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Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

1.  poskytnutí účelových neinvestičních dotací určených městským částem hl.m. Prahy 
na podporu aktivit v oblasti pomoci lidem bez domova v rámci výzvy (výzva č. 1 - 
podpora projektů v oblasti nízkoprahových služeb pro osoby bez domova) dle 
přílohy č. 1 tohoto usnesení v celkové výši 2.353.000 Kč 

2.  poskytnutí účelových neinvestičních dotací určených městským částem hl.m. Prahy 
na podporu aktivit v oblasti pomoci lidem bez domova v rámci výzvy (výzva č. 2 - 
podpora projektů v oblasti ukončování bezdomovectví prostřednictvím zaměstnávání 
a bydlení) dle přílohy č. 2 tohoto usnesení v celkové výši 2.534.000 Kč 

3.  úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy dle přílohy č. 3 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  Radě HMP 

1.  zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 13.9.2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-9508  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



MĚSTSKÁ 

ČÁST
Název projektu Realizátor Náklady celkem Stručný obsah projektu Poznámka

Požadovaná 

podpora

maximální 

možná 

podpora při 

15 % 

spoluúčasti

Navržená 

podpora po 

úpravě (v tis. Kč)

Praha 1 Mobilní sociální služba Naděje, z.s. 200 000 Kč

Projekt funguje v rámci sociální služby terénní 

programy, zajišťuje bezplatné sociální poradenství, 

pomoc při základním zdravotnickém ošetření a 

potravinovou pomoc. Stanoviště na MČ Praha 1 je v 

ulicích Cihelná a Těšnov. V ulici Cihelná parkuje 

mobilní jednota v úterý 15:45-18:15, v ulici Těšnov 

úterý 18:30-20:00. 

160 000 Kč 160 000 Kč 160 000,00 Kč

Praha 2

Rozšířený terénní program pro 

lidi bez domova na území Prahy 

2 VII.

Naděje, z.s. 175 100 Kč

Jedná se o terénní program zahrnující vyhledávání a 

kontaktování a monitorování osob z cílové skupiny, 

uskutečňování doprovodů, převozy do návazných 

služeb, sociální poradenství, materiální pomoc a 

základní zdravotnické ošetření. Poskytnutá dotace by 

měla umožnit rozšíření programu o 4 hodiny týdně (na 

celkových 6). Vyšší časové dotace umožňuje hlubší 

individuální práci.

148 800 Kč 148 835 Kč 148 000,00 Kč

Praha 3
Terénní program pro osoby bez 

přístřeší
Naděje, z.s. 499 200 Kč

Pěší terénní program zaměřený na mapování území z 

hlediska pohybu cílové skupiny, navazování a 

udržování kontaktů a postupné navázání cílové skupiny 

na další sociální služby. Dále se jedná o poskytování 

základního sociálního poradenství, adekvátní 

materiální podpory a základního zdravotnického 

ošetření. Součástí programu je i osvětová činnost ve 

vztahu ke zdravotním a psychickým problémům.  

200 000 Kč 200 000 Kč 200 000,00 Kč

Praha 4
Rozšíření terénní práce na 

území Prahy 4 v roce 2021
Naděje, z.s. 159 300 Kč

Součástí realizovaného projektu je pěší terénní práce, 

zajištění základního sociálního poradentsví, 

potravinová a materiální pomoc, doprovody a 

asistence do soc. služeb, zdravotnických zařízení a 

úředních jednání (v odůvodněném případě převoz). 

Součástí terénní práce je i prevence a osvětová činnost 

ke zdravotním a psychickým problémům.

135 405 Kč 135 405 Kč 135 000,00 Kč

Praha 5 Terénní program Naděje Naděje, z.s. 180 000 Kč

Jedná se o terénní program realizovaný kombinací pěší 

terénní práce a mobilní terénní jednotky (dovávkový 

automobil). Osoby z cílové skupiny mohou čerpat 

sociální poradenství, informace o dostupných 

sociálních službách nebo základní zdravotnické 

ošetření. Poskytována je i materiální pomoc. 

Dopoledne probíhá kontaktování klientů v jejich 

přirozeném prostředí, od 12-13 hod. je stále 

stanoviště.

153 000 Kč 153 000 Kč 153 000,00 Kč

Praha 8
Terénní program pro osoby bez 

přístřeší na území MČ Praha 8

Arcidiecézní 

charita Praha
300 000 Kč

V rámci terénního programu probíhá pravidelný 

monitoring lokalit výskytu osob bez domova. Cílem 

projektu je prevence kriminality, prevence šíření 

infeknčních onemocnění a dalších patologických jevů. 

Činnost zahrnuje navázání kontaktu, informování 

klientů, nabídka zprostředkování návazné pomoci, 

základní poradenství, drobnou materiální pomoc, 

asistenci/doprovod.

200 000 Kč 200 000 Kč 200 000,00 Kč

Praha 9

Terénní práce s bezdomovci a 

osobami ohroženými ztrátou 

bydlení

Armáda spásy 

v České 

republice, z.s.

230 000 Kč

Jedná se o projekt, kdy terénní pracovníci AS 

moniturují celé území městské části a poskytují 

odborné poradenství, potravinovou a materiální 

pomoc, základní zdravotnické ošetření, případně 

doprovod na úřad k sociálnímu kurátorovi. Součástí 

jsou i preventivní aktivity (zvyšování informovanosti). 

V rámci projektu je realizována také mobilní terénní 

služba ve specializovaném automobilu. 

195 500 Kč 195 500 Kč 195 000,00 Kč

Praha 10

Terénní program pro dospělé 

osoby ohrožené sociálním 

vyloučením zejména z důvodu 

ztráty bydlení (přístřeší)

Naděje, z.s. 235 664 Kč

Jedná se o terénní program zajišťovaný externím 

dodavatelem. Ten doplňuje práci sociálních kurátorů. 

Terénní program je realizován pěší  (v rozsahu 6 hodin 

týdně) a mobilní (v rozsahu 2 hodiny týdně) formou. 

Jeho náplní je depistáž, sociální poradenství, 

poskytování materiální pomoci a základní zdravotní 

ošetření.

200 000 Kč 200 000 Kč 200 000,00 Kč

Praha 11 Terénní sociální práce

Armáda spásy 

v České 

republice, z.s.

230 000 Kč

Součástí projektu je pěší Streetwork, mobilní výdej 

stravy v pracovní dny a 1x týdně stání s mobilní terénní 

službou (sanitka). Zahrnutá je i multidisciplinární práce 

s Mediky na ulici, služby terapeuta a možnost 

objendnání do hygienicko-zdravotní stanice. Základní 

obsah poskytovaných služeb: zprostředkování 

kontaktu s institucemi či příbuznými, pomoc s 

úředními či formálními dokumenty, doprovod, 

informování a sociálně integrační činnost, mobilní 

200 000 Kč 195 500 Kč 195 000,00 Kč

2021  Podpora projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví – 1. výzva

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 29/106 ze dne 9. 9. 2021



Praha 12

Zajištění terénního programu 

pro osoby bez domova na 

území městské části Praha 12

Naděje, z.s. 252 000 Kč

Jedná se o terénní program, který zahrnuje zejména 

sociální poradenství, základní materiální pomoc, 

doprovod a převoz (do NDC, úřady, zdravotnická 

zařízení) a pomoc při základním zdravotnickém 

ošetření. Terénní program bude probíhat nejméně 

jeden den v týdnu v rozsahu osmi hodin.

