
 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  

Zápis z jednání 

 

Pro Komise Rady HMP pro udělování grantů v oblasti zdravotnictví, sociálních 
služeb a protidrogové prevence 

Přítomni 
doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc., MUDr. Iveta Borská, Petr Dolínek, 
Mgr. Aleš Kuda, prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., PhDr. Milan Pešák,  
PhDr. Radek Suda 

Omluveni MUDr. Zuzana Bonhomme Hankeová, Mgr. Ivan Kabický, Roman Petrus,  
JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D., Mgr. Jindřich Vobořil  

Věc 

Zápis z 1. jednání Komise Rady HMP pro udělování grantů v oblasti 
zdravotnictví, sociálních služeb a protidrogové prevence, které se konalo dne 
22. 1. 2014 v místnosti č. 205 odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence 
MHMP, Praha 1, Charvátova 9/145, od 15:30 do 16:15 hodin. 

Zpracoval MUDr. A. Weberová Počet stran 4 Datum 23. 1. 2014 
 
Zasedání zahájil radní M. Dlouhý, předseda komise. Přítomno 7 členů, komise je usnášeníschopná. 
Přítomní viz prezenční listina, která je součástí zápisu. Jako hosté jsou přítomny pracovnice odboru ZSP 
MHMP Mgr. Michala Hánová, Mgr. Nina Janyšková a Mgr. Jana Havlíková, proti jejich účasti není 
námitek.  

Materiál k jednání obdrželi členové komise e-mailem dne 16. 1. 2014. Úvodní informaci k navrženému 
programu jednání přednesl předseda komise – k projednání jsou navrženy 3 grantové programy, další 
3 programy – zdravotnictví, sociální služby a rodinná politika budou projednány samostatně cca 
za 5 týdnů. 

Program jednání: 
1) Grantové řízení HMP pro rok 2014 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče 

a prevence Magistrátu hlavního města Prahy – program D - akce celopražského významu. 
2) Zdravé město Praha 2014 – I. program - pro školy a školská zařízení. 
3) Zdravé město Praha 2014 – II. program - pro organizace. 

Komise Rady HMP pro udělování grantů v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a protidrogové 
prevence je jmenována jako stálá usnesením Rady HMP č. 92 ze dne 31. 1. 2012 a usnesením č. 203 ze 
dne 28. 2. 2012 a změněna usnesením Rady HMP č. 1235 ze dne 23. 7. 2013 (dále jen „komise“) ve 
složení: předseda komise doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc., členové komise MUDr. Zuzana 
Bonhomme Hankeová, MUDr. Iveta Borská, Petr Dolínek, Mgr. Ivan Kabický, Mgr. Aleš Kuda, 
prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., PhDr. Milan Pešák, Roman Petrus, PhDr. Radek Suda, JUDr. Lenka 
Teska Arnoštová, Ph.D., Mgr. Jindřich Vobořil. 

ad 1. Grantové řízení HMP pro rok 2014 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče  
            a prevence Magistrátu hlavního města Prahy – program D - akce celopražského významu 

Informaci k programu podala z pověření ředitele odboru Mgr. Hánová. 

Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1891 ze dne 15. 10. 2014 byly vyhlášeny granty hl. m. Prahy 
v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP, jako program D byly vyhlášeny 
granty pro akce celopražského významu. Grantové řízení je určeno pro akce a aktivity 
celopražského, celostátního i mezinárodního významu konané na území Prahy a zaměřené na 
oblast zdravotnictví, sociální péče a prevence, jedná se např. o konference, semináře nebo 
osvětovou činnost.  
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Termín pro podání žádostí byl do 11. 11. 2014. Celkem bylo přijato celkem 31 projektů. Žádný 
z přijatých projektů nebyl z grantového řízení z formálních důvodů vyřazen. Celkový objem 
požadovaných finančních prostředků činí 4 175 791 Kč.  

Program D – akce celopražského významu - byl hodnocen v souladu s Pravidly grantového řízení hl. m. 
Prahy pro rok 2014 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy. 
Hodnotící skupina pracovala ve složení: externí hodnotitelé Mgr. Dagmar Žďárská, Mgr. Vladimír 
Beran a Ing. Viktor Pázler, pracovníci odboru ZSP MHMP: Mgr. Michala Hánová, Milada Mastná, 
Ing. Hana Prokopová Nesrstová, Radka Skopová, Mgr. Jindřich Exner, Mgr. Radek Schindler. Navrženo 
bylo podpořit 17 projektů v celkové výši cca 900 tisíc Kč, 14 projektům nebyla dotace navržena. 

