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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

    
Výbor pro sociální politiku ZHMP   

ZÁPIS z 2. jednání 
Výboru pro sociální politiku ZHMP konaného dne 17. 1. 2019 v 15:00 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, Ing. Jakob  Hurrle, Mgr. Nikol  Marhounová, Ing. Patrik Nacher, Zdena Štěpánková, 
Ing. Alexandra Udženija, Mgr. Radek Schindler  

Omluveni: JUDr. Petr Novotný  

Nepřítomni:   

Hosté: Mgr. Milena Johnová, radní, 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, 
Ing. Magdalena Thorová, Pavla Klečková, Emmanuel Chilaud, Mgr. David Veber, Jaroslava Carrasco, Jan 
Desenský, Mgr. Marta Semelová, David Kocman, Aleš Strnad    

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

Jednání se vedle členů výboru zúčastnili též zaměstnanci MHMP, zástupci pozvaných organizací (Iglou, Nautis, Naděje, 
Armáda Spásy, Centrum sociálních služeb Praha) a veřejnost. 

Čas zahájení: 15:04 hod. 

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Úvod 

2. Volba ověřovatele zápisu 

3. Schválení programu jednání 

4. Schválení zápisu z minulého jednání 

5. Informace k návrhu na udělení grantů HMP v oblasti podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných 
občanům HMP pro rok 2019 

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

7. Představení nestátní neziskové organizace Národní ústav pro autismus, z.ú. ( NAUTIS) 

8. Různé 

9. Závěr 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Úvod 
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2. Volba ověřovatele zápisu 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 

Usnesení č. U-VS-0001 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   s c h va l u je  

ověřovatele zápisu z 2. jednání Výboru pro sociální politiku ZHMP, kterým je Ing. Jakob Hurrle. 

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

3. Schválení programu jednání 

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

Usnesení č. U-VS-0002 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   s c h va l u je  

program jednání Výboru pro sociální politiku ZHMP dne 17. 1. 2019 v předloženém znění. 

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

4. Schválení zápisu z minulého jednání 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 
Na závěr úvodu předsedkyně Mgr. Eva Horáková vyzvala přítomné, zda mají připomínky k zápisu z minulého jednání 
výboru. Vzhledem k tomu, že byl zápis bez připomínek, přistoupila k hlasování. 

Usnesení č. U-VS-0003 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   b e re  na  v ěd o mí  

zápis z jednání Výboru pro sociální politiku ZHMP ze dne 29. 11. 2018 v předloženém znění 

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

5. Informace k návrhu na udělení grantů HMP v oblasti podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům 
HMP pro rok 2019 

Předkladatel: ředitel ZSP MHMP 
Paní předsedkyně Mgr. E. Horáková přistoupila k dalšímu bodu programu a předala slovo PhDr. Klineckému, řediteli 
odboru ZSP MHMP. Pan ředitel Klinecký přítomné seznámil s výsledkem grantového řízení v programu podpory 
registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům HMP pro rok 2019. Celkově jde o návrh podpory ve výši 278 
633 000 Kč. Výše grantů byla stanovena výpočtovým mechanismem vytvořeným na základě metodiky MPSV a 
aplikovaným na konkrétní organizace zařazené v síti poskytovatelů  sociálních služeb. Předložený návrh rozdělení 
grantů byl dne 15. 1. 2019 projednán Grantovou komisí RHMP pro oblast sociální zdravotní a prevenci a doporučen ke 
schválení v RHMP. Následně bude vytvořen tisk pro RHMP a ZHMP. 
Do diskuse se zapojili Ing. A. Udženija, M. Arden, PhDr. T. Klinecký s upozorněním na řešení dofinancování organizací v 
průběhu roku. V tuto chvíli se nepředpokládá vyhlášení 2. kola grantového řízení, avšak situace se může během roku 
změnit. 
Po ukončení diskuse dala paní předsedkyně Mgr. E. Horáková hlasovat o předloženém návrhu usnesení týkajícím se 
návrhu podpory v grantovém řízení a dále též o výzvě adresované orgánům HMP. 
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Usnesení č. U-VS-0004 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   d o po ru ču je  

orgánům HMP schválit návrh na udělení grantů HMP v oblasti podpory registrovaných sociálních služeb 
poskytovaných občanům HMP pro rok 2019 v předloženém znění. 