200 000 Kč 200 000 Kč 200 000,00 Kč

Praha 13

Terénní program Naděje pro 

osoby bez přístřeší na území 

městské části Praha 13 v roce 

2021

Naděje, z.s. 370 000 Kč

Program realizuje standardní depistáž, monitoring, 

sociální a zdravotnickou péči (včetně minimalizace 

rizik), materiální servis apod. Terénní program je 

rozdělen na pěší a mobilní část. Provoz je rozdělen na 

letní (1.4. - 30.9.2021) a zimní (1.1.2021 - 31.3.2021, 

1.10.-31.12.2021) období. V zimním období funguje 

program v rozšířené podobě. 

200 000 Kč 200 000 Kč 200 000,00 Kč

Praha 14

Mobilní sociální služba a terénní 

program pro osoby bez přístřeší 

na MČ Praha 14

Naděje, z.s. 246 000 Kč

Předmětem je zajištění terénní sociální služby pomocí

upraveného dodávkového automobilu. Projekt

zahrnuje informování osob o rizicích, motivace

k využívání dalších služeb, poskytnutí materiální

pomoci, sociální poradenství, pomoc při základním

zdravotnickém ošetření, doprovod, vyhledávání a

monitorování osob z cílové skupiny. Realizace probíhá

2x 2 hodiny týdně, na dvou různých stanovištích,

odhadem pro 20 osob.

200 000 Kč 200 000 Kč 200 000,00 Kč

Praha 17

Terénní program pro osoby bez 

domoba na území Praha 17 

Řepy

Naděje, z.s. 49 800 Kč

Obsah činnosti spočívá v kontaktování osob bez 

přístřeší, sociálním poradenství, v pomoci při 

základním zdravotním ošetření, ve zprostředkování a 

doprovodu do dalších služeb. Projekt zahrnuje pěší 

terénní práci v rozsahu 4 hodin týdně (navýšení na 8 

celkově na území MČ), čímž vznikne větší časový 

prostor při vyhledávání osob bez přístřeší a časově 

náročné úkony.

42 330 Kč 42 330 Kč 42 000,00 Kč

Praha 21 Terénní program Křižovatka

Křižovatka, 

Neposeda. 

z.ú.

250 000 Kč

Komunitní terénní program zacílený na snižování 

sociálně negativních jevů v lokalitě. Cílem je 

vyhledávání osob ohrožených sociálním vyloučením a 

minimalizování rizik spojených s jejich způsobem 

života, včetně motivování jich samotných ke změně a k 

aktivnímu řešení situace. 

70 000 Kč 200 000 Kč 70 000,00 Kč

Praha - Libuš

Zajištění terénního programu 

pro osoby bez domova na 

území městské části Praha-Libuš

Naděje, z.s. 65 800 Kč

Záměrem projektu je realizace pravidelné pěší formy 

terénního programu na 2 hodiny týdně. Součástí je 

zajištění zákaldního sociálního poradenství, 

potravinové a materiální pomoci, doprovody a 

asistence terénním pracovníkem osob z cílové skupiny 

lidí bez domova do sociálních služeb, zdravotnických 

zařízení či úřední jednání. 

55 930 Kč 55 930 Kč 55 000,00 Kč

Celkem

2 353 000,00 Kč



MĚSTSKÁ 

ČÁST
Název projektu Realizátor Náklady celkem Stručný obsah projektu

Požadovaná 

podpora

maximální 

možná 

podpora při 

15 % 

spoluúčasti

Poznámka

Navržená 

podpora po 

úpravě (v tis. Kč)

A1 A2 A3 B1 B2 B3

Praha 1
Zajišťování práce pro osoby bez 

přístřeší na území MČ Praha 1
Naděje, z.s. 1 357 439 Kč

Jedná se o projekt zaměřený na zapojení osob bez přístřeší do 

úklidu veřejných prostranství Prahy 1 (zejména Vrchlického 

sady). Úklidové práce jsou zajišťovány v pracovních dnech ve 

dvouhodinových intervalech. Projekt slouží jako pracovní 

terapie. Zájemci jsou vybíráni ti, kteří si z vydělaných peněz 

hodlají hradit nezbytné výdaje (nocleh, cesta do trvalého 

bydliště, poplatky za vyřízení dokladů). Dotace by umožnila 

doplnit počet zaměstnanců o 6 (na celkových 15 osob). Výše 

mzdy 100kč/hod.

860 900 Kč 1 153 823 Kč Návaznost na projekt z loňského roku. 860 000,00 Kč 5b 5b 5b

Praha 6
Podpora začleňování lidí bez 

domova do pracovního procesu

K srdci klíč., 

o.p.s.
300 000 Kč

Klienti se podílejí na úklidu veřejných prostranství. Hlavním 

cílem projektu je podpora při obovování pracovních návyků. 

Projekt umožňuje získat osobám bez přístřeší finanční 

příspěvek na úhrady správních poplatků, výpisy z rejstříku 

trestů a potravinářské průkazy. Projekt je zaměřen i na 

možnost úhrad jízdného do místa trvalého pobytu za účelem 

řešení tíživé sociální situace na příslušných úřadech. 

255 000 Kč 255 000 Kč

V žádosti chybí počet zaměstnaných osob, 

plánovaných odpracovaných hodin a 

hodinová mzda klientů. Každý z projektů 

MČ P6 je samostatný, v gesci jiného 

odboru a zahrnuje jiné pracovníky a 

lokality výkonu práce.

255 000,00 Kč 2b 5b 3b

Praha 6
Podpora začleňování lidí bez 

domova do pracovního procesu

K srdci klíč., 

o.p.s., spolek 

Naděje 

500 000 Kč

Klienti se podílejí na úklidu veřejných prostranství. Hlavním 

cílem projektu je podpora při obovování pracovních návyků. 

Projekt umožňuje získat osobám bez přístřeší finanční 

příspěvek na úhrady správních poplatků, výpisy z rejstříku 

trestů a potravinářské průkazy. Projekt je zaměřen i na 

možnost úhrad jízdného do místa trvalého pobytu za účelem 

řešení tíživé sociální situace na příslušných úřadech. 

250 000 Kč 425 000 Kč

V žádosti chybí počet zaměstnaných osob, 

plánovaných odpracovaných hodin a 

hodinová mzda klientů. Každý z projektů 

MČ P6 je samostatný, v gesci jiného 

odboru a zahrnuje jiné pracovníky a 

lokality výkonu práce.

250 000,00 Kč 2b 5b 3b

Praha 7

Zapojení osob bez domova do 

revitalizace Vltavské a dalších 

plochách na březích Vltavy

MČ Praha 7, 

CSSP, ČAS, 

Bajkazyl

230 000 Kč

Jedná se o zapojení osob bez domova do projektu revitalizace 

veřejných ploch. Lidem bez domova je nabádnuta možnost 

krátkodobé brigády - primárně formou úklidu. Projekt 

zahrnuje ale také zapojení sociálních pracovníků při řešení 

komplexních osobních problémů.

