
Zápis 
z jednání Komise Rady HMP pro udělování grantů v oblasti volného času dětí a mládeže 

konaného dne 3. 7. 2012 
Přítomni:      
předseda –  Ing. Jiří Nouza 
členové   – JUDr. Helena Chudomelová, Ing. Marie Kousalíková, Andrea Vlásenková,  
                  RNDr. Miroslav Prokeš   
tajemník – Mgr. Luboš Čuta 
Omluveni: Jan Slezák, Roman Petrus 
Nepřítomni: Mgr. Dalibor Mlejnský, Mgr. Nataša Šturmová 
 
Program jednání: projednání návrhu znění Celoměstských programů podpory využití  
                               volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2013 
 
1. Předseda komise zahájil jednání v 15,15 hod. a seznámil přítomné s programem jednání. 
Členové komise obdrželi podklady s návrhem vyhlášením Celoměstských programů na rok 
2013. 
 
2. Předseda komise informoval o plánu dohlídek letní táborové činnosti.   
 
3. Diskuse: 
- předseda komise předložil členům návrh samostatného programu pro DDM (SMS MHMP 
zpracoval 2 varianty). Dále uvedl, že není proti zachování stávajících programů pro NNO. 
- předseda komise informoval o aktuálních výzvách a grantových programech nadačního fondu 
Cesta ke vzdělání. Současné znění neumožňuje NNO, aby se mohly zúčastnit výběrového 
řízení. Všichni přítomní se shodli na možnosti zpřístupnění výzev a programů na další období i 
pro NNO. 
- RNDr. Prokeš předložil doplnění a úpravy programů, které SMS MHMP zapracoval do 
návrhu vyhlášení.  
- členové komise diskutovali termín vyúčtování jarních a letních táborů do 30. 9. Uvedený 
termín byl zvolen vzhledem k výraznému snížení celkového objemu finančních prostředků na 
tuto oblast za poslední 3 roky s cílem jejich dalšího využití v případě neuskutečněných akcí. 
 
4. Závěr: 
- doporučit správní radě nadačního fondu Cesta ke vzdělání projednání začlenění NNO mezi 
žadatele následných výzev a grantových programů. 
Návrh byl přijat všemi členy komise. 
(Hlasování: 5 pro / 0 proti / 0 se zdržel hlasování) 
 
- zachovat program č. 6 - Podpora účasti na prezentačních a soutěžních akcích  v zahraničí 
dokud správní rada nadačního fondu Cesta ke vzdělání nezačlenění NNO mezi žadatele 
následných výzev a grantových programů. 
Návrh byl přijat všemi členy komise. 
(Hlasování: 5 pro / 0 proti / 0 se zdržel hlasování) 
 
- sloučit programy č. 2 a č. 5 
Návrh nebyl přijat všemi členy komise. 
(Hlasování: 0 pro / 5 proti / 0 se zdržel hlasování) 
 
 



- zachovat vyúčtování jarních a letních táborů do 30. 9.  
Návrh byl přijat všemi členy komise. 
(Hlasování: 5 pro / 0 proti / 0 se zdržel hlasování) 
 
- začlenit samostatný program pro DDM do vyhlášení pro oblast volného času dětí a mládeže 
na rok 2013. 
Návrh byl přijat všemi členy komise. 
(Hlasování: 5 pro / 0 proti / 0 se zdržel hlasování) 
 
 

Usnesení: 

Komise Rady HMP pro udělování grantů v oblasti volného času dětí a mládeže 
doporučuje Radě HMP schválit návrh na vyhlášení Celoměstských programů podpory 
využití volného času dětí a mládeže na území hl. m . Prahy na rok 2013. 
 
 
 

Předseda komise ukončil jednání v 16,00 hod. 

 

 
 
V Praze dne 3. 7. 2012 
 
 
Zapsal tajemník Komise: Mgr. Luboš Čuta   
 
 
Předseda Komise: Ing. Jiří Nouza 