V následující diskusi radní M. Dlouhý požádal o podrobnější zdůvodnění nepodpoření projektu 
organizace PROSAZ, kde se návrhy hodnotitelů významně rozcházely. Mgr. Hánová odpověděla, že 
projekt je zaměřen na představení práce osobních asistentek, má nepřiměřené provozní náklady, např. 
pronájem stanu, a předložený způsob prezentace není efektivní. 

Dr. Suda se zeptal, jaká je alokovaná částka pro program D. Tajemnice komise odpověděla, že program 
nemá samostatnou rozpočtovou položku a je zahrnut do položky granty – oblast sociální péče. 

Dr. Borská se zeptala na projekt č. 21 - Jarmark u Ludmily 2014. Mgr. Havlíková k projektu dodala, že 
se jedná o akci na nám. Míru, kde jsou představovány jednotlivé organizace poskytující sociální služby 
a nabízejí zde i výrobky z chráněných dílen, projekt osobně zná. 

V programu D byla navržena podpora pro jednotlivé projekty v celkové výši 919 070 Kč. 
Hlasování v 15:50. Přítomno 7 členů, pro hlasovalo 7 členů. 

ad 2. Zdravé město Praha 2014 – I. program - pro školy a školská zařízení 

Vyhlášení grantového řízení Zdravé město Praha 2014 proběhlo na základě usnesení Rady hl. m. Prahy 
č. 1574 ze dne 10. 9. 2013, kterým byla schválena pravidla dotačního řízení v oblasti protidrogové 
politiky HMP pro rok 2014. 

Program I. – specifická primární prevence pro školy a školská zařízení – prevence rizikového chování 
dětí a mládeže v rezortu školství představila Mgr. Havlíková.  

K posuzování bylo přijato celkem 311 projektů, s celkovými náklady 18 905 131 Kč a celkovou 
požadovanou částkou ve výši 9 095 858 Kč.  

V kapitole 0504, § 3541 - Protidrogová politika - je pro rok 2014 vyčleněno pro I. program celkem 
5 mil. Kč. 

Pracovní skupina hodnotila projektové žádosti v souladu s pravidly. Pracovní skupina se sešla dne 
18. 12. 2013 ve složení: Ing. Ivo Kačaba, Mgr. Tomáš Řezník, Mgr. Jan Žufníček, Mgr. Pavel Klíma, 
Mgr. Nina Janyšková, Mgr. Jana Havlíková, Mgr. Michala Hánová, Mgr. Pavel Dosoudil, Ondřej 
Pracný, DiS. Při hodnocení brala v úvahu posudky žádostí, které vypracovali metodici prevence 
z pedagogicko-psychologických poraden a protidrogoví koordinátoři městských části. Pražské centrum 
primární prevence zhodnotilo kvalitu minimálních preventivních programů. Projekty škol, které mají 
nevyhovující minimální preventivní program, nejsou doporučeny k podpoření. Navržená dotace 
zohledňuje také velikost cílové skupiny. Všechny typy škol byly posuzovány rovnocenně, důvodem 
k nepodpoření je zejména nedostatečný minimální preventivní program. Proto je prioritou grantového 
programu vzdělávání školních metodiků prevence a dlouhodobé komplexní projekty. 

Protidrogová komise RHMP schválila na svém jednání dne 6. 1. 2014 návrh na přidělení finančních 
prostředků na granty v I. programu ve znění předloženém komisi. 

Dr. Borská se zeptala na posuzování adaptačních výjezdů. Mgr. Havlíková upřesnila, že i v případě 
adaptačních výjezdů byly projekty hodnoceny dle výše uvedených kritérií a kvality projektu. 
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V programu I. – specifická primární prevence pro školy a školská zařízení - byla navržena podpora pro 
jednotlivé projekty v celkové výši 5 000 000 Kč. 
Hlasování v 15:55. Přítomno 7 členů, pro hlasovalo 7 členů. 

ad 3. Zdravé město Praha 2014 – II. program - pro organizace 

Program II. - granty specifické protidrogové prevence pro specializované organizace - představila 
protidrogová koordinátorka HMP Mgr. Janyšková.  

