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Zápis ze zasedání Komise sociálně zdravotní konané  

dne 27. února 2023  
 

 

Přítomni:  viz prezenční listina    
 
Nepřítomni: viz prezenční listina  
 
Program:  
 

1. Vyhlášení programů MČ Praha 9 pro poskytování dotací v oblasti humanitární a sociální 
pro rok 2023  

2. Rozpočet pro rok 2023  
3. Aktuální informace ohledně komunitního plánu sociálních služeb 2024 – 2026 
4. Aktuální informace ohledně připravovaného Fondu pomoci  
5. Aktuální informace ohledně nových sociálních služeb na MČ Praha 9  
6. Různé  

 
Předsedkyně zahájila zasedání komise.  
Předsedkyně dala hlasovat o navrženém programu: PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0. 
Předsedkyně dala hlasovat o přítomnosti Mgr. Jany Dobišové Zemanové, MBA, jako hosta: 
PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0. 
 
Bod 1  Vyhlášení programů MČ Praha 9 pro poskytování dotací v oblasti humanitární a 
sociální pro rok 2023 
 
Předsedkyně komise informovala o znění dotačních programů, které bylo rovněž rozesláno e-
mailem. Místostarostka pro sociální politiku a oblast zdravotní péče MgA. Matějková uvedla, 
že na Radě MČ se schválilo vyhlášení dotací, kdy dne 7. 3. 2023 půjdou ke schválení 
Zastupitelstvu MČ. Programy humanitární a sociální jsou shodné s předchozími roky – 1. 
Sociální služby, 2. Podpora klubové činnosti seniorů a osob se zdravotním postižením a 3. 
Podpora organizacím poskytujícím podporu sociálně znevýhodněným občanům. Podařilo se 
navýšit celkový předpokládaný objem rozdělovaných prostředků o 100 000 Kč na 500 000 Kč. 
 
Mgr. Gorčíková reagovala tak, že by bylo lepší do podmínek více specifikovat oblast Prahy 9, 
v předchozích letech se hlásily i organizace, které na našem území našim klientům služby 
neposkytovaly. Jednalo by se o přesnou specifikaci jednotlivých čtvrtí MČ Praha 9. Ing. Janák 
se dotázal, jaké organizace se do tohoto grantového řízení hlásily. Mgr. Dobišová Zemanová, 
MBA sdělila, že organizace již poslední dobou uvádějí adresy klientů, kterým budou služby 
poskytovány. Z toho lze vyhodnotit, zda se jedná o obyvatele MČ Praha 9. MgA. Matějková 
reagovala tak, že se mohou hlásit organizace, které přímo na území MČ Praha 9 nesídlí, avšak 
poskytují služby jejím obyvatelům. 
 
Komise se shodla, že termín dalšího jednání komise, kde budou podané žádosti schvalovány, 
bude vhodnější svolat až operativně poté, kdy skončí lhůta pro podání žádostí. 
 
Ing. Kubík na diskuzi reagoval tím, že granty na MČ nejsou systémové a finanční prostředky by 
měl rozdělovat kraj, v tomto případě MHMP, a to v adekvátní výši. MgA. Matějková reagovala 
tak, že granty rozdělované MČ mají smysl, neboť ta zná lépe potřeby organizací, které 
poskytují služby místním občanům. 
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Bod 2  Rozpočet pro rok 2023 
 
Mgr. Dobišová Zemanová, MBA, informovala členy komise o rozpočtu Odboru sociálního na 
rok 2023. Informovala, že výkon sociální práce je v rámci přenesené působnosti financován 
z dotací MPSV. Rozpočet může být navýšen podle aktuální situace v průběhu roku. 
 
Celkový rozpočet v rozpočtové kapitole Zdravotnictví a sociální oblast na rok 2023 činí na 
běžné výdaje 22 049 100 Kč a na kapitálové výdaje 15 787 000 Kč. 
 
MgA. Matějková informovala, že připravila přehled čerpání možných dotací z dalších zdrojů, 
zejména MHMP a Evropské unie, se kterým bude dále pracovat a usilovat o další financování. 
Pro Odbor životního prostředí se podařilo získat dotaci na zaměstnávání osob bez přístřeší, 
které jsou ubytované v buňkách MČ Praha 9. 
 
Bod 3  Aktuální informace ohledně komunitního plánu sociálních služeb 2024 – 2026  
 
MgA. Matějková informovala členy komise o přípravě komunitního plánu. Již proběhlo setkání 
s neziskovými organizacemi. Agentura Ipsos dále uskutečnila v únoru výzkum na téma aktuální 
životní situace seniorů na Praze 9, jehož cílem byla analýza potřeb obyvatel MČ včetně 
dostupnosti, kvality a kapacity sociálních služeb na území MČ. Na nejbližší dobu se plánuje 
vyhodnocení výsledků, členové komise obdrží na prezentaci pozvánku. Dále budou zřízeny 
pracovní skupiny pro jednotlivé cílové skupiny komunitního plánování (senioři, rodiny s dětmi, 
lidé se zdravotním znevýhodněním, sociálně vyloučení a cizinci a etnické minority). Členové 
komise jsou zváni k zapojení do pracovních skupin. Výsledky komunitního plánování budou 
promítnuty do rozpočtu MČ na příští rok.  
 
