
 

 

Zápis ze 8. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP ze dne 14.9.2011 
 
 
Přítomni:  JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D., Mgr. Ivan Kabický, Mgr. Ondřej 
Počarovský, MUDr. Zuzana Bonhome Hankeova, M.I.B.,  Mgr. Nataša Šturmová, Aleksandra 
Udženija 
 
Omluveni:   Mgr. Marta Semelová, Mgr. Lukáš Kaucký, Radek Lohynský 
 
Hosté:  Petr. Dolínek, radní HMP, Martin Benda, asistent radního, Mgr. Hana Halová, 
ředitelka SOC MHMP, Ing. Hana Prokopová Nesrstová,  odbor SOC MHMP,  Růžena 
Menšíková, zdravotní odbory 
 
Program: 

1. Kontrola zápisu ze dne 20.6.2011   
2. Schválení programu a ověřovatele zápisu  
3. Žádost společnosti FIABA Czech Republic o.s. o uzavření dohody 
4. Grantový systém hl. m. Prahy v sociální oblasti na období 2012 – 2014 – přizvána Ing. 

Prokopová Nesrstová, odbor SOC MHMP 
5. Grantové řízení  - Praha bezbariérová 
6. Informace o sociálním poradenství – přizván PhDr. Tomáš Klinecký, odbor SOC 
7. Informace o auditech – přizvána Mgr. Hana Halová, ředitelka odboru SOC 
8. Informace o kulatých stolech - přizvána Ing. Prokopová Nesrstová, odbor SOC 

MHMP 
9. Různé                                            

- Informace o činnosti Výboru pro sociální politiku ZHMP za období od 1.12.2010-
30.7.2011 (Z-378)     

- Dopis MČ Praha 4 – Kunratice ve věci zajištění Asistenční služby   
- Stížnost A. Janiga na poskytování péče v Heřmanově Městci 

1. Kontrola zápisu ze dne 20.6.2011  
Zápis byl schválen bez připomínek.  
Hlasování: 5:0:0 
Schváleno 

 
2. Schválení programu a ověřovatele zápisu  

Program byl schválen a ověřovatelem zápisu byla zvolena Aleksandra Udženija.  
 Hlasování: 5:0:0 
Schváleno 

 
3. Žádost společnosti FIABA Czech Republic o.s. o uzavření dohody 

Materiál uvedl radní Dolínek s tím, že z navrhované dohody neplynou pro Magistrát 
žádné závazky  a dohoda bude mít deklarativní charakter.  Jedná se o organizaci 
semináře a odborné konference s doprovodným uměleckým programem pro 
organizace působící na území HMP a pro širokou veřejnost v rámci sociálních služeb. 
Počítá s udělením záštity HMP nad akcí a partnerstvím s HMP. Sdružení chce pouze 
spolupráci, ne členství. 
 



 

 

 
Usnesení    
Výbor bere žádost o spolupráci s Občanským sdružením FIABA Czech Republic dle 
předložené dohody na dnešním jednání na vědomí s tím, že pro HMP nevznikají z této 
dohody žádné finanční závazky. 
 

4. Grantový systém hl. m. Prahy v sociální oblasti na období 2012 – 2014 
Radní Dolínek okomentoval materiál, který členové obdrželi v podkladech na jednaní 
výboru. Uvedl, že materiál plní úkoly stanovené začátkem roku, tj. dostupnost pro 
uživatele, kvalitu, efektivitu a stabilitu – hlavní kritéria pro služby, které budou 
podpořeny granty v jednoletém či tříletém horizontu. Záměrem bylo nastavení 
transparentních pravidel pro financování sociálních služeb na území hl. města Prahy 
v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb na území HMP na léta 
2011-2013. Granty směřující k poskytovatelům sociálních služeb jsou vyhlašovány 
v programech podpory sociálních služeb, podpory rodin a podpory MČ v oblasti 
poskytování sociálních služeb, a to především pro neziskové organizace a organizace 
zřízené HMP, a to 1leté a 3leté. Není zahrnuta prevence protidrogová, protože se 
nenašel systém propojení. K této problematice vystoupil radní Kabický, který podal 
stručnou informaci z Protidrogové komise – zmínil poměr mezi 1 a 3letými granty, 
stanovení kritérií, která jsou poměrně fádní. Doporučil, aby odbor SOC MHMP 
zpracoval analýzu pro udělování těchto grantů. Radní Dolínek dále  upozornil, že 
vycházíme z toho, že daleko vyšším zdrojem financování jsou zdroje z MPSV, od 
roku 2012 půjdou finance přímo krajům a od r. 2014 přímo potřebným. Dotazy 
přítomných k materiálu byly zodpovězeny  radním Petrem Dolínkem, Mgr. Halovou, 
ředitelkou odboru SOC a Ing. Prokopovou Nesrstovou z odboru SOC MHMP. 
 
