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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

    
Výbor pro sociální politiku ZHMP   

ZÁPIS z 8. jednání 
Výboru pro sociální politiku ZHMP konaného dne 7. 11. 2019 v 15:30 hod. 

Zasedací místnost Nová Rada, 1. patro, Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 
     

 
Přítomni: Mgr. Eva Horáková, MgA. Kamila Matějková, Martin Arden, PharmDr. Petr Fifka, Ing. Jakob Hurrle, Nikol  

Marhounová, Ing. Patrik Nacher, JUDr. Petr Novotný, Zdena Štěpánková, Mgr. Radek Schindler  
Omluveni: prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc., Ing. Alexandra Udženija  
Nepřítomni:   
Hosté: radní Mgr. Milena Johnová, Ing. Alice Mezková, zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci služeb občanům, 

PhDr. Tomáš Klinecký, ředitel SOV MHMP, Mgr., Bc. Jana Klinecká, DiS., vedoucí oddělení sociální péče   
Jednání řídil: Mgr. Eva Horáková, předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP      
 

Text zahájení: 

Jednání Výboru se vedle jeho členů a stálých hostů zúčastnili též Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA (prezident APSS), Mgr. 
Magda Dohnalová, Anna Březinová (obě APSS), Růžena Menšíková (OSZSP ČR), Jan Varga (Praha TV), Mgr. David Kocman, 
M.A., Ph.D. (MHMP). 

 

Čas zahájení jednání: 15:35 hod. 

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Volba ověřovatele zápisu 

2. Schválení programu jednání 

3. Vzetí na vědomí zápisu z minulého jednání 

4. Souhrnná informace o tiscích schválených ZHMP 

5. Informace o tiscích předkládaných do ZHMP – tisk R-34334 

6. Informace o tiscích předkládaných do ZHMP – tisk R-34416 

7. Informace o tiscích předkládaných do ZHMP – tisk R-34444 

8. Informace o tiscích předkládaných do ZHMP – tisk R-34906 

9. Virtuální realita – demence (zástupci APSS představí aplikaci přibližující život s demencí) 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Volba ověřovatele zápisu 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 

Usnesení č. U-VS-0031 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 
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I .   s c h v a l u j e  
ověřovatele zápisu z 8. jednání Výboru pro sociální politiku ZHMP, kterým je pan Martin Arden 

přijato jednomyslně, pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

2. Schválení programu jednání 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 

Usnesení č. U-VS-0032 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  
program 8. jednání Výboru pro sociální politiku ZHMP v předloženém znění 

přijato, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0 

3. Vzetí na vědomí zápisu z minulého jednání 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 

Usnesení č. U-VS-0033 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
zápis z minulého jednání, které se konalo dne 12. 9. 2019, v předloženém znění 

přijato, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0 

4. Souhrnná informace o tiscích schválených ZHMP 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 

Usnesení č. U-VS-0034 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
souhrnnou informaci o tiscích v sociální oblasti schválených ZHMP v období září–říjen 2019 

přijato jednomyslně, pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

5. Informace o tiscích předkládaných do ZHMP – tisk R-34334 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 
Paní předsedkyně Horáková představila tisk R - 34334, jímž je předkládán návrh na poskytnutí finančních prostředků 
z kapitoly 0582, § 3541, pol. 5169, ORG 0098207 – oblast primární prevence v celkové výši 16 000 Kč Základní škole 
Dr. Edvarda Beneše, Praha 9 – Čakovice, náměstí Jiřího Berana 500 na kohezivní výjezd pro kolektiv žáků 7. třídy, ve 
kterém se řešila závažná šikana. Cílem výjezdu je poskytnutí následné péče zasaženému třídnímu kolektivu, která má 
vést k normalizaci vztahů ve třídě a k nastolení bezpečného třídního klimatu. 

Usnesení č. U-VS-0035 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
informaci o tisku R-34334 a doporučuje ZHMP materiál projednat a schválit v předloženém znění 

přijato jednomyslně, pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

6. Informace o tiscích předkládaných do ZHMP – tisk R-34416 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 
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paní předsedkyně Horáková představila tisk R-34334, který se týká uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě č. 
DOT/04/02/007339/2018 uzavřené dne 4. 10. 2018 mezi HMP a organizací Středisko prevence a léčby drogových 
závislostí - DROP IN, o.p.s. ve věci prodloužení doby dosažení účelu dotace z důvodu prodloužení lhůty dodání 
Mobilní terénní ošetřovny do 31. 12. 2020. Důvodem je příprava složité technická specifikace vozidla a stavba sanitní 
vestavby, kdy možný termín dodání vozidla je v červenci r. 2020, z čehož vyplývá, že čerpání individuální účelové 
neinvestiční dotace na provozní náklady, a to zejména na mzdy zaměstnanců a zdravotnický materiál, bude možné až 
v druhé polovině roku 2020. 

