
 

 

Zápis z 5. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP ze dne 13.4.2011 
 
Zasedání Výboru pro sociální politiku  ZHMP se uskutečnilo z mimořádných důvodů 
(schvalování grantů) o týden dřív, a to dne 13.4.2011 od 16,00 – 17,30 hodin. Zasedání 
Výboru dne 20.4.2011 bylo zrušeno. 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Program: 

1. Kontrola zápisu ze dne 16.3.2011  
2. Schválení programu a ověřovatele zápisu  
3. Hodnocení grantů v oblasti sociální pro rok 2011 
4. Různé 

 
1. Kontrola zápisu ze dne 16.3.2011 

Zápis ze dne 16.3.2011 byl schválen s tím, že bude doplněn  o sdělení k informaci o 
kampani firmy Medea, které bude  uvedeno v příloze č. 1 zápisu z 13.4.2011  
Hlasování: 6:0:0 
Schváleno 

 
2. Schválení programu a ověřovatele zápisu  

Ověřovatelem zápisu byla zvolena MUDr. Zuzana Bonhomme Hankeová, M.I.B. 
Hlasování: 6:0:0 
Schváleno 

 
3. Hodnocení grantů v oblasti sociální pro rok 2011 

- Grantovou komisí byl schválen Program I  - Podpora sociálních služeb 
poskytovaných občanům hlavního města Prahy ve výši 67,600.000,- Kč. 

- Grantová komise schválila Program II – Podpora služeb poskytovaných 
občanům hl. města Prahy, které vhodným způsobem navazují a doplňují 
sociální služby v celkové výši 2 mil. Kč, z toho nejvyšší přidělená částka byla 
ve výši 75 tisíc Kč. 

- Grantová komise schválila po drobných úpravách Program III – Podpora 
rodiny 2011 v celkové výši 2,400.000 Kč – jedná se především o podporu 
zkvalitnění služeb. 

- Grantová komise schválila Program V – Podpora městských částí v sociální 
oblasti v celkové výši 8 mil. Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny na 
financování pečovatelské služby a nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. 
Pro rok 2011 byla modelace výpočtu navržena podle procentního podílu ve 
vztahu ke statistickým údajům (počet obyvatel, počet seniorů, počet dětí do 18 
let, počet osob s PnP, počet dětí v evidenci OSPOD). Program V. v této 
podobě letos již naposledy. Pro následující roky budou stanovena nová kritéria, 
zaměřená především na způsob financování organizací zřízených hl. městem, 
MČ a neziskové nestátní organizace. 

 
Diskuse  

- Členové výboru, kteří nejsou členy grantové komise, obdrželi materiál týkající 
se grantů HMP – I. program, až na výboru. Pan radní Dolínek uvedl dodatky 
schválené grantovou komisí a sdělil, že v případě dnešního schválení rozdělení 
grantů, bude materiál předložen  RHMP a posléze ZHMP a peníze budou moci 



 

 

být přidělovány již od 1.5.2011. V rámci I. programu byla rozdělena celková 
částka ve výši 67,600.000 Kč. Z toho během jednání Komise Rady HMP bylo 
schváleno rozdělení částky ve výši 412 tisíc mezi organizace poskytující ranou 
péči (celkem 5 organizací). Dále bylo rozhodnuto, že organizace poskytující 
služby ve Středočeském kraji nebudou v rámci grantů HMP v letošním roce 
podpořeny, a to vzhledem k posílení služeb působících v hl. m. Praze. 

- Grantová komise schválila návrh na 25 mil. Kč pro druhé kolo s větším 
důrazem na specifičnost služeb 

- P. Kabický upozornil na protidrogovou prevenci a rozdělení grantů v této 
oblasti 

Změny provedené  v Komisi Rady HMP pro udělování grantů HMP v sociální 
oblasti 
- raná péče – zmíněné rozdělení částky ve výši 412 tis. Kč,  u organizace Prosaz 

přesun finančních prostředků na službu osobní asistence z tísňové linky  (3 
druhy  služeb - osobní asistenti, tísňová linka a sociální poradna), u organizace 
ESET HELP bylo navrženo nepodpořit službu – terénní programy pro cílovou 
skupinu drogově závislí, dále zmíněno poskytování sociálních služeb u 
organizací Rozkoš bez rizika, Člověk v tísni, Občanské sdružení Sedm paprsků 
– beze změn 

