
 

 

Zápis z 9. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP ze dne 12.10.2011 
 
 
Přítomni:  JUDr. Lenka Teska Arnoštová,  Mgr. Ondřej Počarovský, MUDr. Zuzana Bonhome 
Hankeova, M.I.B., Mgr. Marta Semelová, Mgr. Nataša Šturmová, Aleksandra Udženija, Mgr. 
Lukáš Kaucký, Radek Lohynský 
 
Omluveni:   Ph.D.Mgr. Ivan Kabický, Mgr. Karel Klíma 
 
Hosté:  Petr. Dolínek, radní HMP, Martin Benda, asistent radního, Mgr. Hana Halová, ředitelka 
SOC MHMP, Ing. Hana Prokopová Nesrstová,  odbor SOC MHMP,  PhDr. Tomáš Klinecký, 
odbor SOC,  Růžena Menšíková, zdravotní odbory, pí Hrubá, ČTK  
 
Program: 

1. Kontrola zápisu ze dne 14.9.2011   
2. Schválení programu a ověřovatele zápisu  
3. Grantový systém hl. m. Prahy v sociální oblasti na období 2012 – 2014 – přizvána  Mgr. 

Halová, ředitelka odboru SOC a Ing. Prokopová Nesrstová, odbor SOC MHMP 
4. Pravidla a podmínky pro vyhlašování  1- letých a 3-letých grantů 
5. Koncepce pro postupné řešení problematiky bezdomovectví v Praze v letech 2012 - 2020 
6. Různé                                    

- Domov pro seniory Heřmanův Městec – řešení kapacity dle poskytovaných 
pobytových služeb   

- Návrh na dofinancování sociálních služeb prostřednictvím grantů HMP v sociální 
oblasti 

1. Kontrola zápisu ze dne 14.9.2011  
Zápis byl schválen bez připomínek.  
Hlasování: 6:0:0 
Schváleno 

 
2. Schválení programu a ověřovatele zápisu  

Program byl schválen a ověřovatelem zápisu byl zvolen Radek Lohynský.  
 Hlasování: 6:0:0 
Schváleno 
 

3. Grantový systém hl. m. Prahy v sociální oblasti na období 2012 – 2014 
Materiál uvedl radní Dolínek a doplnila pí Prokopová-Nesrstová. Oba uvedli, že všechny 
připomínky, které předal p. Počarovský byly vypořádané a vykomunikované. Publicita 
grantového řízení se bude věnovat vyhlášení a stanovení podmínek grantové výzvy a 
vyhlášení výsledků konkrétní grantové výzvy. Publicita bude zveřejněna na 
internetových stránkách  HMP, v tištěných periodikách, dále formou přímé informace 
přes informační kanály případných žadatelů a v rámci spolupráce s asociacemi 
poskytovatelů sociálních služeb. 
Dotazy členů výboru se týkaly především upravení podmínek pro registraci z roku 2011 
na rok 2010, jaká je váha ohodnocení grantu a zda přísnější parametry nemohou být 
diskriminační , jaké jsou zkušenosti MHMP s víceletými granty i v jiné oblasti - radní 
Dolínek sdělil, že se musí přiostřit podmínky vstupu především do 3letých grantů -  
hodnotící komise má možnost upřesnění a  rozhodnutí, dát šanci každé organizaci, která 



 

 

plní řádně své úkoly, aby nedošlo k diskriminaci.  O činnosti žádajících organizací 
napovídají i předložené výroční zprávy za rok 2009 a 2010. Dále sdělil, že máme 
možnost, aniž by to byl zásah do státní správy, vyžádat si, jak často dochází ke změně 
registrace a lze si udělat  ucelený obrázek o činnosti žádající organizace. 
Usnesení 
Výbor souhlasí  s grantovým  systémem hl. m. Prahy v sociální oblasti na období 2012 - 
2014 s jednou změnou, a to se změnou u 3letého grantu, tj program T1, kdy  v čl.1  
měníme odst. 2, bod 2 na registraci poskytování této sociální služby -  měníme datum  
z 31.12.2010  na 31.12.2008 
Hlasování: 6:0:0 
Schváleno 

4. Pravidla a podmínky pro vyhlašování  1-letých a 3-letých grantů                                             
Radní Dolínek k předložené informaci a připomínkám sdělil: 

- Program J1  - nebyly připomínky 
- Program J2  - připomínka – požadováno, aby do jednoletých grantů  mohly jít služby  

registrované až do r. 2011, ne starší – s tím nelze souhlasit, protože nemůžeme nutit 
organizace, aby šly dobrovolně  do 3letých grantů, proto trváme na zachování 
stávajících podmínek 