Usnesení č. U-VS-0036 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
informaci o tisku R-34416 a doporučuje ZHMP materiál projednat a schválit v předloženém znění 

přijato, pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

7. Informace o tiscích předkládaných do ZHMP – tisk R-34444 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 
Paní předsedkyně Horáková představila tisk R-34444, který se týká uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě č. 
DOT/82/02/000317/2019 ze dne 4.6.2019 uzavřené mezi hlavním městem Prahou a organizací Středisko prevence a 
léčby drogových závislostí - DROP IN, o.p.s.  ve věci prodloužení doby dosažení účelu dotace z důvodu prodloužení 
lhůty dodání Mobilní terénní ošetřovny do 31. 12. 2020. Důvodem je příprava složité technická specifikace vozidla a 
stavba sanitní vestavby, kdy možný termín dodání vozidla je v červenci r. 2020. 

Usnesení č. U-VS-0037 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
informaci o tisku R-34444 a doporučuje ZHMP materiál projednat a schválit v předloženém znění 

přijato jednomyslně, pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

8. Informace o tiscích předkládaných do ZHMP – tisk R-34906 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 
Paní předsedkyně Horáková představila tisk R-34906, který se týká investičního záměru Diakonie ČCE- středisko 
Praha, resp. vyjádření HMP o souladu této akce se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje a zařazením 
zmíněné služby do krajské sítě poskytovatelů sociálních služeb na území HMP. Toto Vyjádření je povinnou přílohou 
investičního záměru, který podává Diakonie ČCE – středisko Praha v Programu 013 310 Ministerstva práce a 
sociálních věcí - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb. Předkládaným materiálem HMP 
potvrzuje, že sociální služba domov se zvláštním režimem je v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních 
služeb, ze kterého vyplývá potřebnost sociální služby v daném území. Jedná se o 9 nových lůžek pro klienty 
s poruchou autistického spektra. Tisk je nyní ve stadiu připomínkování a po jejich vypořádání bude zařazen na 
nejbližší jednání RHMP. Paní předsedkyně zmínila připomínky odboru LEG, které upravují původní text v tom smyslu, 
že HMP se záměrem zařazení nově registrované sociální služby "Domov se zvláštním režimem Diakonie ČCE - 
středisko Praha" do krajské sítě sociálních služeb souhlasí za předpokladu, že Diakonie ČCE na projekt obdrží dotaci 
MPSV a bude realizován.  Připomínky byly akceptovány a zapracovány. Pan ředitel Klinecký doplnil, že zařazení nebo 
nezařazení konkrétní služby do krajské sítě poskytovatelů sociálních služeb není v kompetenci odboru SOV, ale 
schvalují je orgány HMP. Vedle toho je třeba podotknout, že účel daného investičního záměru a charakteru zmíněné 
sociální služby je v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb HMP,  s programovým prohlášením 
RHMP i dlouhodobými cíli HMP směrem k cílové skupině osob s poruchami autistického spektra. V průběhu 
projednávání tohoto bodu přišel pan Ing. Nacher. 

Usnesení č. U-VS-0038 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
informaci o tisku R-34906 a doporučuje RHMP a ZHMP materiál projednat a schválit v předloženém znění 

přijato, pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0 
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9. Virtuální realita – demence (zástupci APSS představí aplikaci přibližující život s demencí) 

Pan prezident Horecký stručně představil APSS ČR a projekt Virtuální realita demence. Jedná se o inovativní aplikaci 
virtuální reality přibližující vnímání prostředí člověkem s demencí. Aplikaci vyvinula organizace Dementia Australia a 
APSS ČR je v Evropě jediným držitelem licence a je oprávněna k jejímu uzpůsobení na české podmínky a šíření 
prostřednictvím seminářů pro lidi přicházejícími do kontaktu s osobami trpícími demencí. Australský expert proškolil 
tým 10 lektorů v ČR a nyní je tento kurz nabízen profesionálům ve všech krajích ČR a v budoucnosti se uvažuje 
i o seminářích pro neformální pečovatele. Virtuální realita je relativně nový nástroj využívaný v sociálních službách. 
Mgr. Dohnalová s kolegyní Březinovou rozdaly zájemcům speciální brýle a sluchátka, dále vysvětlila, že aplikace 
simuluje vnímání a pohyb člověka s demencí v bytě uprostřed noci s cílem dojít si na WC. V první části se jednalo 
o byt, který nebyl nijak upravený pro potřeby lidí s demencí, druhá část pak simulovala byt již optimálně adaptovaný, 
tedy uzpůsobený. Prostřednictvím virtuální reality bylo možné pohybovat se prostředím bytu vlastním tempem, 
vnímat veškeré detaily a prožít si na vlastní kůži obě situace. 
Paní předsedkyně Horáková ocenila představenou simulaci a zároveň projevila zájem o vyzkoušení si tzv. 
"gerontoobleků". Pro zájemce z řad členů Výboru nabídla ve spolupráci s APSS ČR zorganizování praktické ukázky. 
 

 

 
 

 

Na závěr paní předsedkyně poděkovala přítomným za účast, zástupcům APSS ČR za prezentaci a ukončila jednání v 16:26 
hod. 

 

 

 

 

Mgr. Eva Horáková 

předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ověřil: Martin Arden, člen Výboru pro sociální politiku ZHMP  
 
 
Zapsal: Mgr. Radek Schindler, tajemník Výboru pro sociální politiku ZHMP   

 
 
 
 
 
 
  
  
 


