
 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  

Zápis z jednání 

 

Pro Komise Rady HMP pro udělování grantů v oblasti zdravotnictví, sociálních 
služeb a protidrogové prevence 

Přítomni 
Mgr. Ivan Kabický, Lenka Kohoutová, MUDr. Zuzana Bonhomme Hankeová, , 
Mgr. Nina Janyšková, Mgr. Martin Ježek, PhDr. Tomáš Klinecký, Ing. Hana 
Prokopová Nesrstová, PhDr. Radek Suda, Mgr. Radka Vetešníková  

Omluveni 
MUDr. Iveta Borská, doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc., Petr Dolínek, 
Mgr. Aleš Kuda, doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., PhDr. Milan Pešák, JUDr. Lenka 
Teska Arnoštová, Ph.D., Mgr. Jindřich Vobořil 

Věc 

Zápis z 3. jednání komise Rady HMP pro udělování grantů v oblasti 
zdravotnictví, sociálních služeb a protidrogové prevence, které se konalo dne 
17. 5. 2012 v zasedací místnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence 
MHMP, Praha 1, Charvátova 9/145 od 11:18 do 14.02. 

Zpracoval Mgr. Dita Petrová Počet stran 4 Datum 18. 5. 2012 
 
 

Zasedání zahájil v 11:18 náměstek Mgr. Ivan Kabický, předseda komise, přítomno 9 členů ze 17, komise 
je způsobilá usnášet se.  
 
Program jednání: 
 
Granty HMP v oblasti sociální pro r. 2012: 

− T1 program – podpora sociálních služeb poskytovaných občanům HMP 
− T2 program – podpora sociálních služeb určených pro cílovou skupinu osoby bez přístřeší 
− J1 program – podpora sociálních služeb poskytovaných občanům HMP (mimo sociálních služeb 

pro osoby bez přístřeší 
− J2 program – podpora sociálních služeb určených pro cílovou skupinu osoby bez přístřeší 
− J3 program – podpora odborného sociálního poradenství 
− J5 program – podpora financování sociálních služeb na úrovni městských částí HMP 

 

Komise jmenovaná jako stálá usnesením Rady HMP č. 92 ze dne 31. 1. 2012 a usnesením č. 203  
ze dne 28. 2. 2012 pracovala ve složení: 
předseda komise:  

Mgr. Ivan Kabický, náměstek primátora HMP 
členové komise: 

MUDr. Zuzana Bonhomme Hankeová, členka ZHMP 
doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc., člen ZHMP, předseda výboru ZSBP ZHMP 
Petr Dolínek, člen ZHMP 
Mgr. Nina Janyšková, protidrogová koordinátorka, ZSP MHMP 
Mgr. Martin Ježek, ředitel ZSP MHMP 
Lenka Kohoutová, poslankyně PSP ČR 
Mgr. Aleš Kuda, zástupce starosty MČ P 14 
doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., odborník, 1. LF UK v Praze 
PhDr. Milan Pešák, senátor PČR 
Ing. Hana Prokopová Nesrstová, odbornice, MPSV 
Mgr. Radka Vetešníková, odbornice, náměstkyně ředitele Městské policie 

hosté:  
Mgr. Dita Petrová, asistentka náměstka primátora Ivana Kabického  
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Z jednání se omluvili: MUDr. Iveta Borská, doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc., Petr Dolínek, 
Mgr. Aleš Kuda, doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., PhDr. Milan Pešák, JUDr. Lenka Teska 
Arnoštová, Ph.D.; Mgr. Jindřich Vobořil, tajemnice MUDr. A. Weberová 
 
Náměstek Mgr. Kabický v úvodu zmínil ohroženost procesu schvalování grantů v oblasti sociální pro 
rok 2012 vzhledem k vysoké absenci členů komise, ačkoli pozvánka na toto jednání byla odeslána všem 
členům s dostatečným předstihem, a to dne 24. 4. 2012.  
 
Náměstek Mgr. Kabický zdůraznil nezbytnost důsledného vyhodnocování efektivity a potřebnosti 
poskytovaných sociálních služeb; zmínil podporu směřování části finančních prostředků získaných 
z hazardu do oblasti sociální.  
 
PhDr. Klinecký seznámil členy komise se strukturou grantů v oblasti sociální pro rok 2012, metodikou a 
systémem hodnocení grantových žádostí.  
 
Poslankyně L. Kohoutová upozornila na nutnost znát všechny zdroje financování jednotlivých 
poskytovatelů sociálních služeb (státní dotace, úhrady od uživatelů, VZP, dary aj.). Vznesla dotaz, zda je 
pro poskytovatele udržitelná sociální služba, pokud obdrží z veřejných zdrojů méně než 50% příjmu 
plánovaného rozpočtu na poskytování služby; pro HMP je nezbytné vědět, jaké služby chce udržet, 
stejně tak mít připravenou a podloženou strategii, které služby jsou zbytné a které nezbytné. HMP musí 
vědět, co může vzniknout za problémy, pokud konkrétní poskytovatel sociální služby nedostane 
dostatečnou dotaci. Do budoucna je nezbytná vyšší informovanost o samotné službě a jednotlivých 
organizacích. Poslankyně L. Kohoutová dále vznesla podnět, zda by nebylo vhodné zorganizovat školení 
pro žadatele o grant v případě eventuálního dofinancování sociálních služeb či pro grantové řízení 
v dalších letech.  
 