200 000 Kč 195 500 Kč

Projekt podán v rámci výzvy č. 1, ale má 

přesah do 2. výzvy, protože zahrnuje z 

velké části i zaměstnávání. Proto byl 

přesunut do výzvy č. 2 a navržená podpora 

krácena, aby odpovídala parametrům 

výzvy (50% spoluúčast na mzdách 

pracovníků)

175 000,00 Kč 4b 3b 4b

Praha 12

Podporované zaměstnávání na 

území MČ Praha 12 ve 

spolupráci s projektem Drop In - 

Tvoje Šance 

MČ Praha 12 + 

Drop In o.p.s.
748 300 Kč

Jde o navázání na loňský pilotní projekt podporovaného 

zaměstnávání osob bez domova. Za tímto účelem bude 

probíhat spolupráce mezi úřadem MČ Praha 12, SBO Praha-

Modřany a Drop In o.p.s. (Projekt Tvoje Šance). Drop-In zajistít 

klienty, dohled a odbornou sociální práce, ostatní aktéři 

zadávání zakázek (práce na veřejných prostranstvích). Dalším 

benefitem bude i individuální poradenství (včetně doprovodů, 

asistence, dluhové problematiky, zaměstnávání) a Job klubu v 

rámci projektu Tvoje Šance. Projekt počítá s pěti klienty, každý 

16 hodin týdně. Platové ohodnocení je 120kč/hod.

597 400 Kč 636 055 Kč
Opakující se projekt z loňského roku. 

Velmi kvalitně napsaný.
597 000,00 Kč 5b 5b 5b

2021  Podpora projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví – 2. výzva

Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 29/106 ze dne 9. 9. 2021



Praha 20

Praha 20 pomáhá osobám bez 

domova, osoby bez domova 

pomáhají Praze 20

MČ Praha 20, 

odbor místního 

hospodářství

340 000 Kč

Jedná se soustavnější edukativně-podpůrný program s cílem 

formativně působit na osoby z cílové skupiny osob bez 

domova, motivovat je ke změně životního stylu a umožnit jim 

získání pracovních dovedností. Za podpory a pomoci 

pracovníků MČ budou zapojené osoby pracovat při údržbě 

obce. Sociální pracovník MČ bude připraven pomoci s 

vyřízením dokladů, podporovat při získání pracovních návyků 

nebo učit komunikovat se zaměstnavatelem. Zaměstnáno 

bude 5 osob na DPP (10000kč/měsíc)

170 000 Kč 289 000 Kč
V žádosti chybí vymezení časového 

rozsahu práce. 
170 000,00 Kč 3b 5b 3b

Praha 22
Adaptace pracovního prostředí 

pro osoby bez přístřeší
MČ Praha 22 256 000 Kč

Jedná se o projekt vybudování zázemí pro pracovníky již 

zaměstnané na budouvání nového parku. Zde by byla mj. 

sprcha, toaleta, lednice, malá kuchyňská linka, základní 

nábytek. Kromě zajištění hygieny a základních potřeb je cílem i 

posílení sociální integrity, sebevědomí a pocitu, že někam 

patří.

217 600 Kč 217 600 Kč

Projekt nesplňuje parametry výzvy, neřeší 

zaměstnávání. Finanční prostředky jsou 

žádány na adaptaci objektu pro správce 

parku.

0,00 Kč 0b 0b 3b

Praha 22
Resocializace a adaptace osob 

bez přístřeší II.
MČ Praha 22 200 000 Kč

Jde o pokračování projektu z předchozího roku (mapování 

potřeb, vyřízení dokladů, oddlužení, zaměstnání). Snahou je 

financovat zbylé 4 měsíce do konce 2021. Pro klienty je 

připravená různorodá práce převážně zahradnického a 

úklidového charakteru. Klienti pracují denně 3-4 hodiny, 

supervize ze strany úřadu. Časová náročnost je 420h měsíčně 

práce klientů, 80h měsíčně pracovníci úřadu. Mzda klientů 

100kč/hod.

170 000 Kč 170 000 Kč

Projekt podán v rámci výzvy 1, obsahem 

ale patří do výzvy 2, proto přeřazen. Po 

přeřazení ale nesplňuje podmínku 50% 

spoluúčast na mzdách klientů. Dotace z 

toho důvodu krácena.

107 000,00 Kč 5b 5b 5b

Praha - 

Suchdol
Vzít život do vlastních rukou

MČ Praha-

Suchdol
240 000 Kč

V rámci tohoto projektu městská část aktivně vyhledává a 

oslovuje osoby bez domova, které se vyskytují na jejím území. 

Těm je nabídnuto zapojení do pracovního procesu v rámci 

technické čety obstarávající úklid městské části a údržbu 

veřejné zeleně. Kromě hodinové sazby 100kč/hod jsou 

zajištěny i pracovní a materiální pomůcky a zázemí pro 

odpočinek se sociálním vybavením (vč. pračky). V současnosti 

jsou zapojeny dvě osoby, dotace by umožnila zaměstnat další 

vytipované osoby. 

200 000 Kč 204 000 Kč

Není dodržený požadavek spoluúčasti 50% 

na mzdách klientů. Dotace z toho důvodu 

krácena. V žádosti chybí vymezení 

časového rozsahu práce. Návaznost na 

budoucí pracovní uplatnění je popsána jen 

velice stručně a obecně. 

120 000,00 Kč 3b 5b 2b

2 534 000,00 Kč

A1

Z popisu projektu je zřejmé, o jakou práci jde, jak a

v jakém rozsahu bude práce organizována, jak budou

odměňováni pracovníci.

A2
Vykonávaná práce bude přínosem pro městskou část a

její obyvatele.

A3

V projektu je srozumitelně popsáno, jakou podporu

budou lidé dostávat za účelem získání a udržení

pracovního uplatnění.

B1

Z popisu projektu je zřejmé, že MČ zajistí anebo

zprostředkuje bydlení/ubytování důstojné a

dlouhodobého rázu pro stanovenou cílovou skupinu.

B2

Podpora poskytovaná lidem ohroženým bezdomovectvím 

má přímý vliv na získání anebo udržení si stabilního

bydlení/ubytování.

B3

Poskytovaná podpora podporuje sociální začlenění osob

ohrožených do běžné společnosti, posilování dobrých

vtahů v sousedství i v rodině.



