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Pro Komise Rady hl. m. Prahy pro plánování a financování sociálních služeb 

Přítomni  

PhDr. Tomáš Klinecký, Prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc, Mgr. Jitka Rudolfová, Pavel Novák, Václav Kučera, PhDr. Daniela Rázková, 

Mgr. Eva Horáková, Ing. Jakob Hurrle, JUDr. Petr Lachnit, Mgr. Petr Hanuš, Mgr. Erik Čipera, prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý Dr., MSc., Mgr. 

Milena Johnová, Mgr. David Kocman, M.A., Ph.D., PhDr. Tereza Eichlerová 

Omluveni Mgr. Eva Kudrnová, 

Věc Zápis z jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro plánování a financování sociálních služeb, které se konalo ve středu 22. 4. 2020 15,00 – 

15,30  formou videokonference prostřednictvím aplikace WEBEX 
Zpracovala PhDr. Tereza Eichlerová Počet stran 4 Datum 24. 4. 20 20 

  

 

Program jednání: 

 

Komise hlasovala o zařazení nově přijatých žádostí do Doplňkové sítě na rok 2020 a o zařazení nového úkolu, který je v souladu 

s programovým prohlášením rady i s prioritami Střednědobého plánu sociálních služeb.  

 

Všechny změny budou platné s účinností od 1. 7. 2020. 

 

 

 

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 

 

Zápis z jednání 
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Žádosti o zařazení do Doplňkové sítě na rok 2020 od 1. 7. 2020 

ÚKOL: Podpora jednotlivců v bydlení, individuální podpora v bytech HMP (mj. Humanitární byty, Podpora pro seniory) 

registrační 

číslo 
poskytovatel služeb druh služby 

kapacitní 

jednotka 

počet 

jednotek v síti 

cílový stav 

jednotek v síti 

počet nových / 

navýšených 

jednotek v síti 

hlasování Komise Rady 

bude dodáno 
Jako doma - Homelike, 

o.p.s. 
terénní programy ÚV 0 1,8 0 nehlasováno 

Tyto kapacity nebyly po konzultaci se zástupci sekretariátu radní hl. m. Prahy Mgr. Mileny Johnové pro oblast sociální politiky a zdravotnictví (SE5) 

a sekretariátu radního hl. m. Prahy Adama Zábranského pro oblast bydlení a transparentnosti (SE9)  pro aktualizaci Doplňkové sítě od 1. 7. 2020 

poptávány. Stávající  již zařazené kapacity doposud nejsou plně obsazeny, jejich obsazení se očekává do konce roku 2020. Volná kapacita 

stanovená pro tento úkol na rok 2021 je 0,25 úvazku.  
 

Komise vzala na vědomí, že se k tomuto úkolu přihlásila jedna organizace, její kapacity s ohledem na výše uvedené nebyly do Doplňkové 

sítě zařazeny. 

 

ÚKOL: Podpora občanů s PAS s intenzivní podporou v bytech 

registrační 

číslo 
poskytovatel služeb druh služby 

kapacitní 

jednotka 

počet 

jednotek v síti 

cílový stav 

jednotek v síti 

počet nových / 

navýšených 

jednotek v síti 

hlasování Komise Rady 

bude dodáno Ruka pro život o.p.s. 

Domovy pro osoby se 

zdravotním 

postižením 

Byt 0 1 1 

pro - 11     
zdržel se - 0  
proti – 0 

Návrh byl přijat 

Pro tento úkol byla s ohledem na rozdílnost druhů sociálních služeb, které by měly úkol v jednotlivých bytech zajišťovat, stanovena nová jednotka 

nezbytná pro výpočet veřejné podpory. Podpora bude vypočítána k jednotce 1 byt, kdy se současně předpokládá zajištění sociální služby 

minimálně 11ti úvazky v přímé péči bez ohledu na druh sociální služby. 
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ÚKOL: Podpora v bydlení rodin s dětmi v bytové nouzi 

registrační 

číslo 
poskytovatel služeb druh služby 

kapacitní 

jednotka 

počet 

jednotek v síti 

cílový stav 

jednotek v síti 

počet nových / 

navýšených 

jednotek v síti 

hlasování Komise Rady 

7856529 Člověk v tísni, o.p.s. terénní programy ÚV 2 4 2 

pro - 10 
zdržel se - 1 
proti – 0 

Návrh byl přijat 

 
 
 
 
 
 

ÚKOL: Transformace péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli umisťování do mimopražských zařízení 

registrační 

číslo 
poskytovatel služeb druh služby 

kapacitní 

jednotka 

počet 

jednotek v síti 

cílový stav 

jednotek v síti 

počet nových / 

navýšených 

jednotek v síti 

hlasování Komise Rady 

1866115 
Rytmus – od klienta 

k občanovi, o.p.s. 

Podpora 

samostatného bydlení 
ÚV 0 2 2 

pro -  11     
zdržel se - 0  
proti - 0 

Návrh byl přijat 

8669867 
Rytmus – od klienta 

k občanovi, o.p.s. 
Sociální rehabilitace ÚV 0 2 2 

pro -  11     
zdržel se - 0  
proti - 0 

Návrh byl přijat 
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ÚKOL: Podpora rodin s dětmi se zdravotním znevýhodněním prostřednictvím odlehčovacích služeb, center denních služeb či denních 
stacionářů 

registrační 

číslo 
poskytovatel služeb druh služby 

kapacitní 

jednotka 

počet 

jednotek v 

síti 

cílový stav 

jednotek v síti 

počet nových / 

navýšených 

jednotek v síti 

hlasování Komise Rady 

9122659 

Sdružení na pomoc 

dětem s handicapy, 

z.ú. 

centra denních 

služeb 
ÚV 0 2 2 

pro -  11     
zdržel se - 0  
proti - 0 

Návrh byl přijat 

6734853 
Diakonie ČCE - 

středisko Praha 

odlehčovací 

služby 
L 0 4 4 

pro -  11     
zdržel se - 0  
proti - 0 

Návrh byl přijat 

  

ÚKOL: Řešení problematiky bezdomovectví v exponovaných lokalitách HMP 

Komise hlasovala o zařazení nového úkolu Řešení problematiky bezdomovectví v exponovaných lokalitách HMP do Doplňkové sítě. 

Návrh byl přijat všemi hlasujícími členy komise (pro - 11 proti  - 0, zdržel se - 0) a strategie rozvoje Doplňkové sítě v letech 2019 – 2021 ve 

SPRSS bude o tento úkol rozšířena. 

registrační 

číslo 
poskytovatel služeb druh služby 

kapacitní 

jednotka 

počet 

jednotek v 

síti 

cílový stav 

jednotek v síti 

počet nových / 

navýšených 

jednotek v síti 

hlasování Komise Rady 

2134037 
Armáda spásy v České 

republice, z.s. 

Nízkoprahová denní 

centra 
ÚV 0 4,5 4,5 

pro - 10 
zdržel se - 0 
proti – 0 

Návrh byl přijat 

 

Zapsala 24. 4. 2020: PhDr. Tereza Eichlerová, tajemnice komise  

 

Ověřil 28. 4. 2020: PhDr. Tomáš Klinecký, předseda Komise pro plánování a financování sociálních služeb 