Ing. Kubík požádal o zaslání výsledků výzkumu a dotazoval se, jak bylo sestavováno zadávání 
výzkumu. MgA. Matějková upřesnila zadání, způsob sběru dat a výzkumnou metodu. Výsledná 
zpráva z výzkumu jí byla odevzdána v den jednání komise. Zpráva bude členům komise zaslána. 
 
Bod 4  Aktuální informace ohledně připravovaného Fondu pomoci  
 
MgA. Matějková informovala o nejnovějším vývoji ohledně zřízení Fondu pomoci. Bude se 
jednat o cílenou mimořádnou pomoc lidem, kteří nejsou schopni dosáhnout na sociální dávky 
od státu. Cílovými skupinami by měli být senioři, nízkopříjmové rodiny a domácnosti a 
neziskové organizace žádající o pomoc pro konkrétního klienta. Příspěvky by měly být 
poskytovány na nenadálé a nutné výdaje na domácnost, volnočasové aktivity pro děti a 
podporu talentů (kroužky pro děti), stravné ve školských zařízeních, zajištění nutných 
sociálních služeb, uhrazení kauce (pokud na tom bude shoda) apod. Navrhuje příspěvek, který 
bude řešit akutní krizovou situaci, a možné bude žádat jednou ročně do výše max. 50 000 Kč. 
Příspěvky budou poskytovány žadatelům, kteří žijí na MČ Praha 9 dlouhodobě a trvale. U 
žádostí se bude posuzovat tíže sociální situace, potřebnosti, zda využil všechny možnosti 
k získání potřeby z jiných zdrojů atd. Financování by mělo být částečně z rozpočtu MČ, dále ze 
zdrojů soukromých subjektů, individuálních dárců apod. Cílem je oslovit podnikatele z Prahy 
9, aby do tohoto fondu přispěli. Jednat by se mělo o finanční i věcné dary. Zřízení fondu musí 
schválit Zastupitelstvo MČ. Každý příspěvek bude schvalovat Rada MČ na základě podané 
žádosti na předepsaném formuláři. 
 
Do následné diskuze se zapojili všichni přítomní členové komise. Někteří vyjádřili pochybnosti 
nad zřízením fondu městkou částí, která by podle nich neměla suplovat roli státu a jeho 
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organizací (např. úřadu práce). Padl např. návrh na rozšíření služeb právní poradny, kterou MČ 
zřizuje a provozuje. MgA. Matějková uvedla, že v rámci rozšíření poradenských služeb zvažuje 
zřízení Kontaktního místa pro bydlení. Detailně se diskutovaly následující otázky týkající se 
připravovaného fondu: 
 
- fungování fondu – kapacity Odboru sociálního na administraci, odpovědnost za vyplacené 

příspěvky, inspirace z jiných MČ a počet žádostí; 
- finance – předpokládaný objem rozdělovaných prostředků, poměr příspěvků od MČ a 

externích dárců; 
- podmínky pro žadatele – nenároková povaha příspěvku, přijetí opatření proti zneužití 

finančních příspěvků, možný souběh příspěvku a sociálních dávek, doložení bezdlužnosti 
žadatelů, prokázání dlouhodobého bydliště na území Prahy 9, zúžení poskytované pomoci 
jen pro nejnutnější případy jako je prevence ztráty bydlení a potravinová pomoc. 

 
MgA. Matějková shrnula, že všechny zmíněné podněty prověří a během další přípravy Fondu 
pomoci je vezme v potaz. Upozornila, že se jedná o představení první verze jeho podoby, 
kterou bude i nadále diskutovat na všech platformách. Ráda by docílila toho, aby na výsledné 
podobě fondu byla naprostá shoda.  
 
Bod 5  Aktuální informace ohledně nových sociálních služeb na MČ Praha 9   
 
MgA. Matějková informovala členy komise o tom, že na území MČ Praha 9 začala fungovat 
nezisková organizace Neposeda, která sídlí v prostorech MČ u divadla Gong. Zřídili 
nízkoprahový klub pro děti a poskytují terapeutické skupiny pro děti, u kterých převáží různé 
adiktologické problémy, sebepoškozování apod. Věříme, že v průběhu roku budou moci 
zaměstnat další pracovníky tak, aby mohla být zřízena sociálně-aktivizační služba (SAS). 
Aktuální kapacita je 10-15 dětí pro dvě skupiny. Po navýšení úvazků v doplňkové krajské síti 
bude možné přijmout více klientů.  
 
Dále se v rozvojové oblasti Vysočan u metra Kolbenova otevřelo ve spolupráci s MČ Colben 
centrum, které nabízí inspirativní prostor po komunitní setkávání, rozvoj, trávení volného času 
i seberealizaci. Nabízí i co-working s hlídáním dětí. Dále budou začínat kurzy pro děti a 
veřejnost. Během léta budou prostory zvětšeny o zahradu. 
 
Bod 6  Různé  
 
Nebyla vznesena žádná témata. 
 
 
Zapsal:         Schválila a podepsala: 
 
Bc. Petr Slavíček, DiS.   Bc. et Bc. Vladimíra Mušálková, předsedkyně komise 


