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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

 

Výbor pro sociální politiku  ZHMP  

ZÁPIS z 16. jednání 

Výboru pro sociální politiku ZHMP konaného dne 7. 6. 2018v 11:50 hod. 

Výjezdní zasedání – Domov Palata , Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 

   

 

Přítomni: Ing. Jarmila Bendová, Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc., Ing. Patrik Nacher, 
Ing. Mgr. Irena Ropková, Mgr. Marta Semelová 

Omluveni: Ing. Radek Lacko,Ing. Alexandra Udženija,PhDr. Matěj Stropnický, Mgr. Petr Prchal 

 

Jednání řídila:Ing. Jarmila Bendová, předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP  
 
Předsedkyně přivítala všechny přítomné a zahájila výjezdní jednání výboru v 11.50 hod. 
 
V úvodu jednání Výboru pan ředitel Domova pro zrakově postižené Palata, Ing. Procházka, 
seznámil přítomné členy a hosty s jeho historií a současností.  O vybudování domova se rozhodlo v 
roce 1888 a otevřel se v roce 1893 jako ústav pro zaopatření slepců s názvem Francisco 
Josephinum.  V letošním roce je to 125 let od otevření. 
Od roku 1989 začala modernizace domova – rekonstrukce, opravy historické budovy, modernizace 
systému péče a zvyšování kvality služeb pro klienty se zrakovým postižením a klienty se středně 
těžkou závislostí na pomoci druhých osob. Sociální služby domov poskytuje 125 klientům dle 
modelu péče. 
 
Od r. 2010 se zvyšoval počet klientů s různým stupněm demence různého charakteru. Personál se 
proto vzdělává podle  psychobiografického modelu péče profesora Bohma, co má velmi pozitivní 
vliv na kvalitu služby. Zaměstnanci zpracovávají životní příběh biografické knihy a pak se služba 
„šije“ klientovi přímo na míru.  
 
První zařízení v ČR, které se zapojilo do dlouhodobého projektu Sledování medikací a ve spolupráci 
s nemocnicí Na Homolce sleduje jeho efektivitu. Spolupráce se studenty středních a vysokých škol 
z oblasti zdravotní a sociální.  Medici po prvním roce svého studia vykonávají v Domově praxi, aby 
se naučili lepší komunikaci s budoucími pacienty, co ve vzdělávacím procesu chybí. 
 
Ing. Nacher: Proč rapidně poklesl příjem finančních darů, i když se obecně daří ekonomice, 
průměrný plat roste? Je zvláštní, že lidi neparticipují na těchto charitativních aktivitách. 
Ing. Procházka: Pokles jednoho významného daru, který se již neopakoval, ale ostatní dary 
zůstávají v původní výši, jsou to stabilní dárci, kteří pravidelně přispívají. 
Mgr. Semelová: Jsou zde klienti celoročně nebo odcházejí k rodině domů a druhý dotaz směřuje ke 
školám, s jakými středními školami spolupracujete, jakou práci zde vykonávají a jestli studenti jsou 
ti dobrovolníci a chodí mimo praxi za někým konkrétním do domova. 
Ing. Procházka: Klienti většinou zůstávají v domově celoročně a rodinní příslušníci je navštěvují. Co 
se týká škol, tak spolupracujeme se SOŠ sv. Zdislavy, probíhají zde i praktické maturity, s VOŠ 
Evangelickou a studenty, kteří chodí na individuální pravidelné dobrovolnictví. 
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Po úvodním představení a prezentaci panem ředitelem Ing. Procházkou, konstatovala  
předsedkyně  VSP Ing. Bendová,  že je vzhledem k počtu přítomných výbor usnášeníschopný. 
 
 
Ověřovatelkou zápisu byla navržena Mgr. Marta Semelová. 
 
Hlasování:  pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0 
Ověřovatelkou zápisu z jednání byla zvolena Mgr. Marta Semelová. 
 
Dále byla navržena předsedkyní Ing. Bendovou změna programu jednání a to vypuštění bodu č. 6 
Informace pro členy VSP na základě přijatého usnesení na jednání VSP dne 19.4.2018 - Bytová 
politika HMP. Toto téma bude prezentovat na příštím jednání Výboru radní Radek Lacko a 
z důvodu jeho nepřítomnosti na VSP je navrženo přeřazení bodu na další jednání Výboru pro 
sociální politiku a schválit program v původním znění bez tohoto bodu. 
 
Hlasování o programu. 
 

Program jednání: 

Bod Věc 

1. Sraz členů a pozvaných hostů v 11,50 hod před hlavním vchodem MHMP, Nová radnice, 
Mariánské náměstí 2 

2. Ve 12,00 hod plánovaný odjezd zajištěnou dopravou od MHMP. (Hlavní vchod) 

3. 12,30 hod – 14,00 hod exkurze a jednání VSP v objektu Palata. 