                                                            II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

Úprava rozpočtu  běžných výdajů - mimo pol. 5347 

SOV MHMP 0098206 Řešení problematiky bezdomovectví 0582 -4 887,00

C e l k e m -4 887,00

                                  III. Úprava rozpočtu  běžných výdajů - pol. 5347 - poskytnutí (NIV) dotace MČ HMP (strana DAL)

Praha 1 0091631 Mobilní sociální služba 6330 5347 81 0516 160,00

Praha 1 0091631
Zajišťování práce pro osoby bez přístřeší na 

území MČ Praha 1 6330 5347 81 0516 860,00

Celkem MČ Praha 1 0091631 6330 5347 81 0516 1 020,00

Praha 2 0091631
Rozšířený terénní program pro lidi bez 

domova na území Prahy 2 VI. 6330 5347 81 0516 148,00

Celkem MČ Praha 2 0091631 6330 5347 81 0516 148,00

Praha 3 0091631 Terénní program pro osoby bez přístřeší 6330 5347 81 0516 200,00

Celkem MČ Praha 3 0091631 6330 5347 81 0516 200,00

Praha 4 0091631
Rozšíření terénní sociální práce na území 

Prahy 4 v r. 2021 6330 5347 81 0516 135,00

Celkem MČ Praha 4 0091631 6330 5347 81 0516 135,00

Praha 5 0091631 Terénní program Naděje 6330 5347 81 0516 153,00

Celkem MČ Praha 5 0091631 6330 5347 81 0516 153,00

Praha 6 0091631
Podpora začleňování lidí bez domova do 

pracovního procesu 6330 5347 81 0516 255,00

Praha 6 0091631
Podpora začleňování lidí bez domova do 

pracovního procesu 6330 5347 81 0516 250,00

Celkem MČ Praha 6 0091631 6330 5347 81 0516 505,00

Praha 7 0091631

Zapojení osob bez domova do revitalizace 

Vltavské a dalších ploch na březích Vltavy 6330 5347 81 0516 175,00

Celkem MČ Praha 7 0091631 6330 5347 81 0516 175,00

Praha 8 0091631
Terénní program pro osoby bez přístřeší na 

území MČ Praha 8 6330 5347 81 0516 200,00

Celkem MČ Praha 8 0091631 6330 5347 81 0516 200,00

Praha 9 0091631
Terénní práce s bezdomovci a osobami 

ohroženými ztrátou bydlení 6330 5347 81 0516 195,00

Celkem MČ Praha 9 0091631 6330 5347 81 0516 195,00

Praha 10 0091631

Terénní program pro dospělé osoby ohrožené 

sociálním vyloučením zejména z důvodu 

ztráty bydlení (přístřeší) 6330 5347 81 0516 200,00

Celkem MČ Praha 10 0091631 6330 5347 81 0516 200,00

Praha 11 0091631 Terénní sociální práce 6330 5347 81 0516 195,00

Celkem MČ Praha 11 0091631 6330 5347 81 0516 195,00

Praha 12 0091631
Zajištění terénního programu pro osoby bez 

domova na území městské části Praha 12 6330 5347 81 0516 200,00

Praha 12 0091631

Podporované zaměstnávání na území MČ 

Praha 12 ve spolupráci s projektem Drop In – 

Tvoje šance 6330 5347 81 0516 597,00

Celkem MČ Praha 12 0091631 6330 5347 81 0516 797,00

Praha 13 0091631

Terénní program Naděje pro osoby bez 

přístřeší na území MČ Praha 13 v roce 2021
6330 5347 81 0516 200,00

Celkem MČ Praha 13 0091631 6330 5347 81 0516 200,00

Praha 14 0091631

Mobilní sociální služba a terénní program pro 

osoby bez přístřeší na MČ Praha 14
6330 5347 81 0516 200,00

Celkem MČ Praha 14 0091631 6330 5347 81 0516 200,00

Příloha č. 3 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 29/106 ze dne 9. 9. 2021

ODPA UZ ORJ
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)

UZ ORJ
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)

4379

Městská část Číslo akce Účel / Název akce ODPA POL

  Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP) 

Odbor/Organizace Číslo akce Účel / Název akce



Praha 17 0091631

Rozšíření terénního programu pro lidi bez 

domova na území Prahy 17 Řepy
6330 5347 81 0516 42,00

Celkem MČ Praha 17 0091631 6330 5347 81 0516 42,00

Praha 20 0091631

Praha 20 pomáhá osobám bez domova, 

osoby bez domova pomáhají Praze 20 6330 5347 81 0516 170,00

Celkem MČ Praha 20 0091631 6330 5347 81 0516 170,00

Praha 21 0091631
Sociální začleňování a prevence – Křižovatka

6330 5347 81 0516 70,00

Celkem MČ Praha 21 0091631 6330 5347 81 0516 70,00

Praha 22 0091631

Resocializace a adaptace osob bez přístřeší 

II. 6330 5347 81 0516 107,00

Celkem MČ Praha 22 0091631 6330 5347 81 0516 107,00

Praha - Libuš 0091631

Zajištění terénního programu pro osoby bez 

domova na území městské části Praha-Libuš
6330 5347 81 0516 55,00

Celkem MČ Praha - Libuš 0091631 6330 5347 81 0516 55,00

Praha - Suchdol 0091631
Vzít život do vlastních rukou

6330 5347 81 0516 120,00

Celkem MČ Praha - Suchdol 0091631 6330 5347 81 0516 120,00

C e l k e m 4 887,00

Pozn:  V případě, že se celkové náklady akce nemění, tak je nutné ve sloupci vyplnit 0.

          V příslušných tabulkách je nutné vyplnit předepsané sloupce.

          Pokud bude číslo akce v intervalu 90 000 - 99 999  (běžné výdaje) neuvádí se, není závazným ukazatelem rozpočtu



Důvodová zpráva 
 
V rámci prohloubení systémové spolupráce hlavního města Prahy s jednotlivými městskými částmi v oblasti 
sociální politiky bylo městským částem v roce 2021 umožněno požádat hlavní město Prahu o poskytnutí 
účelových neinvestičních dotací na realizaci projektů v oblasti pomoci lidem bez domova na místní úrovni.  
 

Podpora projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví  
 
Poskytnutí účelových neinvestičních dotací na podporu realizace projektů v oblasti řešení problematiky 
bezdomovectví městským částem (MČ) hl. m. Prahy vychází z dlouhodobého záměru HMP o zapojení 
městských částí do procesů souvisejících s pomocí lidem bez domova. 
 
Cílem je finanční podpora projektů městských částí, které realizují či budou realizovat preventivní opatření v 
oblasti předcházení a ukončování bezdomovectví nebo projekty zaměřené na přímou pomoc cílové skupině 
osob bez přístřeší. Finanční podpora je vyjádřením spolupráce municipalit při řešení problematiky 
bezdomovectví na území hl. m. Prahy.   
 
MČ měly možnost podat písemné žádosti o poskytnutí účelových neinvestičních dotací na podporu výše 
zmíněných aktivit ve dvou výzvách – první výzva byla určena primárně na podporu terénních a 
nízkoprahových služeb a druhá výzva byla určena na podporu zaměstnávání a bydlení osob bez domova. 
Žádosti jsou v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a jsou 
k nahlédnutí na odboru SOV. 
 
Poskytnutí účelových neinvestičních finančních prostředků v celkové výši 4 887 000 Kč (v obou výzvách) je 
zajištěno z rozpočtu odboru sociálních věcí Magistrátu hl. m. Prahy, kap. 0582, § 4379 – Řešení problematiky 
bezdomovectví.  
 
