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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

    
Výbor pro sociální politiku ZHMP   

ZÁPIS z 3. jednání 
Výboru pro sociální politiku ZHMP konaného dne 21. 2. 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, prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc., 

PharmDr. Petr Fifka, Nikol  Marhounová, Zdena Štěpánková, Ing. Alexandra Udženija, Mgr. Radek 
Schindler  

Omluveni: Ing. Jakob Hurrle, JUDr. Petr Novotný, Ing. Patrik Nacher  
Nepřítomni:   
Hosté: Ing. Alice Mezková, zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci služeb občanům, PhDr. Tomáš Klinecký, ředitel 

ZSP MHMP, Mgr., Bc. Jana Klinecká, DiS., vedoucí oddělení sociální péče, Bc. Lenka Kohoutová, ředitelka 
Domova Sulická, Tereza Henzlová z ČTK, Jaroslava Carrasco, Marta Kalinová, Petra Konečná, Jana 
Biňovcová, Simona Šimková, Mgr. Marta Semelová   

Jednání řídila: Mgr. Eva Horáková, předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP      
 

 

 

Jednání výboru se vedle jeho členů zúčastnili též zaměstnanci MHMP a veřejnost. 

Čas zahájení jednání: 15:34 hod. 

 

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Úvod 

2. Volba ověřovatele zápisu 

3. Schválení programu jednání 

4. Schválení zápisu z minulého jednání 

5. Návrh udělení grantů HMP v oblasti rodinné politiky 

6. Návrh na přidělení dotací HMP pro rok 2019 v oblasti podpory registrovaných sociálních služeb 

7. Informace o průběhu humanitární pomoci pro lidi bez domova na území HMP 

8. Humanizace ústavní péče 

9. Různé 

10. Závěr 
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K jednotlivým bodům programu: 

1. Úvod 

V úvodu paní předsedkyně Horáková upozornila na dnešní mimořádnou úpravu času jednání a posunutí začátku na 
15:30 hod., oproti původně plánované 15:00 hod. Aktuální změny času a místa jednání výboru, oproti původně 
navrženému schématu, budou vždy obsaženy v pozvánkách na příslušná jednání. Pozvánky jsou též zveřejňovány na 
internetu HMP. 

2. Volba ověřovatele zápisu 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 

Usnesení č. U-VS-0007 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  
ověřovatele zápisu ze 3. jednání Výboru pro sociální politiku ZHMP, kterým je prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, 

Dr., MSc. 

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

 

3. Schválení programu jednání 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 
Předsedkyně výboru paní Mgr. Horáková představila program jednání a vyzvala přítomné k jeho doplnění či 
případným připomínkám. K programu nebyly vzneseny žádné připomínky, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

Usnesení č. U-VS-0006 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  
program jednání Výboru pro sociální politiku ZHMP dne 21. 2. 2019 v předloženém znění. 

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

 

4. Schválení zápisu z minulého jednání 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 
K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a paní předsedkyně o něm nechala hlasovat. 

Usnesení č. U-VS-0005 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
zápis z minulého jednání Výboru pro sociální politiku ZHMP ze dne 17. 1. 2019 v předloženém znění. 

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

 

5. Návrh udělení grantů HMP v oblasti rodinné politiky 

Předkladatel: ředitel ZSP MHMP 
PhDr. Klinecký, ředitel odboru ZSP MHMP, představil rozdělení grantů v oblasti rodinné politiky, v jehož rámci je na 
r. 2019 k rozdělení navrhováno 24 001 000 Kč ve 4  programech 1) Podpora funkční rodiny, 2) Podpora dětí a rodičů 
z dysfunkčních rodin a dětí bez rodinného zázemí, 3) Náhradní rodinná péče, 4) Aktivizace rodin s dětmi – 
dobrovolnické služby. Bylo podáno 67 žádostí od 51 organizací, z čehož 63 bylo hodnoceno a jsou navrženy 
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k podpoře. Objem finančních prostředků je oproti loňskému roku mírně navýšen, avšak v horizontu posledních 4–5 
let se zvýšil pětinásobně. 
V diskusi vystoupil prof. Ing. Mgr. Dlouhý, Dr., MSc s dotazem, jak rychle se podaří granty schválit. Bylo upřesněno, 
že orgány HMP návrh schválí nejdříve v březnu 2019. 

Usnesení č. U-VS-0008 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  
RHMP a ZHMP schválit návrh na udělení grantů HMP v oblasti rodinné politiky pro rok 2019 v předloženém 

znění. 