přijato jednomyslně, pro:10 proti:0 zdržel:0 

I I .   v yzýv á  

orgány HMP, aby v případě potřeby byly připraveny navýšit rozpočet HMP v oblasti financování registrovaných 
sociálních služeb a připravit 2. kolo dofinancování. 

přijato jednomyslně, pro:10 proti:0 zdržel:0 

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

Pavla Klečková a Emmanuel Chilaud představili „Iglou“ – inovativní izotermický přístřešek pro lidi bez domova. Iglou 
představuje nouzové řešení pro zimní období, je snadno složitelné, vnitřek je potažen ohnivzdornou hliníkovou fólií 
umožňující čištění a dezinfekci. Svou velikostí je iglou určeno pro jednu osobu, případně i se psem. Na území ČR je ve 
spolupráci s poskytovateli sociálních služeb a charitativními organizacemi aktuálně rozmístěno cca 44 ks iglou.  
Do diskuse se zapojili: PharmDr. P. Fifka, M. Arden, Mgr. E. Horáková, Ing. J. Hurrle, Ing. A. Udženija, Ing. P. Nacher, A. 
Strnad, J. Desenský, PhDr. T. Klinecký, Mgr. M. Johnová. 
Prezentace byla doplněna praktickou ukázkou postaveného iglou.  

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   be re  na  věd o mí  

informaci o přístřešku iglou a doporučuje jeho pilotní ověření na území HMP. Koordinací pilotního ověření je 
pověřeno Centrum sociálních služeb Praha s tím, že shromážděné praktické zkušenosti, závěry a 
doporučení pro HMP budou po té zpracovány a předány Výboru pro sociální politiku ZHMP. 

přijato jednomyslně, pro:10 proti:0 zdržel:0   

7. Představení nestátní neziskové organizace Národní ústav pro autismus, z.ú. ( NAUTIS) 

Ing. Magdalena Thorová, ředitelka organizace NAUTIS, z. ú., prostřednictvím prezentace informovala o aktuální situaci 
osob s poruchami autistického spektra v ČR, o statistických údajích a souvisejících prognózách. Dále představila 
organizaci NAUTIS a přiblížila spektrum nabízených služeb pro pražské klienty s PAS. V závěru zmínila některé 
problémové oblasti (nedostatečné personální zajištění služeb, nízká výše mezd, nevyhovující materiálně-technické 
zajištění, nedostupné zdroje na investice, malá pružnost v plánování kapacit služeb) a též plány do budoucna (nové 
respitní centrum, nový domov se zvláštním režimem, navýšení kapacity krizových lůžek, vytvoření interaktivního 
informačního portálu o problematice PAS „Autism Port“, rozvoj sdílené péče o děti s PAS „homesharing“). 
Do diskuse se zapojili: Ing. J. Hurrle, M. Arden, N. Marhounová, PhDr. T. Klinecký, MgA. K. Matějková. 

8. Různé 

9. Závěr 

Na úplný závěr paní předsedkyně Horáková poděkovala za prezentace a připomněla termín příštího jednání výboru 
dne 21. 2. 2019 v 15:00 hod. 

Čas ukončení jednání: 17:04 hod. 

 

Mgr. Eva Horáková 
předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 

 

Ověřil: Ing. Jakob Hurrle, člen Výboru pro sociální politiku ZHMP  

Zapsal: Mgr. Radek Schindler, tajemník Výboru pro sociální politiku ZHMP   