- Program J3 – bez připomínek 
- Program  J4 a J5 – bez připomínek 
- Program T1  a T2  - v bodě 2 musíme změnit – registrace na poskytování služby 

získaná do 31.12.2008,  ne do 31.12.2010 
- Závěrečná zpráva  projektu za příslušný rok, musíme doformulovat, co má obsahovat 

– stanovení kritérií apod.– než bude uzavřena,  dostanou členové výboru 
k odsouhlasení 

- Byly zapracovány všechny připomínky 

Usnesení 
Výbor  souhlasí  s Pravidly a podmínkami pro vyhlašování 1-letých a 3- letých grantů 
Hlasování: 8:0:0 
Schváleno 

5. Koncepce pro postupné řešení problematiky bezdomovectví v Praze v letech 2012 – 
2020 

Úvodní slovo k materiálu, který členové výboru obdrželi v písemné podobě, přednesl 
radní  Dolínek a současně upozornil, že dnes měla Armáda spásy tiskovou  konferenci, 
kde řekla, že město není vůbec připraveno na zimu, že nic nezvládáme. V této souvislosti 
upozornil na písemné jednání  HMP v období října 2011 s Armádou spásy. V současné 
době  vyhlásil odbor SOC výběrové řízení prostřednictvím  Centra sociálních služeb na  
poptání 300 míst v ubytovnách v Praze od 1.12.2011 po celé zimní období. V případě 
neúspěšného výsledku  je navíc technicky zabezpečováno pořízení nafukovací haly, 
paralelně se počítá i s finančními prostředky pro sociální zařízení, která tyto služby 
zajišťují. Poděkoval zpracovatelům koncepce, zejména koordinátorovi p. Klineckému. 
Koncepce je konkrétní a odborná, ne politická,   opatření jsou rozpracována na jednotlivé 
detaily s tím, že jednotlivé detaily budou dodatečně rozpracovány do jednotlivých kroků.   
Sociální bydlení – koncepce  byla zpracována ve spolupráci s bytovým výborem a 
navazuje na strategii HMP – prodej bytového fondu (chráněné bydlení, byty pro seniory, 
pro matky s dětmi  atd.) - k tomu povede stěžejní diskuse . Koncepce obsahuje i finanční 



 

 

část (cca na 8 let),  s tím, že konkrétní služby v této oblasti budou  vysoutěženy, ne 
všechny služby musí jít přes Centrum sociálních služeb. Koncepce navazuje na reformu 
MPSV.  V přílohách jsou jednotlivé podmínky  rozpracovány a odůvodněny. Zatím 
neprošlo finální redigcí. Až po schválení HMP a Zastupitelstvem bude následně 
provedena jazyková a grafická redigce.  Stěžejní je část navazující – podkoncepce – 
Magistrát versus Městské části. Dále musí být  při realizaci projektu  spolupráce 
s MPSV, protože problém je nadregionální, jak po stránce finanční, tak i odborné, a 
proto  očekáváme participaci, vč. odborných diskusí   Předsedkyně výboru poděkovala 
radnímu Dolínkovi a ocenila předložený materiál, zejména tu část, která obsahuje 
konkrétní aktivity. K systému účinné pomoci sdělil p. Klinecký, že by se měla týkat 
terénních  pracovníků, práce v rodinách,  kde hrozí zadlužení, exekuce atd.  Tato činnost 
by se měla týkat především občanů z Prahy.  Upozornil, že  by se mělo vysoutěžit 
dluhové poradenství, které by platilo i pro mimopražské občany, protože dluhy jsou 
fenoménem této doby. Materiál by měl být doplněn, protože není jasné na jakou cílovou 
skupinu cílí.  Od 1.1.2012 agenda o hmotné nouzi  bude přecházet na MČ. P. Počarovský 
upozornil že  chybí základní pojem – slovníček pojmů apod. V diskusi zazněly otázky – 
bude mít schválena koncepce návaznost na schvalování rozpočtu či zda se koncepce 
vyvíjí v návaznosti na aspekty rozpočtu, Praha by měla řešit problémy Pražáků a  plán 
Prahy by měl iniciovat, aby každý kraj si udělal svůj program a měl by se umět postarat 
o své občany a  nelze, aby vše řešila Praha – vysoká migrace z ostatních krajů do Prahy. 
Radní Dolínek upozornil, že všechny připomínky TOP09 budou zapracovány, vč. 
slovníčku pojmů. 