 
Usnesení    
Výbor schvaluje hodnocení grantové komise pro program I, II.,  III. a V. ve znění 
změn dodatků grantové komise 
 Hlasování: 6:0:0   
Schváleno   

 
 
4.   Různé 

 
Dotační program - radní Dolínek předložil tabulku - Dotační program MPSV ČR  
– program podpory A – dotace jednotlivým krajům a jimi zřízeným organizacím 
s uvedením výše podílu v % (směrné číslo) na celkové dotaci, a to jako informaci 
pro porovnání přidělování dotací pro Prahu v r. 2006, a dále 2009 – 2011 
s ostatními kraji ČR.  Dále připomenul, že Praha má nejvíc organizací a sociálních 
potřeb, ale ze zákona nemá nárok na navýšení.  
 
Diskuse 
- Přikročit k dalším jednáním s MPSV, otázkou je, zda máme šanci ovlivnit toto 

jednání – podle analýzy  vychází u Prahy  podfinancování cca o 37 % oproti 
ostatním krajům. 

 
Usnesení  
Výbor  na základě předložených informací doporučuje zahájit jednání p. radního 
Dolínka s MPSV o výši finančních prostředků přidělených MPSV Praze v roce 
2011-2012 
Hlasování: 6:0:0 
 Schváleno  
 
Návrh rozpočtu – 1. kolo  



 

 

Vypracování kritérií pro stanovení metody přerozdělování peněz v oblasti sociální 
péče 

 
Protidrogová politika – financování služeb sociálních a adiktologických pro 
rok 2012 
Názor p. Počarovský  (na požádání předložil k zápisu písemně) 
1. Stávající situace - adiktologické služby jsou financovány v rámci programu 
Zdravé město Praha, jedná se o služby primární, sekundární a terciární prevence, 
dotační program je rozdělen na: 
Program I. - Financování primární prevence ve školách (žádají školy a školská 
zařízení na specifickou primární prevenci) 

  
Program II. - Financování organizací realizujících služby primární, sekundární a 
terciární prevence ( všeobecná, selektivní a indikovaná primární prevence, 
ambulantní a residenční léčba, substituční léčba, terapeutické komunity, programy 
harm reduction - terénní programy a kontaktní centra, následná péče etc.) 
Poskytovatelé těchto služeb mohou žádat pouze tehdy, jsou-li registrovanou 
sociální službou a mají-li certifikát odborné způsobilosti RV KPP (Rada vlády pro 
koordinaci protidrogové politiky) 

  
Protože jsou adiktologické služby svým charakterem multidisciplinární, jsou mimo 
jiné zakotveny v zákonu č. 108/2006 Sb., je nutné diskutovat způsob financování 
těchto služeb v rámci dotačního řízení HMP. 
  
V minulých letech byl systém financování sociálních služeb a adiktologických 
služeb na HMP oddělen tak, že adiktologické sl. žádaly (přestože se jedná i o 
sociální sl.) o finanční prostředky pouze na KOPPR MHMP, nikoli na odboru 
SOC MHMP. 
  
V grantovém řízení odboru SOC (Program I.) nebylo v minulých letech, ani v roce 
2011 možné žádat na službu kontaktní centra a služby terapeutické komunity. 

  
2. Možná řešení 
a) Ponechat financování sociálních a adiktologických služeb oddělené - KOPPR 
MHMP financuje v rámci Programu Zdravé město Praha I. a II. program služby ve 
stejném režimu a SOC MHMP financuje ostatní formy sociálních služeb 
  
b) Financovat v rámci grantového řízení odboru SOC MHMP také služby § 59 a § 
68 a § 69 s tím, že nebudou financovány ty části zmíněných služeb, které 
neodpovídají zákonu č.108/2006 Sb., ostatní segmenty těchto služeb § 59, § 68 a § 
69 by byly financovány v rámci KOPPR MHMP Zdravé město Praha. 
(nutná cost benefit analýza, analýza efektivity sociálních a adiktologických služeb) 