MČ byly seznámeny se základními podmínkami využití finančních prostředků:  

• Užití finančních prostředků musí být v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb na 
území hlavního města Prahy na období 2019–2021, ve znění aktualizace, kterou schválilo Zastupitelstvo 
hl. m. Prahy svým usnesením č. 17/14 ze dne 22. 5. 2020.  

• Finanční spoluúčast MČ na celkových nákladech projektu musí činit min. 15 %. 

• Závěrečná zpráva o realizaci podpořených aktivit musí být zaslána odboru sociálních věcí Magistrátu hl. 
m. Prahy, Charvátova 145/9, 110 00 Praha 1, do 31. 1. 2022.  

• Projekt musí být realizován do konce kalendářního roku 2021 a finanční prostředky vyúčtovány nejpozději 
do 31. 1. 2022.  

• Pokud by nebylo možné projekt dokončit v r. 2021, je třeba požádat odbor sociálních věcí Magistrátu 
hlavního města Prahy o prodloužení řádného termínu realizace a vyúčtování. 

 

V první výzvě se jednalo o podporu nízkoprahových služeb se spoluúčastí MČ 15 % a maximální výší podpory 
200 000 Kč. Bylo přijato 17 žádostí, pro podporu projektů bylo navrženo 15 žádostí v objemu 2 353 000 Kč. 
Žádost MČ Praha 22 a MČ Praha 7 obsahem odpovídala parametrům druhému okruhu aktivit, proto do něho 
byla přesunuta. Druhá výzva byla zaměřena na zaměstnávání a podporu bydlení osob bez přístřeší. 
Požadovaná spoluúčast MČ byla 15 %, maximální výše podpory v této výzvě byla 3 000 000 Kč pro MČ, mzdy 
osob bez přístřeší bylo možné  v rámci vypsané výzvy financovat maximálně do výše 50 %. Hodnoceno bylo 9 
žádostí v celkovém požadavku 2 920 900 Kč, pro podporu bylo navrženo 8 projektů v celkové výši 2 534 000 
Kč. Jedna ze žádostí MČ Praha 22 neodpovídala parametrům výzvy, proto nebyla podpořena. 
 



Poskytování účelových neinvestičních dotací městským částem na podporu projektů v oblasti řešení 
problematiky bezdomovectví je za obdobných podmínek poskytováno každoročně již od r. 2015 a je ze strany 
městských částí přijímáno velmi kladně.  
 
Předkládaný návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ na podporu projektů v oblasti řešení 
problematiky bezdomovectví na r. 2021 byl v této podobě schválen Grantovou komisí Rady hl. m. Prahy pro 
oblasti sociální, zdravotní a prevenci (zápis z jednání komise dne 10. 6. 2021 je přílohou důvodové zprávy). 
 
Na základě výše uvedeného je Zastupitelstvu hl. m. Prahy předkládán ke schválení návrh na poskytnutí 
účelových neinvestičních dotací městským částem za účelem podpory projektů v oblasti řešení problematiky 
bezdomovectví (viz příloha č. 1 a 2 tohoto usnesení) v celkové výši 4 887 000 Kč.  
Dále je Zastupitelstvu HMP předkládán ke schválení návrh na úpravou rozpočtu vlastního hlavního města 
Prahy (viz příloha č. 3 tohoto usnesení). 
 
Seznam příloh tisku 
 
Příloha č. 1:  
Seznam žadatelů v rámci podpory projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví – 1. výzva  
 
Příloha č. 2:  
Seznam žadatelů v rámci podpory projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví – 2. výzva  
 
Příloha č. 3:  
Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP 
 
Příloha č. 1 důvodové zprávy: 
Zápis z jednání Grantové komise RHMP ze dne 10. 6. 2021 
 
Příloha č. 2 důvodové zprávy: 
usnesení Rady hl. m. Prahy 



 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  

Grantová komise Rady HMP pro oblast i  sociá lní ,  zdravotní a prevenci  

 

 

 
Příloha č. 1 k důvodové zprávě  

 
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ GRANTOVÉ KOMISE RADY HMP PRO OBLASTI SOCIÁLNÍ, 
ZDRAVOTNÍ A PREVENCI ZE DNE 10. 6. 2021, 12.00 hod. 

Distanční forma prostřednictvím videokonference 
 

Přítomni 

Mgr. Milena Johnová (předsedkyně komise), prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc., 
Mgr. Eva Horáková, Mgr. Štěpán Ripka, Mgr. Hana Kubíková, Ing. Miloš Růžička (část), 
Zbyněk Roboch, BA (část), PhDr. Tomáš Klinecký, Ing. Kamila Svobodová (host), Mgr. 
Jindřich Exner (host), Bc. Kateřina Tůmová (host), Bc. Michal Divíšek (host), Mgr. 
Kamila Pádecká (tajemnice komise) 

Omluveni Mgr. Nina Janyšková, Ing. Patrik Nacher 

 
Celkový počet členů komise: 11 (10 + 1 odstoupil), přítomných: 6 (průběžně 7/8) členů, komise je 
usnášeníschopná. Jednání bylo zahájeno v 12:05 hod. a ukončeno ve 13.20 hod.  
 
Program jednání: 

1. Návrh na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální 
neinvestiční dotace v roce 2021 – zdravotní oblast 

2. Návrh na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální 
neinvestiční dotace v roce 2021 – sociální oblast 

3. Návrh na udělení grantu v oblasti podpory registrovaných sociálních služeb, 
poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2021 - Doplňková síť II. 

4. Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních prostředků městským částem HMP na 
podporu projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví v r. 2021 

 
Pro návrh: 6 (ze 6)  
Proti návrhu: 0 
Zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 
 
Průběh jednání: 
Jednání zahájila pí radní Johnová. Ověřovatelem zápisu byla stanovena Mgr. Eva Horáková. Sčítáním 
hlasů byla pověřena pí Pádecká. Přítomnost hostů: Ing. Kamila Svobodová, Mgr. Jindřich Exner, Bc. 
Kateřina Tůmová, Bc. Michal Divíšek. 
 
Pro návrh: 6 (ze 6) 
Proti návrhu: 0 
Zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 
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AD 1) 

NÁVRH NA POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ FORMOU JEDNORÁZOVÉ ÚČELOVÉ 
INDIVIDUÁLNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE V ROCE 2021 – ZDRAVOTNÍ OBLAST 
 

Žadatel: CENTRUM PRO ROZVOJ PALIATIVNÍ PÉČE, Z.Ú. 
Název projektu: Oborový časopis Paliativní medicína 
Požadovaná částka: 200 000 Kč 
 