Usnesení 
Výbor  schvaluje předloženou koncepci pro postupné řešení problematiky 
bezdomovectví v Praze v letech 2014 – 2020   s tím, že doporučuje doplnění materiálu o 
aktuální změny, které budou  navrženy příslušnými odborníky do konce 31. března 2012  
Hlasování: 8:0:0  
Schváleno 

6. Různé 

- Domov pro seniory Heřmanův Městec – řešení kapacity dle poskytovaných 
pobytových služeb  - snížení kapacity 

Domov si  musí  požádat o změnu registrace, ke které odbor dává pouze  doporučení. 
Mgr. Halová podala vysvětlení s tím, že historicky měl domov kombinované 
nestandardní služby, a to služby jak pro seniory, tak pro zdravotně postižené. V současné 
době se  vše vyřešilo a odbor  souhlasí se snížením kapacity.  

Usnesení                                                                                                                                
Výbor  bere předloženou informaci na vědomí.   

- Stížnost p. Janiga – Heřmanův Městec 

Předsedkyně výboru upozornila na stížnost p. Janiga a požádala o informaci, jak dopadla 
kontrola MHMP v příslušném zařízení. Informaci podala ředitelka odboru  Mgr. Halová . 
Stížnost pana  Janiga je poměrně složitá s ohledem  na početnost a různorodost jeho 
podání. Odbor SOC se při řešení stížností o něj postaral a zajistil mu zdravotní péči a 
umístil ho do Domova pro seniory Heřmanův Městec. Byl mu vyměřen invalidní 
důchod, ale nemá nárok na výplatu, protože neměl odpracováno 5 let. Domov  mu 



 

 

zajistil dávky hmotné nouze ve výši 2tisíce Kč a za tyto finanční prostředky tam pobývá. 
Stížnosti jsou většinou v obecné rovině. Odbor s ním jednal, byla mu zajištěna práce,  ale 
p. Janiga veškerou pomoc  doposud odmítá, vč. nabízených aktivit. Individuální plán 
s ním byl projednán – v tom on napsal, že se mu tam líbí atd.. Odmítá i speciální péči, a 
to je příčina celého problému. Pí  Hankeová upozornila, že stížnost se týká i šikany  - 
bylo řečeno, že to se musí řešit pohovorem přímo na místě s p. Janigou. Pí Semelová 
doporučila navštívit uvedené zařízení, protože stížnost byla zaslána i do Parlamentu. P. 
Počarovský  - tyto problémy by měla řešit ředitelka se svým týmem, návštěva nic 
nevyřeší. 

Usnesení                                                                                                                                
Výbor bere stížnost p. Janiga na vědomí  s tím,  že ředitelka odboru SOC  do dalšího 
jednání  výboru podá informaci o jejím vyřízení. Výbor se po jejím vyřízení rozhodne, 
zda učiní návštěvu tohoto zařízení.  

- Návrh na dofinancování sociálních služeb prostřednictvím grantů HMP v sociální 
oblasti 

Radní Dolínek podal informaci k předloženému  materiálu, který členové výboru 
obdrželi na poslední chvíli -  RHMP schválila uvolnění 25 mil. Kč na dofinancování 
sociálních služeb v Praze a návrh musí ještě schválit listopadové ZHMP, aby peníze 
mohly být deponovány do konce roku. Chceme podporovat především služby – 
noclehárny, denní stacionáře, nízko prahová centra, domy na půl cesty, v minimální míře 
poradenství, sociální rehabilitaci apod. Vycházelo se z ekonomických ukazatelů a 
z dalších požadavků, které přišly v průběhu roku od jednotlivých organizací.   Finanční 
prostředky jsou navrženy  ve výši 23,5 mil. a 250 tisíc Kč na linku bezpečí + rezervu – 
na nečekané výdaje  – při jejím nevyčerpání ji lze převést do dalšího roku. Upřesnil 
celkovou metodu zpracování materiálu. V diskusi byla zodpovězena otázka Mgr. 
Počarovského týkající se společnosti Alma Femina. V této souvislosti upozornila 
předsedkyně výboru Mgr. Počarovského o možném střetu zájmu a platnosti etického 
kodexu. 

Usnesení                                                                                                                                
Výbor bere materiál na vědomí. 

 
Příští zasedání sociálního výboru se uskuteční ve středu dne  16. listopadu  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 
 
Radek Lohynský, v.r. 
ověřovatel 
 
 
Praha, 21.10.2011 