Usnesení 
Výbor bere materiál na vědomí s tím, že odbor SOC MHMP předá členům výboru do 
30.9.2011 podmínky ke grantům s lhůtou  předání připomínek členů výboru, aby 
mohly být zapracovány do konečného materiálu, a to na mimořádném zasedání  dne 
12.10.2011. 
 

5. Grantové řízení  - Praha bezbariérová 
Informaci podal radní Dolínek s tím, že publicita nebyla  příliš dostačující. Přišlo 9 
projektů, které hodnotila komise složená z řad odborníků. Peníze nebyly vyčerpány 
v plné výši. V příštím roce bude vyhlášen stejný program. 
 
Usnesení 
Výbor schvaluje výsledky grantového řízení Praha bezbariérová s tím, že nevyčerpaná 
částka z roku 2011 bude převedena do příštího roku ke stejnému účelu. 
Hlasování: 5:0:0 
Schváleno 
 

 
6. Informace o sociálním poradenství 

Informaci podala Mgr. Halová, ředitelka odboru SOC s tím, že poradenství je  
zaměřeno na specifické poradenství a sociální poradenství zdarma. Musí se vyjasnit 
spolupráce s Úřadem práce a zvýšit propojení  práce se sociálním odborem.  Bude 
vyhlášeno VŘ k vytvoření jakéhosi poradenského centra, které bude občanům  



 

 

k dispozici pro poskytnutí služeb z oblasti sociální. Návrh bude písemně zpracován a 
celkový záměr bude předložen členům výboru. 
Usnesení 
Výbor bere předloženou informaci na vědomí 
 

7. Informace o auditech 
Informaci o auditech přednesla Mgr. Halová a doplnil radní Dolínek. Audity proběhly 
ve všech 28 organizacích s výjimkou Jedličkova ústavu, který spadá pod odbor 
školství. Výsledky byly předány jednotlivým organizacím ke kontrole a koncem září 
by měl být stanoven konečný výsledek.  Dotazy členů výboru, které se týkaly 
především odvolání ředitelů několika domovů, byly zodpovězeny. 
 
Usnesení 
Výbor bere předloženou informaci na vědomí. 
 

8. Informace o kulatých stolech 
Informaci uvedla Mgr. Halová a doplnila Ing. Prokopová Nesrstová. Hlavním cílem 
bylo seznámit se s názory poskytovatelů jednotlivých sociálních služeb. Závěry z KS  
budou podkladem pro zpracování systému hodnocení sociálních služeb pro následující 
roky a využity pro vypracování metodiky jednotlivých hodnotících kritérií, zejména 
při posuzování žádostí o dotace ze státního rozpočtu a při posuzování grantů HMP. 
Metodika bude předána výboru  k odsouhlasení a k případným připomínkám. 
 
 

9. Různé 
- Členové výboru byly upozorněny, že byla zpracována a předložena informace 

o činnosti výboru do ZHMP 
- Dopis MČ Praha 4 Kunratice ve věci zajištění Asistenční služby byl předán 

k vyřízení odboru SOC MHMP  
- Stížnost pana Aloise Janiga na poskytování péče v Heřmanově Městci byla 

předána k vyřízení odboru SOC MHMP 
 
Usnesení 

 Výbor vzal předložené informace na vědomí. 
 

Příští zasedání sociálního výboru se uskuteční dne  12. října  2011 od 15,00 hodin 
v zasedací místnosti č. 349, 3. patro, Mariánské náměstí 2, Praha 1. 
(Původní plánovaný termín 19.10.2011 se ruší.) 

 
 
 
 

JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D., v.r. 
předsedkyně výboru 
 
Aleksandra Udženija,  v.r.                                                                                                          
ověřovatel 
 
 
Praha, 19.9.2011 




