
 

HLAVNÍ M ĚSTO PRAHA 

MAGISTRÁT HLAVNÍHO M ĚSTA PRAHY 

Zápis z jednání 

 

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

Hlasovali 

doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc., MUDr. Zuzana Bonhomme Hankeová, 
MUDr. Iveta Borská, Petr Dolínek, PhDr. Tomáš Klinecký, Mgr. Aleš Kuda, 
prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., PhDr. Milan Pešák, Roman Petrus, PhDr. Radek 
Suda, JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D. 

Nehlasovali Mgr. Ivan Kabický, Mgr. Jindřich Vobořil 

Věc 
Zápis ze 4. jednání – hlasování per rollam - Komise Rady HMP pro udělování 
grantů v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a protidrogové prevence,  
které se konalo ve dnech 1. - 3. 10. 2014 

Zpracovala MUDr. A. Weberová Počet stran 3 Datum 6. 10. 2014 
 
 
Program jednání:  

1) návrh na zajištění provozu sociálních služeb a služby hospice na území HMP formou poskytnutí 
finančního daru 

Komise Rady HMP pro udělování grantů v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a protidrogové 
prevence jmenovaná jako stálá usnesením Rady HMP č. 92 ze dne 31. 1. 2012 a usnesením č. 203 ze dne 
28. 2. 2012 a změněná usnesením Rady HMP č. 1235 ze dne 23. 7. 2013 a č. 160 ze dne 28. 1. 2014 
(dále jen „komise“) pracovala ve složení: 
předseda komise:  

doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc.; 
členové komise: 

MUDr. Zuzana Bonhomme Hankeová, členka ZHMP; 
MUDr. Iveta Borská, členka ZHMP;  
Petr Dolínek, člen ZHMP; 
PhDr. Tomáš Klinecký, zaměstnanec – ZSP MHMP; 
Mgr. Aleš Kuda, zástupce starosty MČ P14;  
prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., odborník, 1. LF UK v Praze; 
PhDr. Milan Pešák, senátor PČR; 
Roman Petrus, člen ZHMP, předseda výboru ZSBP ZHMP; 
PhDr. Radek Suda, odborník, MPSV; 
JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D., členka ZHMP. 

Nehlasovali:  
Mgr. Ivan Kabický, člen ZHMP; 
Mgr. Jindřich Vobořil, odborník, Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky. 

V průběhu roku 2014 níže uvedené organizace předložily písemné žádosti o poskytnutí, případně o 
navýšení nebo přehodnocení udělené výše finanční podpory, která jim byla/nebyla udělena v rámci 
Grantového řízení HMP pro rok 2014 v působnosti ZSP MHMP.  

ZSP MHMP navrhuje na základě místního šetření v organizacích nebo předloženého písemného 
zdůvodnění požadavku jednotlivých organizací řešit dofinancování sociálních služeb finančním darem, 
který by pokryl požadavky na zajištění provozu sociálních služeb uvedených organizací. Účelem daru je 
zabezpečit provozní náklady včetně osobních nákladů organizace. 
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Centrum ALMA, o.p.s. – finanční dar je navržen na základě písemné žádosti organizace, v souladu 
s požadavkem organizace, která je stabilním členem sítě poskytovatelů sociálních služeb na území HMP. 
Služba se zaměřuje na osoby opouštějící zařízení pro léčbu závislosti na alkoholu, v převážné míře na 
ženy a matky. 

Fokus Praha, o.s. - finanční dar je navržen na základě písemné žádosti organizace. Jde o jedinečnou 
službu svého druhu na území HMP se zaměřením na osoby s psychiatrickou anamnézou. Služba 
dlouhodobě vykazuje vysoký počet uživatelů a zájemců o její využití.  

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina, o.p.s. - finanční dar je 
navržen na základě písemné žádosti organizace. Služba se zaměřuje na nevidomé, těžce zrakově 
postižené a později osleplé osoby. 

REMEDIUM Praha o.p.s. - finanční dar je navržen na základě písemné žádosti organizace. Organizace 
podporuje samostatnost a soběstačnost seniorů a jejich běžný způsob života v domácím prostředí s 
využitím jejich vlastních možností.  

SAAK - společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. - finanční dar je navržen na 
základě písemné žádosti organizace. Služba je poskytována osobám s těžkými poruchami komunikace v 
oblasti řeči mluvené i psané. V rámci služby dochází k nastavení alternativních komunikačních kanálů a 
prostředků mezi uživateli a jejich sociálním okolím. Jde o jedinou službu svého druhu na území HMP. 

ŽIVOT 90  - finanční dar je navržen na základě písemné žádosti organizace. Dar je navržen pro dvě 
služby – odlehčovací službu a tísňovou péči. Služby se zaměřují na seniory. 

Česká alzheimerovská společnost - finanční dar je navržen na základě písemné žádosti organizace. 
Služba byla vinou mechanické vady na elektronické příloze vyřazena ze systému hodnocení. 
Dofinancování je tedy formou nápravy výše uvedené skutečnosti.  

"soft palm" o. s. - finanční dar je navržen na základě písemné žádosti organizace. Z žádosti o dar 
vyplývá, že je přímo ohrožena existence hospice a systém péče o uživatele služeb. S ohledem na cílovou 
skupinu služby a její obsahové náplni (zařízení hospicového typu), se dar jeví jako vhodný prostředek 
pro udržení služby hospice na území HMP. 

 

Číslo 
registrace 
sociální služby IČO Název žadatele Druh služby 

Rozpočet 
služby 
2014 
v Kč 

Návrh 
výše 
daru v Kč 

4851969 22665005 Centrum ALMA, o.p.s. 
SN - Služby následné péče - 
pohybová 1 059 249 88 800 

3028203 45701822 Fokus Praha, o.s. 

AS - Sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 3 680 512 200 000 

8414595 26200571 

Pobytové rehabilitační a 
rekvalifikační středisko pro 
nevidomé Dědina, o.p.s SD - Sociálně terapeutické dílny 4 268 000 88 200 

3038989 68403186 REMEDIUM Praha o.p.s.  

AS - Sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 1 595 600 200 000 

4353863 61388009 

SAAK - společnost pro 
augmentativní a alternativní 
komunikaci, o.p.s. SP - Sociální poradenství 224 500 107 500 

4535746 00571709 ŽIVOT 90 OS - Odlehčovací služby 3 171 800 93 000 

8292810 66000971 
Česká alzheimerovská 
společnost SP - Sociální poradenství 926 938 200 000 
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Číslo 
registrace 
sociální služby IČO Název žadatele Druh služby 

Rozpočet 
služby 
2014 
v Kč 

Návrh 
výše 
daru v Kč 

 1327316 "soft palm" o. s. 

péče poskytovaná ve 
zdravotnických zařízeních 
lůžkové péče 23 810 000 2 000 000 

2684509 571709 ŽIVOT 90 TPé - tísňová péče  11 150 855 500 000 
      
     3 477 500 

 

Závěr:  

Komise souhlasí s rozdělením finančních prostředků a doporučuje udělení účelově vymezeného daru 
jednotlivým žadatelům v celkové výši 3 477 000 Kč tak, jak je uvedeno v tabulce. 

Hlasování per rollam se uskutečnilo ve dnech 1. 10. - 3. 10. 2014, pro hlasovalo 11 členů, proti 0 
členů, zdrželi se 2 členové. 

 

 

 

 

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

 doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. 
 předseda komise 