  
3. Výstup 
V rámci přípravy dotačních řízení a metodik na rok 2012 u odboru SOC i u 
KOPPR MHMP je nutné zajistit kooepraci a součinnost zmíněných úseků tak, aby 
byly nastaveny systémy financování sociálních a adiktologických služeb tím 
způsobem, že bude zajištěna funkčnost  služeb sociálních a adiktologických 
alespoň v úrovni roku 2010. Prosím v rámci další práce ve  výboru pro sociální 



 

 

politiku definovat ad hoc pracovní skupinu složenou ze zástupců odboru SOC a 
KOPPR a expertů, která by se tímto zabývala. 
  
p. nám. Kabický  
– podmínky vyhodnocování grantů pro r. 2011byly schváleny minulým vedením 
HMP, v návrhu  na r. 2012 jsou zahrnuty již  nové požadavky , které se budou řešit 
ve zdravotním výboru ZHMP  s rozhodnutím zda upřednostnit jednoleté či víceleté 
granty.Mělo by dojít k vytvoření databáze žadatelů o granty, kde dochází 
k prolínání žádostí sociálních, zdravotních a protidrogových. 
 
 
 
Usnesení       
Výbor doporučuje vytvoření jednotné centrální elektronické evidence žadatelů 
v poskytování finančních prostředků, grantů, darů a partnerství od roku 2011.  
Hlasování: 6:0:0  
 Schváleno  

 
 
Předsedkyně výboru požádala členy sociálního výboru, aby v písemné podobě 
předávali průběžně své požadavky či materiály, které chtějí projednat ve výboru, a to 
na adresu: karel.klima@cityofprague.cz . 
 
Příští zasedání sociálního výboru se uskuteční dne  18. května 2011 od 15,00 hodin 
v salonku č. 135, 1. patro, Marianské náměstí 2, Praha 1. 
 

 
 
 
 

JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D., v.r. 
 
 
MUDr. Zuzana Bonhomme Hankeová, M.I.B., v.r.                                                                       
ověřovatel 
 
Praha, 18.4.2011 

 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha:  
Informace o kampani firmy Medea 
 
 
 



 

 

 
Příloha č. 1 k zápisu z výboru sociální politiky ze dne 13.4.2011 

 
 

  
Informací o kampani firmy Medea, která proběhla na přelomu roku 2010/11 na téma "Obrana proti 
zadlužování občanů  

Detail zakázky 

Ev. číslo 151456 
Interní číslo SOC/MZ/030/10 

Kontrolní číslo K-065-834-840 
Název Nákup mediálních aktivit - obrana proti zadlužování občanů 

Popis 

Předmětem veřejné zakázky je vytvoření obsahové náplně reklamní 
kampaně, zajištění produkce tisku plakátů pro venkovní reklamu a nákup 
mediálního prostoru /viz detailní rozpis/ v rámci reklamní kampaně 
zaměřené na ochranu spotřebitelů před zadlužováním za účelem varování 
rodin s dětmi, které se octnou v hmotné nouzi před půjčováním peněz. 

Druh zakázky Služby 
Typ zakázky Malý rozsah 

Druh zadávacího 
řízení VZ malého rozsahu 

Číslo zákona Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách 
Počet oslovených 

firem 0 

Základní 
hodnotící 
kritérium 

Nabídková cena 

Místo plnění HMP 
 

Stav zakázky Ukončená 
Odbor Odbor sociální péče a zdravotnictví 

Správce zakázky m000xm925 
Oprávněný 

zástupce 
zadavatele 

Ing. Ilona Matulová 

 
Předpokládaná 

hodnota 2 000 000 KČ 

Požadovaná jistota 0 KČ 
 

Datum vypsání 
zakázky 8.12.2010 

Datum vyvěšení  8.12.2010 



 

 

Datum a čas 
podání nabídek 15.12.2010 12:00 

Místo otevírání 
obálek SOC MHMP 

 
Dodavatel MEDEA,a.s. 

  

Datum podpisu 
smlouvy 16.12.2010 

Předpokládané 
datum dokončení 25.1.2011 

 
Datum dokončení 
dodávky/služby 31.12.2010 
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