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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Zápis z jednání

Pro
Komise Rady hlavního města Prahy pro udělování grantů v oblasti protidrogové 
prevence v roce 2011

Přítomni
Mgr. Ivan Kabický, MUDr. PhDr. Kamil Kalina,CSc., Mgr. Aleš Kuda, MUDr. Běla 
Studničková, Mgr. Jindřich Vobořil

Ing. Marie Kubíková (ZDR MHMP) - host

Omluveni MUDr. Zuzana Bonhomme-Hankeová, Mgr. Tomáš Řezník

Věc
Zápis z 1. jednání Komise Rady hlavního města Prahy pro udělování grantů v oblasti 
protidrogové prevence v roce 2011, které se konalo dne 7. 4. 2011 v zasedací místnosti 
odboru ZDR MHMP, Praha 1, Charvátova 145/9, od 14 hodin.

Zpracoval Mgr. Nina Janyšková  Počet stran 5  Datum 18. 4. 2011

Jednání zahájil předseda komise Mgr. Kabický ve 13.00 hodin.
Přítomno 5 členů - viz prezenční listina, která je součástí zápisu. Komise je schopna usnášet se. 
Komise schválila přítomnost pracovnice oddělení protidrogové prevence ZDR MHMP Ing. Kubíkové 
na jednání.

Program jednání:

1. DŘ „Zdravé město Praha 2011“ 
2. Uvolnění finančních prostředků mimo granty

Průběh jednání:

 Náměstek primátora HMP Mgr. Ivan Kabický
Vysvětlil vznik komisí: 
- Komise RHMP pro udělování grantů v oblasti protidrogové prevence (dále jen „GK“)
- Protidrogová komise RHMP se zástupci odborné veřejnosti (návrh bude předložen RHMP ke 
schválení)
Poděkoval KPK za přípravu podkladů k jednání
Oznámil možnost navýšení rozpočtu HMP 0581/§3541 v průběhu roku 2011

1. Dotační řízení „Zdravé město Praha 2011“ - na podporu projektů protidrogové 
politiky (kapitola 0581/§3541 - Protidrogová politika HMP)
GK dostala informace  a podklady k dotačnímu řízení „Zdravé město Praha 2011“ (dále jen „DŘ 
2011“):

1/ Název dotačního řízení 
2/ DŘ  2011
- Informace o I. a II. programu
- Tématické okruhy programů
- Harmonogram DŘ 2011
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- Přehled projektů I. programu
- Přehled projektů II. programu

DŘ 2011

RHMP usnesením č. 1396 ze dne 31. 8. 2010 schválila vyhlášení výběrového řízení "Zdravé město 
Praha 2011". Současně schválila harmonogram zpracování projektů a podmínky uvedené v 
metodikách pro předkladatele žádostí. Výběrové řízení bylo vyhlášeno 1. 9. 2010 a uzávěrka projektů 
na MHMP byla stanovena na 23. 10. 2010. 

I. program pro školy a školská zařízení - primární prevence rizikového chování u dětí 
a mládeže na školách

Žádosti/projekty podávají školy a školská zařízení v registru škol. 
Rozdělení podle zřizovatele - HMP, MČ, soukromé a církevní.

Tematické okruhy pro rok 2011:
1. Programy specifické primární prevence - obsahuje:

- problematiku užívání návykových látek - legální i nelegální návykové látky, účinky, 
rizika

- ostatní formy rizikového chování 
- osobnostní rozvoj - posilování sebejistoty, zvládání konfliktních situací, práce 

s emocemi, efektivní komunikace, schopnost čelit sociálnímu tlaku, vztahy v třídním 
kolektivu

- zdravý životní styl
2. Specifická primární prevence pro rizikovou skupinu dětí a mládeže
3. Vzdělávání  v oblasti specifické primární prevence
4. Programy zaměřené na práci se skupinami rodičů

Statistické údaje
284 Přijatých žádostí/projektů 
21 284 015,- Kč Celkové náklady
10 252 320,- Kč Požadavek

Podklady pro posuzování:
1. Metodika pro I. program 
2. Přehled přijatých projektů - se zaznamenanými formálními nedostatky a posouzením PCPP
3. Projekty - originál s povinnými přílohami
4. Hodnotící posudky

- PK MČ - hodnocení formální úrovně žádosti/projektu a potřebnosti pro MČ
- OMP - hodnocení odborné úrovně a potřebnosti žádosti/projektu

Hlasováním GK vybrala projekty/žádosti k finanční podpoře - I. program:

