Zápis z jednání komise zdravotně sociální a rodinné politiky Rady NIČ Praha 4
konané dne 28. 2. 2019

Přítomni (dle prezentační listiny): Mgr. Slanina, Mgr. Pešlová, Mgr. Šamánková,
Be. Vitásková, Bc. Michalcová, Mgr. Jonáková, Ing. Zykánová
Omluveni: Mgr. Drábek
Tajemnice:

Mgr. Králíková

Program:

Schválení programu v následujícím pořadí:
l. Projednání žádostí o dary,
2. Projednání žádostí o dotace a) rodinná politika, b) zdravotní, C) sociální
3. Různé.
1. Úvod:
Přivítání členů komise. Předseda komise infOrmoval o rezignaci paní Naděždy
Pasiarové. Aktuální počet členů komise je osm. Přítomno bylo 7 členů komise, komise
byla usnášeníschopná.
Program jednání byl schválen: 7 (pro) : O (proti): O (se zdržeb.
2. Zádosti o dar
Žádost o finanční příspěvek Mateřské Školy a základní Školy speciální Diakonie
ČCE Praha 4, V Zápolí 21/1250, 141 00, IČ: 711 97 630
Diakonie žádá o nespecifikovanou finanční částku na rekonstrukci zahrady MŠ, Karn
dochází devět žáků z MČ Praha 4, kteří vzhledem k závažnosti jejich postižení nejsou
schopni navštěvovat běžný typ škol ani být integrováni.
Komise navrhuje přidělit dar ve výši 20 000,- KČ.
Hlasováno: 7 (pro), O (proti), O (se zdržel).
3. @ádost o finanční příspěvek Mateřské Školy a základní školy speciální Diakonie
CCE Praha 5, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, IČ: 711 97 613
Diakonie žádá o nespecifikovanou finanční částku k zabezpečení provozu školy. svoji
žádost odůvodňuje tím, že ve škole jsou vzděláváni čtyři žáci z MČ Praha 4, kteří pro
svůj handicap nemohou být vzděláváni v běžném typu školy.
Komise navrhuje přidělit dar ve výši 20 000,- KČ.
Hlasováno: 7 (pro), O (proti), O (se zdržel).
4. Žádosti o dotace na rok 2019
Rodinná politika I.
Pozměňovací návrh k návrhu Odboru školství
Bod č. 15, PROTEBE z.s., projekt ,,Rehabilitační pobyt rodin s postiženým členem
rodiny 2019". Komise navrhuje částku 25.000,- KČ.
Hlasováno: 7 (pro), O (proti), O (se zdržel).
Rodinná politika I. - granty doporučeny odbornou komisí v celkovém rozsahu
205 000,- Kč.

Rodinná politika II.
Pozměňovací návrh k návrhu Odboru školství
Bod č. 10, Rybička, z.s., projekt ,,Rybička nabízí pomoc při řešení problému". Komise
navrhuje částku 10 000,- Kč.
Hlasováno: 5 (pro), O (proti), 2 (se zdrželi).
Pozměňovací návrh k návrhu Odboru školství
Bod č. 11, Rybička z.s., projekt ,,At' s cizinci nemlčíte jako Rybička". Komise navrhuje
částku 20 000,- KČ.
Hlasováno: 5 (pro), O (proti), 2 (se zdrželi).
Pozměňovací návrh k návrhu Odboru školství
Bod Č.12, Pražské volnočasové umělecké centrum, z.s., projekt ,,Tvořivě ve třech
generacích, hlínou i kresbou 2019 (společné keramické dílny s rodiči)". Komise
navrhuje částku 30 000,- KČ.
Hlasováno: 5 (pro), l (proti), l (se zdržel).
Pozměňovací návrh k návrhu Odboru školství
Bod č. 14, Mezi námi, o.p.s., projekt ,,Mezigeneračně na Praze 4". Komise navrhuje
částku 60 000,- KČ.
Hlasováno: 5 (pro), l (proti), l (se zdržel).
Rodinná politika II. - granty doporučeny odbornou komisí v celkovém rozsahu
260 000,- Kč.
Víceleté
Bez pozměňovacích návrhů.
Předseda komise dal hlasovat o návrhu doporučit granty v oblasti rodinné politiky
v rozsahu doporučení Odboru školství ve znění pozměňovacích návrhů.
Hlasováno: 5 (pro), 2 (proti), O (se zdržel).
Víceleté - granty doporučeny odbornou komisí v celkovém rozsahu 510 000,- KČ.
Sociální I.
Pozměňovací návrh k návrhu Odboru sociálního
Bod č. 11, SPOLEČNOU CESTOU, z.s., projekt ,,Občanská poradna Společnou
cestou". Komise navrhuje částku 40 000,- KČ.
Bod Č. 12, Středisko křest'anské pomoci Horní Počernice, projekt ,,Středisko křest'anské
pomoci Horní Počernice - Azylový důrn". Komise navrhuje částku 60 000,- KČ.
Poté, co byly předneseny pozměňovací návrhy, se předseda dotázal, zda někdo z členů
komise žádá o hlasování v jednotlivých pozměňovacích návrzích samostatně.
Vzhledem k tomu, že toniu tak nebylo, dal hlasovat o pozměňovacích návrzích
společně.
Hlasováno: 5 (pro), l (proti), l (se zdržel).
Sociální I. - granty doporučeny odbornou komisí v celkovém rozsahu 660 000,- KČ.
Sociální II.
Bez navržených změn.
Sociální II. - granty
560 000,- Kč.

