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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, Mgr. Petr Wija, PhD., PhDr. Daniela Rázková, Mgr. 

Eva Horáková, Ing. Jakob Hurrle, JUDr. Petr Lachnit, Mgr. Petr Hanuš, Mgr. Erik 

Čipera, Mgr. Milena Johnová, Mgr. David Kocman, M.A., Ph.D. 

Omluveni Mgr. Eva Kudrnová, prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý Dr., MSc. 

Věc 

Zápis z jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro plánování a financování sociálních 

služeb, které se konalo 7. 6. 2019 od 8,00 v budově MHMP, Mariánské náměstí 2, Praha 

1, zasedací místnost 430 

Zpracovala PhDr. Tereza Eichlerová        Počet stran 4 Datum 7. 6. 2019 

  

  

Program jednání: 

1. Úvodní slovo 

2. Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro období 2019 – 2021 

-  Doplňková síť 

3. Hlasování o aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb  

4. Různé 

 

1. Úvodní slovo předsedy komise PhDr. Tomáše Klineckého a Mgr. Mileny Johnové, Radní 

hl. m. Prahy pro oblast sociální politiky a zdravotnictví. 

Představení jednotlivých členů komise. 

Celkový počet členů komise: 13, přítomných: 12. Komise je usnášeníschopná. 

 

2. Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro období 2019 – 2021 

-  Doplňková síť 

 

PhDr. Tomáš Klinecký – Hlavním bodem programu je doporučení Radě HMP schválení aktualizace 

Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro období 2019 – 2021 (dále jen SPRSS) 

spočívající ve vytvoření Doplňkové sítě, která reaguje na priority Hlavního města Prahy v sociální 
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oblasti a vztahuje se k programovému prohlášení Rady HMP. Doplňková síť obsahuje konkrétní 

kapacity, pro které by mělo být vypsané dotační řízení. V roce 2019 se předpokládá zafinancování 

Doplňkové sítě z rozpočtu HMP, v roce 2020 bychom byli rádi, aby byla podstatná část hrazená 

ze zdrojů ESF. 

 

Zajištění jednotlivých úkolů a nastavení konkrétních kapacit u konkrétních poskytovatelů bylo 

poptáváno a projednáno s poskytovateli sociálních služeb. 

 

Mgr. David Kocman, M.A., Ph.D. – Obecný mechanismus rozvoje sociálních služeb tak, jak byl 

nastaven v SPRSS zůstává zachován a Doplňková síť jej flexibilněji  rozšiřuje nad jeho stávající 

rámec.  

  

Pavel Novák  - Je pozitivní, že lze vstupovat do SPRSS  a aktualizovat jej s ohledem na probíhajíc í 

vývoj na území HMP operativněji, ale je třeba si vyjasnit, jaký vývoj bude mít vytvořená 

Doplňková síť do budoucna, neboť v takto krátkém čase nemůže být z hlediska oslovování a 

výběru poskytovatelů její vytvoření zcela transparentní. 

 

PhDr. Tomáš Klinecký – Vytvoření Doplňkové sítě vnímáme jako vhodný nástroj pro doplnění 

stávajícího SPRSS a pokud se osvědčí, budeme usilovat o její zachování i do budoucna. Další její 

rozvoj bude reakcí na zajištěné finanční zdroje a reálný vývoj v terénu, a to je třeba pečlivě 

vykomunikovat.  

 

Mgr. David Kocman, M.A., Ph.D. – V současné době se připravují dva projekty na financování z ESF 

- Transformace vybraných příspěvkových organizací HMP a Rodiny a děti sociálně vyloučené a 

ohrožené sociálním vyloučením a institucionalizací, který je určený zejména rodinám s dětmi na 

ubytovnách a v azylových domech. Oba projekty jsou ve fázi projektového záměru. 

 

Mgr. Milena Johnová – Do této doby se síť sociálních služeb vyvíjela primárně podle vývoje 

organizací samotných. Doplňková síť uplatňuje opačný princip. Hlavní město Praha říká, co chce 

zajistit, a to pak poptává po  jednotlivých organizacích. Je třeba být transparentní a současně 

požadovat kvalitní služby. 