PhDr. Klinecký informoval, že financování sociální služby v rámci druhu poskytované služby vychází 
z objektivních hodnotících kritérií, které sledují primárně nákladovost a efektivitu. V případě 3 letých 
grantů obdrželi žadatelé 20% optimální modelace rozpočtu dané služby.  
 
1) Projednávání programu T1 – podpora sociálních služeb poskytovaných občanům HMP 

Celkový počet žádostí: 59 
Podpořené žádosti: 14 
 
Celková výše přidělených financí: 5.753.000 Kč 
 
Hlasování 11:41, přítomno 9 členů, pro hlasovalo 9 členů, proti 0. 
 
2) Projednávání programu T2 – podpora sociálních služeb určených pro cílovou skupinu osoby 
bez přístřeší 

Celkový počet žádostí: 14 
Podpořené žádosti: 11 
 
Celková výše přidělených financí: 6.280.000 Kč 
 
Hlasování 11:42, přítomno 9 členů, pro hlasovalo 9 členů, proti 0. 
 
3) Projednávání programu J1 – podpora sociálních služeb poskytovaných občanům HMP (mimo 
sociálních služeb pro osoby bez přístřeší) 

Celkový počet žádostí: 246 
Podpořené žádosti: 190 
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Celková výše přidělených financí: 51.777.900 Kč 
 
Hlasování 13:40, přítomno 9 členů, pro hlasovalo 9 členů, proti 0.  
 
4) Projednávání programu J2 – podpora sociálních služeb určených pro cílovou skupinu osoby bez 
přístřeší 

Celkový počet žádostí: 6 
Podpořené žádosti: 4 
 
Celková výše přidělených financí: 1.009.000 Kč 
 
Hlasování 13:50, přítomno 9 členů, pro hlasovalo 9 členů, proti 0.  
 
5) Projednávání programu J3 – podpora odborného sociálního poradenství 

Celkový počet žádostí: 48 
Podpořené žádosti: 37 
 
Celková výše přidělených financí: 3.580.000 Kč 
 
Hlasování 13:53, přítomno 9 členů, pro hlasovalo 9 členů, proti 0.  
 
6) Projednávání programu J5 – podpora financování sociálních služeb na úrovni městských částí 
HMP 

Určeno pro MČ 1-22 na podporu sociálních služeb, a to pečovatelská služba a nízkoprahová zařízení pro 
děti a mládež; v rámci přidělování financí se zohledňuje také to, zda na MČ jsou poskytovány obě 
služby či pouze jedna. 
 
Celková výše přidělených financí: 8.000.100 Kč 
 
Hlasování 13:59, přítomno 9 členů, pro hlasovalo 9 členů, proti 0.  

 
Závěr: 

1. Komise doporučuje udělení grantu v programu T1 v celkové výši 5.753.000 Kč jednotlivým 
subjektům tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 zápisu. 

2. Komise doporučuje udělení grantu v programu T2 v celkové výši 6.280.000 Kč jednotlivým 
subjektům tak, jak je uvedeno v příloze č. 2 zápisu. 

3. Komise doporučuje udělení grantu v programu J1 v celkové výši 51.777.900 Kč jednotlivým 
subjektům tak, jak je uvedeno v příloze č. 3 zápisu. 

4. Komise doporučuje udělení grantu v programu J2 v celkové výši 1.009.000 Kč jednotlivým 
subjektům tak, jak je uvedeno v příloze č. 4 zápisu. 

5. Komise doporučuje udělení grantu v programu J3 v celkové výši 3.580.000 Kč jednotlivým 
subjektům tak, jak je uvedeno příloze č. 5 zápisu. 

6. Komise doporučuje udělení grantu v programu J5 v celkové výši 8.000.100 Kč jednotlivým 
subjektům tak, jak je uvedeno v příloze č. 6 zápisu. 

 

Komise nerozdělila finanční částku ve výši 100.000 Kč. Pokud Rada hl. m. Prahy v rámci schvalovacího 
procesu navržených grantů rozhodne dále rozdělit tyto finanční prostředky, doporučuje komise podpořit 
sociální služby v rámci programu J2, a to takto: 
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• žadatel: K srdci klíč 

název služby: Azylový dům pro muže v Praze 
navržená částka: 50.000 Kč 
 

• žadatel: Naděje, o. s,  
název služby: Dům Naděje Praha – Vršovice – azylový dům 
navržená částka: 50.000 Kč 

 

Jednání bylo ukončeno ve 14.02. 

 

 

  ......................................................................  

 Mgr. Ivan Kabický, náměstek primátora 
 předseda komise 
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