doporuČeny

odbornou

komisí

v celkovém

rozsahu

Sociální III.
Pozměňovací návrh k návrhu Odboru sociálního
Bod č. 13, Maltézská pomoc, o. p. s., projekt ,,Maltézská pomoc, o.p.s. - Osobní
asistence". Komise navrhuje částku 50 000,- KČ.
Bod Č. 15, Senior fitnes, z. s., projekt ,,Senioři Prahy 4 v pohybu". Komise navrhuje
částku 10 000,- KČ.
Poté, co byly předneseny pozměňovací návrhy, se předseda dotázal, zda někdo z členů
komise žádá o hlasováni v jednotlivých pozměňovacích návrzích samostatně.
Vzhledem k tomu, že tomu tak nebylo, dal hlasovat o pozměňovacích návrzích
společně.
Hlasováno: 5 (pro), 2 (proti), O (se zdržel).
Sociální III. - granty doporučeny odbornou komisí v celkovém rozsahu
610 000,- Kč.
Sociální IV.
Pozměňovací návrh k návrhu Odboru sociálního
Bod č. 13, Modrý klíč, o. p. s., projekt ,,Modrý klíč, o. p. s. - denní stacionář". Komise
navrhuje částku 90 000,- KČ.
Bod Č. 14, Národní ústav pro autismus, z. ú., projekt ,,Poskytování komplexních
sociálních služeb osobám s poruchami autistického spektra z MČ Praha 4 a podpora
jejich rodin". Komise navrhuje částku 15 000,- KČ.
Bod č. 20, Tichý svět, o. p. s., projekt ,,Tichá linka". Komise navrhuje částku
15 000,- Kč.
Poté, co byly předneseny pozměňovací návrhy, se předseda dotázal, zda někdo z členů
komise žádá o hlasování v jednotlivých pozměňovacích návrzích samostatně.
Vzhledem k tomu, že tomu tak nebylo, dal hlasovat o pozměňovacích návrzích
společně.
Hlasováno: 6 (pro), O (proti), l (se zdržel).
Sociální IV. - granty doporučeny odbornou komisí v celkovém rozsahu
600 000,- Kč.
Sociální V.
Sociální VI.
Sociální VIl.
Bez navržených změn.

40 000,- Kč
O,- Kč
200 000,- Kč

Členka komise Mgr. Johana Jonáková se ze zbytku jednání omluvila.
Sociální VIII.
Pozměňovací návrh k návrhu Odboru sociálního
Bod č. 3, Dětské krizové centrum, z. ú., projekt ,,Komplexní interdisciplinární péče
o děti týrané, sexuálně zneužívané a děti z dysfunkčních rodin v letech 2019-2021".
Komise navrhuje částku 300 000,- KČ, v roce 2019 - 2021 po 100 000,- Kč/rok.
Hlasováno: 6 (pro), O (proti), O (se zdržel).