Do II. programu se přihlásilo 16 organizaci se 39 projekty. Všechny žádosti byly podány v termínu. 
Žádná žádost nebyla navržena k vyřazení z formálních důvodů. Celkový rozpočet projektů je 
157 519 770 Kč a částka požadovaná z rozpočtu HMP je 39 750 718 Kč. 

Projekty zahrnují celé spektrum služeb protidrogové prevence – primární prevence, Harm Reduction, 
léčba, následná péče, terapeutické komunity aj. Základní podmínkou pro návrh na udělení dotace je 
certifikace každé jednotlivé služby (rozhodnutí Výboru pro udělování certifikací Úřadu vlády České 
republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky). Tato podmínka se netýká projektů, jejichž 
předmětem je výzkum, vzdělávání, informace, hodnocení. Na tyto, tzv. „neslužbové“ projekty, se 
povinnost certifikace nevztahuje. 

Hodnocení projektů proběhlo v souladu s pravidly, externí expertní hodnocení není třeba, neboť odborná 
úroveň je zajištěna certifikacemi. Na hodnocení se podíleli sekce při Protidrogové komisi RHMP, 
návrhy posoudila Protidrogová komise RHMP a schválila je na svém jednání dne 9. 12. 2013 ve znění 
předloženém komisi. 

Granty v tomto programu jsou poskytovány jako jednoleté, nebo čtyřleté, které jsou zaměřeny na 
dlouhodobé financování potřebných a osvědčených služeb, jimž zajistí určitou finanční stabilitu. 
Posuzovány byly požadavky organizací na financování jednoletých projektů, na navýšení dotace již 
schváleným čtyřletým projektům a na nové – ve většině navazující – čtyřleté projekty. 

Zvlášť byly posouzeny nové žádosti dvou organizací. Podané projekty nesplnily podmínku platné 
certifikace a nebyly ani uznány jako tak zásadní pro zabezpečení adiktologických služeb v HMP, aby 
mohlo být odůvodněno nerespektování této podmínky. Z tohoto důvodu je předložen návrh tyto dva 
projekty nepodpořit. 

Mgr. Janyšková seznámila přítomné s celým předpokládaným rozdělením rozpočtu v kapitole 0504, 
§ 3541 - Protidrogová politika HMP pro rok 2014, kde kromě finančních prostředků určených na granty 
v I. a II. programu Zdravé město Praha 2014 jsou i další plánované výdaje na aktivity protidrogové 
politiky HMP. 

Radní M. Dlouhý v následující diskusi upozornil na odlišnost některých zkratek použitých pro typ 
služby v tabulkových přehledech a v Metodice pro předkladatele pro rok 2014. Požaduje sjednocení 
terminologie v souladu se schválenou metodikou pro rok 2014. Dále upozornil na název projektu 
Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, který nevystihuje zaměření projektu a mohl by být zavádějící, 
a v souladu s doporučením Protidrogové komise RHMP žádá jeho přejmenování ještě před předložením 
tisku k projednání Radou HMP. 

V programu II. – specifická protidrogové prevence pro specializované organizace - byla navržena 
podpora pro jednotlivé projekty v celkové výši 27 890 000 Kč. 
Hlasování v 16:10. Přítomno 7 členů, pro hlasovalo 7 členů. 
 
Závěr: 

1. Komise souhlasí s rozdělením finančních prostředků a doporučuje dotace v programu D – akce 
celopražského významu - jednotlivým subjektům v celkové výši 919 070 Kč tak, jak je uvedeno 
v tabulce č. 1. 
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2. Komise souhlasí s rozdělením finančních prostředků a doporučuje dotace v programu Zdravé 
město Praha 2014 – I. program - jednotlivým subjektům v celkové výši 5 000 000 Kč tak, jak je 
uvedeno v tabulce č. 2. 

3. Komise souhlasí s rozdělením finančních prostředků a doporučuje dotace v programu Zdravé 
město Praha 2014 – II. program - jednotlivým subjektům v celkové výši 27 890 000 Kč tak, jak je 
uvedeno v tabulce č. 3. 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 16:15 hodin. 

 

 

 

  ......................................................................  

 doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. 
 předseda komise 
 
 
 
 
 