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

 

6. Návrh na přidělení dotací HMP pro rok 2019 v oblasti podpory registrovaných sociálních služeb 

Předkladatel: ředitel ZSP MHMP 
Pan ředitel Klinecký představil předkládaný návrh na přidělení dotací v oblasti podpory registrovaných sociálních 
služeb na r. 2019. Dotační program pro kraje vypisuje MPSV a konkrétní částka se vypočítává alokačním 
koeficientem, který pro HMP činí 8,08 % z celkového objemu prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu. Pro HMP 
se jedná o částku 1 222 068 626 Kč. Dotace činí cca 76 % veřejné podpory, zbylých 24 % pak tvoří granty HMP. 
Z dotačního řízení pro r. 2019 jsou vyňaty azylové domy a domy na půl cesty, které budou financovány 
prostřednictvím projektů z EU na další 2 roky. MPSV a Asociace krajů ČR předpokládají i dofinancování v průběhu 
roku, HMP si zažádala o 600 milionů.  Rozhodnutí z MPSV lze očekávat v létě, ale ta částka bude řádově nižší. 
Do diskuse se zapojila Ing. A. Udženija a pan ředitel Klinecký upřesnil, že nové mimopražské organizace do sítě 
zařazovány nejsou a u těch stávajících je vždy zkoumán počet klientů z HMP. 

Usnesení č. U-VS-0009 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  
RHMP a ZHMP schválit návrh na přidělení dotací HMP pro rok 2019 v oblasti podpory registrovaných sociálních 

služeb pro poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby občanům hl. m. Prahy. 

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

 

7. Informace o průběhu humanitární pomoci pro lidi bez domova na území HMP 

Pan ředitel Klinecký informoval výbor o tom, že nákup iglou (jak byla představena na minulém jednání výboru) byl 
zadán Centru sociálních služeb Praha. V tuto chvíli iglou ještě nakoupena nejsou, ale je navázán kontakt 
s dodavatelem a jsou upravovány právní podmínky distribuce klientům. Iglou budou k dispozici příští zimu. 
Z dosavadních statistik humanitární pomoci lidem bez domova za prosinec a leden vychází, že bylo poskytnuto 
12 000 noclehů, v terénu bylo uskutečněno přes 7 000 kontaktů a nízkoprahová denní centra vykázala cca 27 000 
kontaktů. Centrální dispečink vykazuje cca 600 telefonátů týdně. Ukázalo se, že ubytovací kapacity 3 nocleháren 
postačovaly, ani jeden den nebyly kapacity zcela zaplněny. Systém je nastaven dobře, ale k podrobnému 
vyhodnocení dojde až po skončení zimy a podle toho se pak upraví podmínky pro zimu příští. 
 

8. Humanizace ústavní péče 

Bc. Lenka Kohoutová, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením Sulická, příspěvkové organizace HMP, 
přednesla příspěvek na téma humanizace ústavní péče. Prostřednictvím prezentace a s doplněním praktických 
zkušeností z chodu Domova Sulická demonstrovala základní paradigmata a principy v oblasti humanizace ústavní 
péče spočívající v naplňování potřeb klientů přístupem zaměřeným na klienta. Upozornila na limity, které brání 
hladšímu průběhu procesu humanizace pobytových služeb pro osoby s mentálním postižením (architektonické, 
personální, zdravotní a finanční), a další související aspekty (školy, nabídka ostatních služeb a kapacity 
specializovaných služeb, předsudky ve veřejnosti, problematika umírání aj.). V závěru paní ředitelka pozvala členy 
výboru na návštěvu Domova Sulická. 
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Do následné diskuse o pobytových sociálních službách se zapojili Mgr. Horáková, PhDr. Klinecký, Ing. Udženija, 
M. Arden. 
Ing. Udženija navrhla, aby byl členům výboru blíže představen projekt Palata II. 
 

9. Různé 

Výbor jednomyslně odsouhlasil, že se příští jednání 14. 3. 2019 uskuteční v Domově Sulická, na adrese Sulická 48, 
Praha 4.  
 

10. Závěr 

Na závěr paní předsedkyně Horáková poděkovala paní ředitelce Kohoutové za prezentaci, všem přítomným za účast 
a připomněla, že příští jednání se uskuteční 14. 3. 2019 v Domově Sulická (podrobnosti budou uvedeny v pozvánce). 

Čas ukončení jednání: 16:31 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ověřil: prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc., člen Výboru pro sociální politiku ZHMP  
 
Zapsal: Mgr. Radek Schindler, tajemník Výboru pro sociální politiku ZHMP   

Mgr. Eva Horáková 
předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 

 