Sociální VIII.960 000,- Kč.

granty

doporučeny

odbornou

komisí

v celkovém

rozsahu

Sociální IX.
Pozměňovací návrhy k návrhu Odboru sociálního
Bod Č. l, Domov Sue Ryder, z. ú., projekt ,,Domov Sue Ryder - služba osobní asistence
pro občany Prahy 4, seniory s průměrným věkem 85 let vyžadující trvalou sociální
péči". Komise navrhuje částku 180 000,- KČ. V roce 2019 - 1921 po 60 000,- Kč/rok.
Bod Č. 2, Domov Sue Ryder, z. ú., projekt ,,Domov Sue Ryder - domov pro seniory
z Prahy 4" . Komise navrhuje částku 270 000,- KČ. V roce 2019 - 2021 po 90 000,Kč/rok.
Poté, co byly předneseny pozměňovací návrhy, se předseda dotázal, zda někdo z členů
komise žádá o hlasování v jednotlivých pozměňovacích návrzích samostatně.
Vzhledem k tomu, že tomu tak nebylo, dal hlasovat o pozměňovacích návrzích
společně.
Hlasováno: 5 (pro), O (proti), l (se zdržel).
Sociální IX. - granty doporučeny odbornou komisí v celkovém rozsahu
930 000,- Kč.
Sociální X.
Pozměňovací návrhy k návrhu Odboru sociálního
Bod č. 10, Polovina nebe, o. p. s., projekt ,,Poskytování sociálni služby sociálni
rehabilitace". Komise navrhuje částku 30 000,- KČ. V roce 2019 - 2021 po
10 000,- Kč/rok.
Bod č. 11, Polovina nebe, o. p. s., projekt ,,Poskytováni sociální služby osobní
asistence". Komise navrhuje částku 30 000,- KČ. V roce 2019 - 2021 po
10 000,- Kč/rok.
Poté, co byly předneseny pozměňovací návrhy, se předseda dotázal, zda někdo z členů
komise žádá o hlasování v jednotlivých pozměňovacích návrzích samostatně.
Vzhledem k tomu, že tomu tak nebylo, dal hlasovat o pozměňovacích návrzích společně
Hlasováno: 5 (pro), O (proti), 1 (se zdržel).
Předseda komise dal hlasovat o návrhu doporučit granty v sociálni oblasti v rozsahu
doporučení Odboru sociálního ve znění pozměňovacích návrhů.
Hlasováno: 6 (pro), O (proti), O (se zdržel).
Sociální X. - granty doporučeny odbornou komisí v celkovém rozsahu
900 000,- Kč.
Zdravotní I.
Zdravotní II.
Bez navržených změn.

325 000,- Kč
1 070 000,- Kč

Zdravotní III.
Bod č. 6, Jan Beneš, projekt ,,Tvorba a propagace edukačního webu www.srdecniselhani.cz". Komise navrhuje částku 5.000,- KČ.
Hlasováno: 6 (pro), O (proti), O (se zdržel).

Předseda dal hlasovat o návrhu doporučit granty ve zdravotní oblasti v rozsahu
doporučení Odboru sociálního ve znění pozměňovacích návrhů.
Hlasováno: 6 (pro), O (proti), O (se zdržel).
Zdravotní III. - granty doporučeny odbornou komisí v celkovém rozsahu
90 000,- Kč.
5. Různé

Členové komise si připraví body k doplnění ,,Koncepce v oblasti sociální se zaměřením
na oblast seniorů" - body k řešení hledat i v jiných oblastech.
Příští jednání komise se bude konat ve čtvrtek 28. 3. 2019 od 17:00 hodin na adrese
jílovská 432/1 l, Praha 4 - Lhotka.
Přílohy:
Prezenční listina
Zapsala: Mgr. Romana Králiková, l l. 3. 2019

gr. Jan Slanina
Předseda komise

Na vědomí:
Rada MČ Praha 4
členové komise
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Mgr. Marie Šamánková
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