 

Další aktualizace SPRSS proběhne na podzim tohoto roku s účinností od 1. 1. 2020 
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Mgr. Petr Hanuš – Je otázkou, zda by SPRSS do budoucna neměl obsahovat i modelaci optimálních 

kapacit služeb, bez vazby na stávající personální a finanční zajištění tak, aby se tento plán dal 

použít i jako argumentační nástroj pro politickou reprezentaci. Bylo by tak jasně deklarováno, ve 

kterých oblastech jsou kapacity nedostatečné. Stejně tak je třeba nastavovat kapacity služeb tak, 

aby se do pobytových zařízení nedostali ti, kteří tam být nemusí. Je otázkou transformace, zda 

bude znamenat faktické zrušení všech lůžek, nebo zda budou zachována lůžka pro ty 

nejpotřebnější, s optimálním personálním zajištěním.  

 

SPRSS obsahuje rozvojové kapacity vztahující se k jasně ohraničenému časovému rámci. 

Doplňková síť je pro tuto chvíli nastavena pro kapacity požadované na podzim 2019 tak, aby bylo 

možné služby reálně naplnit. 

 

Pavel Novák – Zkušenost z probíhající reformy psychiatrické péče nám říká, že je velmi obtížné 

vydefinovat si kde je optimum a následně odhadnout potřebné kapacity ve službách, neboť 

neumíme predikovat ani proměnné, na kterých bude jejich vývoj záviset. 

 

Mgr. Milena Johnová – Data pro nastavení optimálních kapacit v současné době nemáme, nicméně 

situaci průběžně monitorujeme. 

 

PhDr. Tomáš Klinecký – Optima lze přibližně odhadovat z přiznaných příspěvků na péči u péčových 

druhů služeb. Optimální nastavení kapacit u preventivních služeb, případně vývoj potřebnosti 

v letech 2030 a 2050 kvalifikovaně predikovat nelze. Ve strategickém dokumentu kraje není 

možné nastavovat optimální kapacity zcela bez reflexe rozpočtové reality. Nicméně MPSV se 

pokouší o vytvoření optimalizovaných sítí, které by mělo být možné nasadit do jednotlivých krajů.  

 

Pavel Novák - Je potřeba rozvinout služby v terénu a následně mapovat potřeby lůžkových kapacit.  

 

Mgr. Erik Čipera – Osobní asistence nezvládne zajistit požadovaný rozvoj služeb v terénu se 

stávající cenovou hladinou. Dále by bylo vhodné uvažovat o přístupu HMP k podpoře 

dobrovolnictví, případně placených asistencí. 

 

Mgr. Milena Johnová – Tyto oblasti doplňující možnosti sociálních služeb by bylo vhodné aplikovat 

do grantového titulu Akce celopražského významu. 
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Mgr. Petr Wija, PhD. – SPRSS je analyticky dobrý materiál, který si klade za cíl řešit více 

problematických oblastí – neformální péče, sociálně zdravotní pomezí, získávání nových 

pracovníků do sociálních služeb a také bydlení, které v současné době politickou prioritou, a je 

řešeno Doplňkovou sítí. 

Mohly by být námětem pro další práci komise i podrobnější rozpracování dalších témat? Má 

Hlavní město Praha konkrétní návrhy, jak řešit i ostatní oblasti? Např. i ve spolupráci s městskými 

částmi. 

 

3. Hlasování o aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb  

 

Návrh usnesení: 

 

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

Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro období 2019 – 2021 a doporučuje Radě 

hl. m. Prahy schválit Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro období 2019 – 2021 

v aktualizovaném znění 

 

Pro hlasovalo: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat. 

 

4. Různé 

Další setkání komise proběhnou 10. 9. 2019 od 15,00 a 26. 11. 2019 od 15,00 

Plánovaná časová dotace dalších setkání je tři hodiny. Program bude upřesněn. 

 

 

 

 

Zapsala 7. 6. 2019: PhDr. Tereza Eichlerová, tajemnice komise  

 

Ověřil 10. 6. 2019: PhDr. Tomáš Klinecký, předseda Komise pro plánování a financování sociálních 

služeb 

 