4. Souhrnná informace o tiscích schválených Radou HMP na jejím 16. - 22. jednání 2018 
(tisky R-29143, R-29481, R-29569, R-29665, R-29516) 

5. Tabulka tisků, které budou předkládány na zasedání ZHMP dne 14.6.2018 (tisky R-29361, 
R-29729, R-29845, R-29574, R-29705, R-29736, R-29756, R-29933, R-29455) 

6. Informace pro členy VSP na základě přijatého usnesení na jednání VSP dne 19.4.2018 – 
Bytová politika HMP-vypuštěn 

7. Různé - Pozvánka „Veletrh sociálních služeb HELPFAIR“ na Střeleckém ostrově 

8.  Návrat na MHMP zajištěnou dopravou. 

 
Hlasování:  pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0 
Program jednání výboru byl schválen. 
 
 
 
Bod 4. Souhrnná informace o tiscích schválených Radou HMP na jejím 16. – 22. jednání v roce 
2018 (tisky R-29143, R-29481, R-29569, R-29665, R-29516) 
 
Předsedkyně VSP stručně uvedla tabulku schválených tisků, kterou členové dostali v předstihu. 
K předloženým tiskům nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy a výbor vzal tuto informaci 
na vědomí. 
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Návrh usnesení: 
Výbor pro sociální politiku ZHMP 
bere na vědomí předloženou souhrnnou informaci o tiscích schválených Radou hl. m. Prahy 
na jejím 16. – 22. jednání 2018. 
 
Hlasování:  pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
 
Bod 5. Tabulka tisků které budou předkládány na zasedání ZHMP dne 14.6.2018 (tisky R-29361, 
R-29729, R-29845, R-29574, R-29705, R-29736, R-29756, R-29933, R-29455) 
 
Úvodem paní předsedkyně zdůraznila změnu ve výši dotace u tisku R-29729, který bude 
předkládán za ZHMP a požádala o objasnění situace pana radního Hodka. Jedná se o neinvestiční 
dotaci pro spolek Senioři České republiky,z.s., Krajské organizace HMP. Radní Hodek situaci členům 
Výboru vysvětlil a slíbil problematice se dále věnovat a případně následně dofinancovat. 
 
Doc. Ing. Mgr. Dlouhý: Proč se opakuje nové výběrové řízení na post ředitele Domova seniorů 
Pyšely? 
Radní Hodek: Do výběrového řízení se přihlásil jen jeden uchazeč, a to stávající paní pověřená 
ředitelka. Hlavním důvodem je dát možnost širšímu povědomí uchazečů. 
PhDr. Klinecký: Inzerát jsme vyvěsili i do novin, v metru i na  iDnes i na výběrové řízení do dětského 
domova Charlotty Masarykové. Pani ředitelka odešla a nedaří se nám toto místo obsadit, proto 
vyhlašujeme VŘ již po třetí.  
Radní Hodek: Pan ředitel Šturma Dětského domova Paprsek podal rezignaci a je vyhlášené VŘ i na 
tento post. 
 
 
Návrh usnesení: 
Výbor pro sociální politiku ZHMP 
souhlasí s předloženými tisky a navrhuje je ZHMP k projednání a schválení 
 
Hlasování:  pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Bod 6. Stažen z jednání 
 
 
Bod 7. Různé 
 
Předsedkyně Výboru požádala pana radního Hodka o krátkou prezentaci k tiskům, které nebyly 
zařazeny v programu jednání VSP, ale budou zařazeny k projednání na Radu HMP a na ZHMP.  
R-29658  návrh na poskytnutí jednorázové účelové neinvestiční dotace Nadačnímu fondu 
pražských olympioniků za účelem humanitární podpory bývalých pražských olympioniků - seniorů v 
roce 2018, R-29586 návrh na vyhlášení grantového řízení a R-29588 návrh vyhlášení dotačního 
programu hlavního města Prahy, R-29885 návrh na úpravu rozpočtu v kapitole 05 v roce 2018. 
 
Ing. Bendová a radní Daniel Hodek pozvali členy Výboru na Veletrh sociálních služeb HELPFAIR na 
Střeleckém ostrově. 
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Po skončení jednání si členové VSP prohlédli interiéry Domova, které jsou přizpůsobeny období,  
ve kterém klientům bylo 20 – 30 let, tzn. přelom 50. – 60. let minulého století. Prvky nábytku se 
doplňují a vybavení pokojů s časem koresponduje.  Pracuje se s kontrastem, světlá – tmavá, aby se 
klienti, kteří mají zbytek zraku dokázali lépe orientovat v prostoru.  Komplexní péče v Domově 
zahrnuje sociální, zdravotní, ošetřovatelskou,  psychologickou, rehabilitační, nutriční péči a aktivní 
nebo pasivní cvičení, čímž se zvyšuje celkový efekt služby. 
Prohlídku členové Výboru ukončili na zahradě Domova, kde bude stát nové unikátní Alzheimer 
centrum podle švýcarské reminiscenční metody, která využívá vzpomínek na hodnotné  zážitky 
z minulosti a jejich vybavování prostřednictvím různých podnětů.  
 
Předsedkyně VSP poděkovala panu řediteli Ing. Procházkovi za skvělou práci a za možnost návštěvy 
Domova a všem přítomným za účast. 
 
Bod 8. Návrat na MHMP  
 
Jednání ukončeno v 14:05 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Mgr. Marta Semelová 
členka Výboru pro sociální politiku ZHMP 

 
 
 
 
 

 
 

Michal Gregor 
tajemník Výboru pro sociální politiku ZHMP 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Ing. Jarmila Bendová 
předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 


