
Zápis 
z jednání Komise Rady HMP pro udělování grantů v oblasti volného času dětí a mládeže 

konaného dne 12. 6. 2012 
Přítomni:      
předseda –  Ing. Jiří Nouza 
členové   – JUDr. Helena Chudomelová, Ing. Marie Kousalíková, Andrea Vlásenková,  
                  Mgr. Nataša Šturmová, RNDr. Miroslav Prokeš, Roman Petrus.   
tajemník – Bc. Luboš Čuta 
Nepřítomni: Mgr. Dalibor Mlejnský, Jan Slezák      
 
Program jednání: projednání návrhu znění Celoměstských programů podpory využití  
                               volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2013 
 
1. Předseda komise zahájil jednání v 15,30 hod. a seznámil přítomné s programem jednání. 
Členové komise obdrželi podklady s loňským vyhlášením Celoměstských programů. 
 
2. Předseda komise úvodem seznámil přítomné o vývoji grantového systému v oblasti sportu, 
kde se aktuálně řeší nová struktura a zařazení příspěvkových organizací HMP do tohoto 
systému. Zároveň informoval o schůzce s ředitelem DDM hl. m. Prahy Ing. Mgr. Bezděkem. 
 
3. Diskuse: 
- A. Vlásenková navrhla přistoupit k podkladovému materiálu jako k informaci a počkat  na 
výstup z pracovní skupiny, která se zabývá rozdělením financí z loterií. 
- Ing. Kousalíková poskytla informaci o čerpání finančních prostředků DDM a jejich přínos 
především v zajištění aktivit pro neorganizované pražské děti a mládež. V případě, že by 
uvedené aktivity nebyly podpořeny grantem HMP, hrozí jejich zánik. Jedná se především o již 
tradiční akce celopražského významu, které DDM zajišťují pro veřejnost. 
- RNDr. Prokeš doporučil nastavit činnosti a podporu DDM v souladu se systémem 
používaným v některých zemích západní Evropy. Rovněž doporučuje podporovat DDM 
mimograntovou formou navýšením rozpočtu na nepravidelné aktivity. 
- JUDr. Chudomelová informovala o jednání s řediteli pražských DDM, kteří vyslovili obavy, 
zda navýšením rozpočtu budou zohledněny jednotlivé akce. 
- Ing. Kousalíková uvedla, že grantové řízení je soutěž. Při financování akcí navýšením 
rozpočtu by došlo pouze k plošnému přerozdělení finančních prostředků.   
- předseda komise nepovažuje grantové řízení za soutěž. Granty nejsou vhodné pro 
příspěvkové organizace a pro tyto organizace podpoří návrh na navýšení rozpočtu. 
- JUDr. Chudomelová navrhla poskytnout grant  na významné tradiční akce DDM. 
- A. Vlásenková podpořila návrh na navýšení rozpočtu DDM vzhledem k zvýšení 
konkurenceschopnosti a vyčlenit je z grantového systému. Konečné řešení rozhodne komise.  
- ředitelka SMS MHMP uvedla, že vypořádání rozpočtu příspěvkové organizace je stejné jako 
s grantem. Na rozdíl od adresného grantu vznikne problém v zanesení podpory konkrétních 
akcí do rozpočtu. Financování aktivit DDM je následující – pravidelná činnost je hrazená 
školným, příležitostná činnost (akce v Praze) pro neorganizované není zpoplatněna a je 
podpořena grantem. 
- Ing. Kousalíková  doplnila náročnost provozování volnočasových a nízkoprahových klubů. 
DDM mají díky zázemí a financování pracovníků výrazně nižší náklady. 
- R. Petrus konstatoval, že se těžko najde jiný spravedlivý způsob podpory aktivit DDM pro 
neorganizované děti a mládež než je grantová podpora. Na druhou stranu zdůraznil nutnost 
realizace opatření, aby nedocházelo k poskytování podpory na stejnou akci z více grantových 
okruhů a oblastí HMP. 



- JUDr. Chudomelová zmínila návrh o vyřazení DDM z účasti na grantovém řízení v oblasti 
sportu. 
- ředitelka SMS MHMP zdůraznila význam podpory akcí DDM cílených především na 
neorganizovanou mládež, akce jsou bezplatné, tudíž nevýdělečné. Rovněž zmínila význam 
podpory táborů, kdy dochází na základě grantové podpory ke snížení ceny. 
- předseda komise uvedl, že akce DDM i NNO mají svou kvalitu. Rovněž navrhl ke zvážení 
možnost zacílení podpory HMP pro potřebné (sociálně slabší rodiny). 
Ing. Kousalíková  uvedla, že je nesystémové řešit, pro jaké dítě je podpora potřebná a pro jaké 
ne. Podstatné je zajištění nabídky pro co nejširší skupinu dětí a vyplnit jim aktivně jejich volný 
čas. Navíc by bylo obtížné vytvořit „klíč“ k přidělování takto vázaných grantů.  
- předseda komise vyzval členy k vyjádření, zda se vyhlášené programy mají zachovat 
v současné podobě nebo zda bude uskutečněna jejich redukce. 
- RNDr. Prokeš doplnil možnost sloučení programů č. 2 a č. 5 při zachování jejich obsahů a 
podpory táborových základen. 
- JUDr. Chudomelová a Ing. Kousalíková doporučily zrušit program č. 6 a využít možnosti 
nadačního fondu Cesta ke vzdělání. 
 
4. Závěr: 
Předseda komise shrnul výstupy z jednání 
- vypustit program č. 6. SMS MHMP ověří, zda mohou NNO žádat v nadačním fondu Cesta 

ke vzdělání. 
- zvážit možnost sloučení programů č. 2 a č. 5. 
- zvážit grantovou podporu DDM. Přijmout opatření, aby nedocházelo k podpoře z více 

grantových pracovišť HMP na stejný projekt. 
 

Příští jednání komise se uskuteční 3. 7. 2012 od 15 hod. v místnosti č. 135 (1. patro, malý 
salonek), Mariánské nám. 2, Praha 1. Na programu bude konečná verze vyhlášení 
Celoměstských programů. 
 

Předseda komise ukončil jednání v 16,15 hod. 

 

 
 
V Praze dne 12. 6. 2012 
 
 
Zapsal tajemník Komise: Bc. Luboš Čuta   
 
 
Předseda Komise: Ing. Jiří Nouza 