Počet podpořených projektů Celková výše finanční dotace

226 4 610 000,-Kč

Hlasování 
+ - Zdržel se: Výsledek:

5 0 0 Ano
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II. program v oblasti specifické protidrogové prevence pro specializované organizace 

Typy služeb a projektů v oblasti protidrogové politiky:
Certifikované

- specifická selektivní a indikovaná primární protidrogová prevence,

- kontaktní a poradenské služby,

- terénní programy,

- ambulantní léčba (včetně projektů zajištujících psycho-sociální podporu klientům  
v substituční léčbě),

- stacionární programy,

- rezidenční péče v terapeutických komunitách,

- ambulantní doléčovací programy (včetně chráněného bydlení a chráněných pracovních 
programů) 

Necertifikované
- projekty a služby, na jejichž podporu lze žádat, ale nepodléhají certifikaci odborné 

způsobilosti1

Statistické údaje
Přijatých žádostí/projektů 44
Celkové náklady 145 554 047,- Kč
Požadavek 38 761 659,- Kč
Alokováno stávajícími čtyřletými smlouvami 
(2008, 2009, 2010)

14 projektů 20 670 000,- Kč

Podklady pro posuzování projektů II. programu:
1. Metodika pro II. program 
2. Přehled přijatých projektů - se zaznamenanými formálními nedostatky a posouzením sekcemi 

při PK RHMP
3. Projekty - originál s povinnými přílohami
4. Hodnotící posudky - RV KPP

Pravidla pro rozhodování o přidělení dotace:
1. Pravidla daná Metodikou pro předkladatele pro rok 2011
2. Certifikované služby specifické protidrogové prevence
3. Programy základní sítě služeb, nezbytné pro protidrogovou politiku HMP
4. Nenavyšování dotace projektům, které jsou ve čtyřletém financování

Diskuze k jednotlivým projektům:
1/ Návrh na čtyřleté financování od roku 2011
Šest projektů podpořených 2007 - 2010 žádá opět o finanční dotaci na čtyřleté finanční období.
Všechny podmínky víceletého financování organizace splnily.
Dva žádající projekty jsou nové: ProSpe a DROP IN 

Číslo 
projektu

Organizace: Název projektu: Typ 
péče

Celkové náklady: Kč Požadavek: Kč

6 DROP IN o.p.s. Integrace rodiny (resocializace 
matek)

AL 1 566 693 492 591

                                                
1 Vždy se musí jednat o protidrogovou politiku!!!
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20 PROSPE o.s. 
ProSpe -

Program specifické 
protidrogové primární prevence

PP 1 340 383 720 099

Hlasováním GK byly tyto dva projekty přesunuty do jednoletých. Důvodem je nezvyšování částky 
alokované na víceleté financování o nové projekty.
Hlasování 

+ - Zdržel se: Výsledek:

5 0 0 Ano

2/ V původním návrhu bylo navýšení pro o. s. Prev Centrum (projekt č. 21/08 - Programy primární 
prevence) o částku 200 tis. Kč. To neodpovídá pravidlu č. 4. Navržená částka byla rozdělena na 
primární prevenci jednoletým projektům takto: 100 000,- Kč na projekt č. 43 
a po 50 tis. na projekty č. 20 a 21.

Závěr:

Hlasováním GK vybrala projekty/žádosti k finanční podpoře - II. program:

Počet podpořených projektů Celková výše finanční dotace

22 7 120 000,-Kč

Hlasování 
+ - Zdržel se: Výsledek:

5 0 0 Ano

2. Uvolnění finančních prostředků mimo granty

GK rozhodla hlasováním o podpoře projektů č. 5 a č. 35 z kapitoly uvolněné mimo granty v plné 
požadované výši na realizaci konferencí, které se konají pod záštitou náměstka primátora.

Číslo 
projektu

Organizace: Název projektu: Typ 
péče

Celkové 
náklady: Kč

Požadavek: 
Kč

5 Český adiktologický institut o.s. AT konference 2011 IVH 862 500 70 000

35 Sdružení SCAN o.s. Konference PPRCH 
2011

IVH 848 000 50 000

Hlasování 
+ - Zdržel se: Výsledek:

5 0 0 Ano

Úkol:
Oddělení protidrogové prevence ZDR MHMP připraví tisk do RHMP a ZHMP k projednání návrhů.

V Praze dne 18. 4. 2011
Zapsala:

Mgr. Nina Janyšková                                                                 Ověřil: Mgr. Ivan Kabický           
tajemnice GK         předseda GK
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