Projekt představila Ing. Svobodová. 
Žadatel se dosud s tímto projektem nezúčastnil žádného dotačního programu HMP. 
O vydávání časopisu bylo rozhodnuto teprve v listopadu 2020 na kongresu České společnosti 
paliativní medicíny ČLS JEP, tudíž již po termínu podávání žádostí do programu Akce 
celopražského významu pro rok 2021. 
Projekt je v souladu se zapojením hl. m. Prahy do plánu rozvoje paliativní péče, jehož záměr 
pro roky 2020-2025 byl schválen Zastupitelstvem HMP usnesením č. 15/50 ze dne 19. 3. 
2020 (bod 1.4. – Zajištění dlouhodobé personální udržitelnosti rozvoje paliativní péče v Praze 
– Podpora edukačních aktivit směřovaných k rozšíření počtu erudovaných specialistů 
v oboru) 
Získáním požadované dotace se bude moci navýšit počet výtisků časopisu o cca 1000 ks/na 
jedno číslo (čtvrtletník), tzn. celkem 4000 ks/rok pro potřeby praktických lékařů na území hl. 
m. Prahy. 
Další zdroje financování projektu jsou zatím omezené, předplatné pokrývá menší část 
nákladů a inzerce ve spolupráci s farmaceutickými firmami v oboru paliativní medicína je 
limitována. Jedná se o obor, který si své místo a důvěru pro případné partnery a inzerenty 
musí teprve získat. Paliativní medicína a péče o pacienty v závěru života je stále pro většinu 
lidí velice citlivé téma. Jako odborná společnost je žadatel u vzniku časopisu na začátku, 
časopis se postupně rozvíjí a získává jak předplatitele, tak inzerenty. Plánem žadatele je v 
horizontu 5 let zajistit soběstačnost a udržitelnost časopisu, ale v několika prvních letech je 
odkázán na dotační a grantovou podporu. 
 
Stanovisko ZDR: Odbor ZDR MHMP navrhuje podpořit projekt „Oborový časopis Paliativní medicína“ 
žadatele Centrum pro rozvoj paliativní péče, z. ú. částkou ve výši 150 000 Kč. 
Odbor ZDR MHMP považuje tento projekt za velmi přínosný, protože dle současných 
průzkumů je největším problémem paliativních pacientů a jejich příbuzných neznalost 
možnosti využití paliativní péče. Vydáním časopisu Paliativní medicína se zvyšuje odborná 
kompetence poskytovatelů zdravotní péče, kteří pečují o nevyléčitelně nemocné pacienty. 
 
Ve 12.10 se připojil pan Růžička (7 členů komise) 
 
V diskusi se členové shodli na podpoře tohoto projektu, který byl již diskutován na minulém jednání 
komise, kdy bylo jednání následně přerušeno z důvodu nutnosti doplnění parametrů projektu (nebyl 
jasný rozsah).  
 
Usnesení 1: 
Komise doporučuje RHMP schválit návrh na poskytnutí finančních prostředků formou 

jednorázové účelové individuální neinvestiční dotace v roce 2021 ve zdravotní oblasti ve výši 

150 000 Kč 

 

Pro: 7 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 
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AD 2)  
NÁVRH NA POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ FORMOU JEDNORÁZOVÉ ÚČELOVÉ 
INDIVIDUÁLNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE V ROCE 2021 – SOCIÁLNÍ OBLAST 
 
Projekty představil Mgr. Exner. 
 
Žadatel 2 a) 
Žadatel: NESEDÍM, SOUSEDÍM Z. S. - PŘERUŠENO 
Název projektu: Nesedím, tedy jsem aneb klub pro seniory 
Požadovaná částka: 189 880 Kč 
 
Jde o realizaci klubu seniorů, který byl v letech 2017-2021 realizován v komunitním centru Nesedím, 
sousedím. Náplní klubu je široké množství aktivit (cvičení pro seniory, PC kurzy, kurzy angličtiny, 
výtvarný kurz, komentované prohlídky výstav, vycházky a výlety s průvodcem. Většina seniorů si 
nemůže dovolit platit částky pokrývající reálné náklady kurzů. Požadovaná dotace by byla použita na 
pokračování aktivit pro seniory za symbolický nebo nulový příspěvek. 
 
Stanovisko SOV: Žádost splnila formální náležitosti, ale není zcela v souladu se Zásadami. Jde o 
pravidelně se opakující účel, který je možné uplatnit ve dvou Programových dotacích (Program podpory 
sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze a Program celoměstské podpory vzdělávání na území hl. 
m. Prahy). Z těchto důvodů odbor nemůže žádost navrhnout k podpoře. 
 
Z diskuse vyplynulo, že bude potřeba blíže se seznámit s projektem, dodat upřesňující informace, 
protože většina členů komise by ráda doporučila žádost podpořit, zejména kvůli cílové skupině, ale 
odůvodnění není dostačující.  
 
JEDNÁNÍ O PROJEKTU ORGANIZACE NESEDÍM, SOUSEDÍM Z.S. BYLO PŘERUŠENO A 
ODLOŽENO NA PŘÍŠTÍ TERMÍN KOMISE 
 
Ve 12.20 h. se připojil p. Roboch (8 členů komise) 
 
Žadatel 2b) 
Žadatel: PORADNA PŘI FINANČNÍ TÍSNI, O.P.S. 
Název projektu: Dluhové poradenství v Praze 
Požadovaná částka: 200 000 Kč 
 
Jde o pokračování poskytování neziskového dluhového poradenství v Praze, dle podmínek akreditace 
AO-001-2017 Ministerstva spravedlnosti ČR. Pro rok 2021 organizace plánuje vyvést z dluhové situace 
cca 1000 Pražanů, bezplatně Pražanům vypracovat cca 200 návrhů na oddlužení a lépe informovat 
Pražany o nových možnostech insolvenčního řízení a provoz bezplatné poradenské linky. 
 
Stanovisko SOV: Žádost splnila formální náležitosti, ale není zcela v souladu se Zásadami. Jde o 
pravidelně se opakující účel. Z tohoto důvodů odbor nemůže doporučit žádost k podpoře. 
Zároveň odbor SOV konstatuje, že se zvyšuje počet obyvatelů zatížených dluhy, exekucemi a tato 
situace se vlivem pandemie ještě zhoršila, kdy se do dluhových pastí a finančních nesnází dostaly i 
skupiny obyvatel, které tuto problematiku v minulých letech nemusely řešit. Z tohoto důvodu se zvyšuje 
poptávka po dostupném dluhovém poradenství na území HMP.   
 
V diskusi jako první vystoupil p. Ripka a navrhl projekt podpořit požadovanou částkou 200 000 Kč. 
Členové komise se dohodli, že téma dluhového poradenství je velmi potřebné řešit a že panuje shoda, 
aby organizace byla podpořena v plné výši. 
 
Usnesení 2b) 
Komise doporučuje RHMP schválit návrh na poskytnutí finančních prostředků formou 

jednorázové účelové individuální neinvestiční dotace v roce 2021 v sociální oblasti organizaci 

Poradna při finanční tísni, o.p.s. ve výši 200 000 Kč 

Pro: 8 
Proti: 0 
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Zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 
 
Žádosti 2c) až 2g) uvedla pí radní. Všechny následující žádosti o individuální dotaci v sociální oblasti 
mají shodné téma – propagace proočkování s cílem zvýšit zájem u obyvatel. Pí radní vysvětlila, že byla 
oslovena místní komunitní centra, a je zklamáním, že se jich moc nepřihlásilo k tématu proočkování, 
celkem pět. Projekty jsou již předjednané. 
 
