Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 číslo UR09_

ze dne 12. 01. 2009

Závěrečná zpráva o využití přidělených
finančních prostředků
pro rok 2008 v rámci grantu
„JEDNIČKA PRO ROK 2008 podpora MHMP v sociální oblasti“
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1. Vyhlášení grantového programu
MČ Praha 1 požádala v letošním roce poprvé o poskytnutí dotace z rozpočtu hlavního
města Prahy na poskytování sociálních služeb na území jednotlivých městských částí v roce
2008 (V. program – Podpora městských částí v sociální oblasti) a obdržela na základě
usnesení Zastupitelstva HMP dotaci s ohledem na počet obyvatel ve výši 654.000,- Kč..
Rada MČ Praha 1 schválila usnesením číslo u08_0430 ze dne 05. 05. 2008 vyhlášení
výběrového řízení grantového programu „ JEDNIČKA PRO ROK 2008 – dotace MHMP
v sociální oblasti“ a zároveň jmenovala hodnotící komisi ve složení:
Mgr. Zdenka Prostějovská, předsedkyně KSOC
Jozef Helmeczy, zástupce starosty
Ing. Pavol Škrak, předseda Výboru pro sociální věci, zdravotnictví a protidrogovou
problematiku
Ing. Renata Banzetová, vedoucí OSZ
Helena Ćelišová, ředitelka Střediska sociálních služeb
Pavel Pěnkava, oddělení sociální prevence
Eva Patzaková, členka KSOC
Bc Jana Prokešová, členka KSOC
Mgr. Hana Řeháková, členka KSOC
Karel Vejvoda, člen KSOC
Náhradníci:
Mgr. Zděnka Kulišová, členka KSOC
RNDr. Čestmír Nekovařík, člen KSOC
Tajemnice komise: Olga Jirasová
.
2. Cíle a charakteristika programu
O grant se mohly ucházet se svými projekty fyzické i právnické osoby, které jsou
registrovány jako poskytovatelé sociálních služeb u MHMP a provádějí své sociální programy
pro občany s trvalým bydlištěm v MČ Praha 1 nebo subjekty, v této lokalitě působící.
Podmínkou byla činnost subjektu alespoň dva roky.
3. Vyhlášená témata





Pečovatelská služba
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Odborné poradenství pro osoby se zdravotním postižením (vyjma občanských
poraden)
Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením

4. Hodnocení projektů
Do uzávěrky dne 22. 05. 2008 došlo celkem 17 projektů. Při formální kontrole byly 2
projekty vyřazeny, protože nesplnily podmínky vyhlášeného výběrového řízení. Celková
požadovaná částka činí: 1 831 462 Kč. Komise, jmenovaná Radou MČ Praha 1, hodnotila
každý z přijatých projektů z hlediska typu projektu, jeho délky, zaměření na konkrétní
populaci a v neposlední řadě podle přínosu MČ Praha 1. Členové komise doporučili podpořit
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11 projektů, které nejlépe uspěly v posuzování. Rozdělena byla přidělená částka v plné výši,
tzn. 654 000 Kč. Čtyři projekty komise nepodpořila. Jednání hodnotící komise se zúčastnily
dvě pracovnice odboru sociálních věcí a zdravotnictví MHMP, Ing. Veronika Daňková a
Mgr. Veronika Prajerová, které s takto navrženým přidělením finančních prostředků plně
souhlasily. Dotace zajistila občanům Prahy 1 přednostní využití služeb, které tyto organizace
poskytují.
Rada MČ Praha 1 vzala na vědomí zprávu hodnotící komise usnesením číslo
u08_0655 ze dne 10. 6. 2008 a doporučila Zastupitelstvu MČ Praha 1 projednat rozdělení
finančních prostředků dle návrhu hodnotící komise.
Zastupitelstvo MČ Praha 1 schválilo takto navržené rozdělení finančních prostředků
usnesením číslo U08_0226 ze dne 26. 6. 2008.
S úspěšnými žadateli o dotaci byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí finančního
příspěvku.

5. Sledování, kontrola a vyúčtování dotace
Městská část odpovídá za hospodárné použití finančních prostředků v souladu s účely,
pro které byly poskytnuty a je povinna umožnit poskytovateli dotace, hlavnímu městu Praha
průběžnou a následnou kontrolu čerpání a využití dotace. Nejpozději do 8. února 2009 musí
předložit na předepsaném formuláři Odboru sociální péče a zdravotnictví Magistrátu hlavního
města Prahy vyúčtování poskytnuté dotace na předepsaném formuláři – viz příloha č. 1 této
zprávy.
Příjemci dotace splnili svoji povinnost řádně vyúčtovat přidělené finanční prostředky
k 31. prosinci 2008 – viz příloha č. 2 této zprávy.
Při provádění kontrolních místních šetření členy sociální komise bylo zjištěno, že
realizace všech projektů byla v souladu s předloženými projekty jednotlivých subjektů. Po
kontrole vyúčtování je možné konstatovat, že poskytnuté finanční prostředky byly
vynaloženy účelně.
Všechny projekty, včetně vyžádaných příloh, smlouvy o poskytnutí dotace, závěrečné
zprávy a vyúčtování, jsou archivovány v kanceláři zástupce starosty, Mgr. Jozefa
Helmeczyho
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