování bariér ve 
veřejném prostoru pro rok 2011  a navrhuje pro příští rok 2012 o navýšení částky  5 
mil. Kč. 
 Hlasování: 6:0:0   
Schváleno   
 

5. Bezbariérová Praha  – záměr na realizaci projektu vydávání známky Objekt bez 
bariér na území hlavního města Prahy a  záměr na zřízení pozice ombudsmana 
pro přístupnost (T 4431) 
Členové výboru obdrželi písemný materiál. Cílem projektu je vydání známky, která 
bude informovat o tom, které stavby a zařízení Prahy jsou přístupné a použitelné bez 
jakýchkoliv omezení.  Známka bude garantem pro turisty i obyvatele Prahy, že objekt 
je bezbariérový. Ombudsman by měl upozorňovat na všechny problémy a 
zapracovávat je do koncepčních materiálů, které  bude předkládat formou průběžných 
informací  příslušné komisi a výboru. Záměrem bylo vytvořit skupinu Praha 
bezbariérová, která bude řešit problematiku postižených. 
 
V diskusi byly zodpovězeny otázky – jak bude stanoven statut ombudsmana a jeho 
propojení se skupinou Praha bezbariérová, zda bude tato  skupina doplněna z řad 
odborníků, kterých se tato bezbariérová zařízení budou týkat.  Ombudsman –  spíš 
specialista by měl být součástí stavebního řízení, aby nedocházelo k duplicitě činností 
se stavebním úřadem. 
 
Usnesení    
Výbor bere na vědomí  záměr na realizaci projektu vydávání známky Objekt bez bariér 
na území hlavního města Prahy a  záměr na zřízení funkce ombudsmana s tím, že 
název funkce bude změněn na specialista. 
 Hlasování: 6:0:0   
Schváleno   
 

6. Informace o realizaci kulatých stolů s poskytovateli jednotlivých typů sociálních  
služeb  
Členové výboru obdrželi písemný materiál. Materiál uvedla Mgr. Halová, ředitelka 
odboru SOC MHMP. Kulaté stoly jsou realizovány podle  jednotlivých druhů 
poskytovaných sociálních služeb a jsou na nich řešena specifika daného druhu sociální 
služby s poskytovateli služeb. Jedná se především o plánování sociálních služeb, 
předávání informací ke službám se státními dotacemi, registrace a financování 
sociálních služeb. Závěry z KS budou zpracovány v průběhu července a srpna t.r. a 
budou podkladem pro zapracování do systému hodnocení sociálních služeb pro 
následující roky a využity pro vypracování jednotlivých hodnotících kritérií, zejména 
při posuzování žádostí o dotace ze státního rozpočtu a při posuzování grantů HMP. 
 
Usnesení 
Výbor bere předloženou informaci o kulatých stolech na vědomí.  
Hlasování: 6:0:0   
Schváleno   
 
 
 



 

 

7. Prezentace k Projektu Active A.G.E.    
Předsedkyně výboru představila Mgr. Evu Benkovou, koordinátorku projektu a 
současně se jí omluvila, že její bod zařadila na konec jednání výboru. Mgr. Benkeová 
stručně uvedla formou prezentace  projekt Active A.G.E. – aktivní  stárnutí, gendrové 
politiky a politiky zaměstnanosti. Členové výboru obdrželi písemně celou prezentaci 
projektu,  který má 3 specifická témata – Stáří a ekonomika, Stáří a pečovatelské 
služby a Stáří a nejistota. Autorka projektu představila  hlavní aktivity projektu a 
situaci v partnerských městech s návrhem  řešení. Dále se zaměřila na hlavní cíle 
Lokálního akčního plánu  stáří, pečovatelské služby v návaznosti na ekonomiku 
v Praze, zejména zvyšování informovanosti seniorů, zlepšení podpory rodin pečujících 
o seniory, zvýšení zaměstnanosti atd.  
 
V diskusi byly zodpovězeny otázky, co je považováno za prioritu projektu – to je 
klíčová informovanost a soustředění informací – jakési infocentrum nebo webový 
portál s propojeností na rodinné příslušníky. Dále dr. Hankeová upozornila, že Praha 
má velmi dobrou pověst v porovnání s ostatními evropskými městy, informovanost 
v ČR je ucelená. Je řada otázek, které se musí řešit, a to nejen problematika seniorů, 
ale i lidí 50, 60 a 70-letých v návaznosti na prodlužování odchodu do důchodu apod. 
Mgr. Halová upozornila, že pro informaci občanů řada MČ má své časopisy, které se 
této problematice věnují. Dále sdělila, že odbor SOC připravuje nový webový program 
se zjednodušeným přístupem k informacím  ve spolupráci s EF – zadání problému, 
služby a další rady.  Je nutné zajistit o jaké služby je největší zájem 
 
Usnesení 
Výbor bere předloženou informaci  k projektu Activ A.G.E. na vědomí.  
Hlasování: 5:0:0   
Schváleno   
 
 

 
 

Předsedkyně výboru poděkovala členům výboru za jejich dosavadní práci a popřála 
jim hezké prožití letních prázdnin s tím, že příští zasedání sociálního výboru se 
uskuteční dne  14. září 2011 od 15,00 hodin v salonku č. 135, 1. patro, Mariánské 
náměstí 2, Praha 1. 
 

 
 
 
 

JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D., v.r. 
předsedkyně výboru 
 
Mgr. Nataša Šturmová, v.r.                                                                                                           
ověřovatel 
 
 
Praha, 2.7.2011 

 