V diskusi zaznělo, že na prostudování žádostí bylo málo času, protože byly doplněny do programu 
komise dodatečně, nejsou dostatečně odůvodněné a na základě této skutečnosti převládl názor, že by 
bylo lepší jednání o žádostech s tématem propagace očkování přerušit a věnovat se tomu ještě jednou 
v náhradním termínu.  
 
Žadatel 2c) 
Žadatel: RUBIKON CENTRUM, Z.Ú. - PŘERUŠENO 
Název projektu: Zvýšení informovanosti o očkování proti onemocnění COVID19 pro osoby s trestní 
minulostí v Praze 
Požadovaná částka: 80 000 Kč 
 
Cílem projektu je zprostředkování informací o očkování proti onemocnění COVID19 osobám s trestní 
minulostí a ve výkonu trestu v Praze. Pro zájemce mezi osobami s trestní minulostí dojde k realizaci 
dvou besed s odborníky z oblasti zdravotnictví. 
 
Stanovisko SOV: Žádost splnila formální náležitosti a je v souladu se Zásadami. Z tohoto důvodů odbor 
DOPORUČUJE žádost k podpoře. 
 
Žadatel 2d) 
Žadatel: A DOMA, Z.S. - PŘERUŠENO 
Název projektu: Za bezpečnou Prahu 4 – Informace pro neočkované klienty 
Požadovaná částka: 100 000 Kč 
 
Cílem projektu je zprostředkování informací o očkování proti onemocnění COVID19 oslovením klientů 
registrovaných služeb a návazných projektů organizace A DOMA z.s., knihoven na Praze 4, Klubů 
seniorů na Praze 4. Organizace vytvoří leták, který bude distribuován prostřednictvím Úřadu práce, 
Potravinové banky a další poskytovatele sociálních služeb na území Prahy 4. Je domluvena spolupráce 
se zastupitelstvem Praha 4. 
 

Stanovisko SOV: Žádost splnila formální náležitosti a je v souladu se Zásadami. Z tohoto důvodů odbor 
DOPORUČUJE žádost k podpoře. 
 
 
Žadatel 2e)  
Žadatel: FARNÍ CHARITA STODŮLKY- PŘERUŠENO 
Název projektu: Místní akční skupina k očkování Praha 13 
Požadovaná částka: 50 000 Kč 
 
Cílem projektu je zprostředkování informací o očkování proti onemocnění COVID19 oslovením klientů 
na veřejných akcích pořádaných na Praze 13, oslovením spolupracujících organizací, kterých je 
v současné době 35 (úřad práce, knihovna, kluby seniorů a neziskovými organizacemi apod.) 
 
Stanovisko SOV: Žádost splnila formální náležitosti a je v souladu se Zásadami. Z tohoto důvodů odbor 
DOPORUČUJE žádost k podpoře. 
 
Žadatel 2f) 
Žadatel: NESEDÍM, SOUSEDÍM Z.S. - PŘERUŠENO 
Název projektu: Místní akční skupina k očkování MČ Praha 6 
Požadovaná částka: 80 000 Kč 
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Cílem projektu je zprostředkování informací o očkování proti onemocnění COVID19 oslovením zástupců 
odboru sociálních věcí, pečovatelské služby, městské knihovny a dalších organizací. 
 
Stanovisko SOV: Žádost splnila formální náležitosti a je v souladu se Zásadami. Z tohoto důvodů odbor 
DOPORUČUJE žádost k podpoře. 
 
Žadatel 2g) 
Žadatel: SPOLEK HÁJOVNA, Z.S. - PŘERUŠENO 
Název projektu: Místní akční skupina k očkování  
Požadovaná částka: 60 000 Kč 
 
Cílem projektu je zprostředkování informací o očkování proti onemocnění COVID19 vytvořením místní 
sítě spolků, sociálních služeb, ÚMČ Praha 5 a vytvoření informačních materiálů, proškolení 
dobrovolníků a distribuce letáků. 
 
Stanovisko SOV: Žádost splnila formální náležitosti a je v souladu se Zásadami. Z tohoto důvodů odbor 
DOPORUČUJE žádost k podpoře. 
 
JEDNÁNÍ O PROJEKTECH 2c) až 2g) BYLO PŘERUŠENO A ODLOŽENO NA PŘÍŠTÍ TERMÍN 
KOMISE 
 
 
AD 3) 
NÁVRH NA UDĚLENÍ GRANTU V OBLASTI PODPORY REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, 
POSKYTOVANÝCH OBČANŮM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PRO ROK 2021 - DOPLŇKOVÁ SÍŤ II. 

Cílem Doplňkové sítě je zajistit potřebné kapacity sociálních služeb na území HMP nad rámec strategie 
rozvoje Krajské sítě. Doplňková síť tak poskytuje HMP akcelerační nástroj schopný reagovat na aktuální 
potřeby občanů a vycházet přitom ze závazků programového prohlášení koalice v oblasti sociální 
politiky, národních rozvojových strategií i mezinárodních úmluv (např. článek 19 Úmluvy o právech osob 
s postižením). Doplňková síť je tvořena konkrétními organizacemi a kapacitami, které poskytují 
registrované sociální služby dle zákona o sociálních službách na území hlavního města Prahy na 
zajištění úkolů definovaných SPRSS. 

Celkem bylo požadováno o 18 324 610 Kč a je navrženo k rozdělení 18 324 000 Kč, alokovaná částka 
Programu je 18 797 000 Kč (nevyčerpáno bude 479 tis. Kč) 

Hodnoceno bylo 6 žádostí (všechny žádosti jsou doporučeny k podpoře). 

Žádosti o podporu byly hodnoceny na základě Programu podpory registrovaných sociálních služeb 
poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2021 – Doplňková síť – II., schváleného 
usnesením Rady HMP č. 968 ze dne 3. 5. 2021. 

Program Doplňková síť je zaměřen na podporu poskytovatelů registrovaných sociálních služeb podle 
zákona o sociálních službách, kteří poskytují sociální služby občanům hlavního města Prahy v rámci 
Doplňkové sítě sociálních služeb. 

Účel dotace je financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb ke 
konkrétnímu účelu: 

a) Podpora jednotlivců v bydlení, individuální podpora v bytech (terénní programy) 
b) Podpora v bydlení rodin s dětmi v bytové nouzi (terénní programy) 
c) Řešení problematiky bezdomovectví na území HMP (domovy se zvláštním režimem) 

 

Pro účel „Podpora bydlení rodin s dětmi v bytové nouzi“ Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 1734 
ze dne 24. 8. 2020 realizaci projektu „Rodiny a děti sociálně vyloučené a ohrožené sociálním 
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vyloučením a institucionalizací“, financovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Většina 
nákladů je hrazena z Operačního programu Zaměstnanost, část nákladů je neuznatelná, proto je 
hrazena z grantového programu pro Doplňkovou síť.  

Usnesení 3) 
Komise doporučuje RHMP schválit návrh na udělení grantu v oblasti podpory registrovaných 
sociálních služeb, poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2021 - Doplňková síť 
II. v celkové výši 18 324 000 Kč: 
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 
  
AD 4) 
NÁVRH NA POSKYTNUTÍ ÚČELOVÝCH NEINVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ MĚSTSKÝM ČÁSTEM 
HMP NA PODPORU PROJEKTŮ V OBLASTI ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY BEZDOMOVECTVÍ V R. 
2021 
 
Výzva č. 1: Nízkoprahové služby pro osoby bez domova 
Podpořeny budou projekty zaměřené na zajištění materiální pomoci včetně výdeje jídel a udržování a 
posilování kontaktů s lidmi bez přístřeší, kteří se pohybují na území městské části. Může jít o projekty, 
které jsou městskými částmi realizovány (nebo budou realizovány v roce 2021). Podpora ze strany HMP 
může dosáhnout částky max. 200 000 Kč s povinnou spoluúčastí MČ v minimální výši 15 % z celkových 
nákladů projektu.  
 
V rámci výzvy č. 1 bylo podáno 17 žádostí. Jedna žádost (MČ P22) byla přesunuta do výzvy č. 2, 
protože obsahově neodpovídala požadavkům. Celková výše navržené podpory je 2 548 000 Kč. 
 
 
Výzva č. 2: Podpora ukončování bezdomovectví prostřednictvím pomoci s pracovním uplatněním 
anebo bydlením 
Podpořeny budou projekty, jejichž výsledkem je zajištění pracovního uplatnění pro osoby bez přístřeší 
v podobě krátkodobých brigád i dlouhodobého zaměstnávání. Finanční prostředky mohou být použity 
pro odměny pracovníkům zajišťujícím poradenství (zvýšenou pomoc při získání a udržení si práce, 
pomoc s vyřízením dokladů apod.), zajištění pracovních pomůcek a příspěvek na mzdu osob bez 
domova až do výše 50 % nákladů. V této výzvě je maximální výše podpory ze strany HMP 3.000 tis. Kč, 
při povinné spoluúčasti MČ v minimální výši 15 %. Městská část může v rámci výzvy č. 2 podat max. dva 
projekty, přičemž součet požadované dotace nesmí překročit 3.000 tis. Kč. 
 
V rámci výzvy č. 2 bylo podáno 7 žádostí. Jedna žádost byla přesunuta z výzvy č. 1, protože se její 
obsah zaměřuje na zaměstnávání (dohromady tedy bylo v této výzvě hodnoceno 8 žádostí). Jedné 
žádosti nebyla navržena žádná podpora kvůli nesplněným parametrům výzvy. Dvěma žádostem byla 
podpora krácena z důvodu nesplnění minimální 50% spoluúčasti na mzdách klientů/pracovníků.  
V případě MČ Praha 6 jsou podány dva projekty v oblasti zaměstnávání. Ačkoli se jeví jako velmi 
podobné, tak jsou spravovány různými odbory a na sobě nezávislé. Proto je oběma navržena podpora 
v požadované výši.  
MČ Praha 7 a MČ Praha 10 bylo prodlouženo plnění projektu z loňského roku. V letošním roce žádost 
ve 2. výzvě nepodávají, ale je možné, že se budou výzvy účastnit příští rok.  
Navrhovaná výše podpory projektů v rámci 2. výzvy je 2 359 000 kč. 
 
O obou výzvách bylo diskutováno současně. V diskusi padl dotaz na žádost MČ Praha 1, kterou 
podávala v loňském roce na r. 2021 a která byla zaslána před vyhlášením výzvy jako žádost o 
individuální dotaci. Žádost byla nakonec navržena k podpoře v rámci výzvy č.2. 
V rámci diskuse se dále projednávala žádost MČ Praha 7, její zařazení do odpovídající výzvy a výše 
navržené podpory. Bylo rozhodnuto, že se žádost přesune z výzvy č. 1 do výzvy č. 2 a navržená 
podpora se sníží z důvodu rozdílných kritérií na částku 175 000 Kč. 
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Usnesení 4) 
Komise schvaluje návrh, aby projekt MČ Praha 7 „Zapojení osob bez domova do revitalizace 
Vltavské a dalších plochách na březích Vltavy“ byl přesunut z výzvy č. 1 do výzvy č. 2 z důvodu 
přesahu. Současně navrhuje dotaci krátit o 55 000 Kč z původního návrhu na konečnou částku 
175 000 Kč, aby podpora odpovídala nastaveným parametrům výzvy č. 2 
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 
 
Na základě této změny se mění i celková navrhovaná částka podpory u obou výzev. U výzvy č. 1 
se mění z 2 548 000 Kč na návrh podpory ve výši 2 353 000 Kč, u výzvy č. 2 z původní částky 
2 359 000 Kč se zvyšuje na 2 534 000 Kč. 
 
Usnesení 4a) 
Komise doporučuje RHMP schválit návrh na poskytnutí účelových neinvestičních prostředků 
městským částem HMP na podporu projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví v r. 
2021 (výzva č. 1) ve výši 2 353 000 Kč: 
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 
 
Usnesení 4b) 
Komise doporučuje RHMP schválit návrh na poskytnutí účelových neinvestičních prostředků 
městským částem HMP na podporu projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví v r. 
2021 (výzva č. 2) ve výši 2 534 000 Kč: 
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 
 
Příští termín jednání Grantové komise Rady HMP pro oblasti sociální, zdravotní a prevenci je 
stanoven na příští týden, termín bude upřesněn. 
 
 
 
Úprava zápisu 10. 6. 2021 
Mgr. Kamila Pádecká, tajemnice komise 
 
 
Ověřila 10. 6. 2021:  
Mgr. Eva Horáková, členka komise 
 



Příloha č. 2 k důvodové zprávě 

 
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1978 
ze dne  30.8.2021 

k návrhu na poskytnutí účelových neinvestičních dotací městským částem hl. m. Prahy na 
podporu aktivit v oblasti pomoci lidem bez domova na lokální úrovni a úpravu rozpočtu               

v roce 2021 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s o u h l a s í  

1.  s poskytnutím účelových neinvestičních dotací určených městským částem hl. m. 
Prahy na podporu aktivit v oblasti pomoci lidem bez domova v rámci výzvy (výzva     
č. 1 - podpora projektů v oblasti nízkoprahových služeb pro osoby bez domova) dle 
přílohy č. 1 tohoto usnesení v celkové výši 2.353.000 Kč 

2.  s poskytnutím účelových neinvestičních dotací určených městským částem hl. m. 
Prahy na podporu aktivit v oblasti pomoci lidem bez domova v rámci výzvy (výzva     
č. 2 - podpora projektů v oblasti ukončování bezdomovectví prostřednictvím 
zaměstnávání a bydlení) dle přílohy č. 2 tohoto usnesení v celkové výši 2.534.000 
Kč 

3.  s úpravou rozpočtu vlastního hlavního města Prahy dle přílohy č. 3 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  radní Mgr. Mileně Johnové 

1.  předložit Zastupitelstvu hl. m. Prahy ke schválení návrh dle bodu I. tohoto 
usnesení 

Termín: 9.9.2021 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
  



Předkladatel:  radní Mgr. Milena Johnová  
Tisk: R-40848  
Provede: radní Mgr. Milena Johnová  
Na vědomí: odborům MHMP  
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