
 

 

 

Krajská koordinační skupina hlavního města Prahy  
pro Reformu péče o duševní zdraví. 

 

Zápis ze setkání dne 23.6. 2022, online 

 

Zúčastnění:  

 

Pavel Novák - MZS 
Martina Friedrichová - MZS 
Jindřich Exner - MHMP 
Petr Hudlička – FOKUS Praha 
Ondřej Jedlička - SANANIM 
Mirka Bubela – GREEN DOORS 
Aleš Lang – BONA 
Martin Vlček – CENTRUM PSYCHOSOCIÁLNÍ MEDICÍNY 
Michal Divíšek – MHMP, SOV 
Renata Žabová – MZS 
Ondřej Staroba – PN BOHNICE 
Kateřina Jandečková – ARP AD, KLINIKA ADIKTOLOGIE VFN 
Martina Těmínová - - SANANIM 
Petra Bartovská - BAOBAB 
Ondřej Pěč – ESET HELP 
 

 

PROGRAM: 
  

 1. Aktuality v rámci Reformy a programů v oblasti duševního zdraví – sdílení informací 
2. Rozprava o pokračování KKS v budoucnu. 

 
___________________________________________________________________________ 

 

1. Aktuality v rámci Reformy a programů v oblasti duševního zdraví – 
sdílení informací 

 

STRUKTURA REFORMNÍCH ORGÁNŮ 
O novém návrhu struktury reformních orgánu diskutovala KKA na svém únorovém jednání. Od té 
doby však nejsou žádné nové informace.  
Na schůzce vyvstalo několik otázek: 
- bude pokračovat Rada vlády? 
- bude pokračovat poradní tým na Ministerstvu zdravotnictví ohledně duševního zdraví? Ministr 
zdravotnictví se staví k reformě velmi skepticky 
 
REFORMNÍ PROJEKTY 
- oficiální informace o realizaci nejsou k dispozici 



 

 

- z neoficiálních zdrojů víme o asi 4 projektech Národního ústavu pro duševní zdraví 
- řešením by mohly být soutěžní projekty na jednotlivá témata 
- MPSV a MZ začínají připravovat společně koncepci pro financování nových služeb 
 
Aleš Lang 
nemá žádné informace a je rozčarován z postoje Ministerstva zdravotnictví 
 
Martin Vlček 
mají dva projekty – jeden skončil v březnu, druhý končí v červenci 
pojišťovny nedělají problémy s překlopením do provozu, nedělají potíže se smlouvami, 
bylo lehce navýšeno ocenění za bod, limit na adiktologii je ale pořád stejný; 
téma probereme šířeji na příští schůzce 
 
ÚPRAVA PERSONÁLNÍHO STANDARDU Adiktologických MDT 
 
Ondřej Jedlička 
pošle všem mailem 
 
PLÁN REGIONÁLNÍ PÉČE PRO PRAHU (viz presentace) 
Rada hl. Města Praha vzala na vědomí Regionální plán péče o duševní zdraví 2020 – 2030, 
zpracovaný regionálním koordinátorem ještě pod MZ.  
Dohoda o meziodborové spolupráci – na zdravotním odboru HMP má vzniknout Akční plán na 
2022 – 2023  a to ve spolupráci: zdravotní odbor, sociální odbor a školský odbor a předložit jej ke 
schválení Zastupitelstvu HMP v září 2022. 
Následně do června 2023 je úkol připravit již „pražský“ Regionální plán péče o duševní zdraví na 
2024 - 2026 
 
FINANCOVÁNÍ ROKU 2022 
Finanční prostředky pro CDZ a MDT pro všechny cílové skupiny (pro sociální část) jsou schváleny 
vládou a přes Ministerstvo zdravotnictví měly být zaslány krajům. 
Sociální odbor HMP připraví pro zastupitelstvo 8. 9. 2022 (jediný možný termín, poslední zasedání 
před volbama) 
Z Ministerstva zdravotnictví přišla pouze část peněz (CDZ Fokus, Eset, Greendoors, Dům tří přání), 
kvůli rozpočtovému provizoriu nebylo možné zafinancovat zbytek. 
Organizace by měly dát do konce června požadavek na výši dofinancování  na sociální odbor 
MHMP. 
Nesmí se podcenit ani překročit limit, aby nevznikla nutnost nového dotačního řízení. 
Sociální odbor může situaci vyřešit tzv. dopočtem s dodatkem ke smlouvě – ROZDÍL ČÁSTKY - 
SUMA, KTEROU ORGANIZACE POŽADOVALY VE SROVNÁNÍ S TÍM, CO UŽ DOSTALY – SE DÁ 
ROZDĚLIT DOPOČTEM A NEMUSÍ VZNIKNOUT NOVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ. 

 
Michal Divíšek, 
komunikuje s Ministerstvem zdravotnictví, informuje o tom, že MZ neví, proč finance z 
Ministerstva financí ještě neobdrželi. Rozhodnutí vlády o financování CDZ a MDT padlo, ale peníze 
zůstaly viset mezi MF a MZ. 



 

 

 
Pavel Novák v pondělí na zasedání výkonného výboru Reformy péče o duševní zdraví na MZ ČR 
přetlumočí společné stanovisko Krajské koordinační skupiny. (P.Novák nebyl přizván, stanovisko 
šlo dopisem mejlem – viz příloha) 
PROJEKTY VZNIKLÉ Z EVROPSKÝCH FONDŮ (FUNKČNÍ PROJEKTY) JSOU V OHROŽENÍ. 
 
BĚŽNÉ DOTAČNÍ FINANCOVÁNÍ 
Aleš Lang 
- na provoz mají finance – s vyčerpáním všech rezerv – pouze do konce roku 2022 
 
Petr Hudlička 
- v plánovaném aktualizovaném státním rozpočtu jsou velká omezení mzdových prostředků 
- situace ve službách v prevenci (SMI, děti) je v rámci financování mnohem horší než ve službách 
adiktologických 
 
Aleš Lang 
- není možné, aby 30 let po revoluci bylo financování sociálních služeb takto nedůstojné. Naprostý 
nezájem ministerstva vede k tomu, že ředitelé dotují provoz z vlastních zdrojů (rodinných úspor, 
osobních půjček atd.) 
Řešením by mohly být např. bezúročné čtvrtletní půjčky. 
 
Jindřich Exner 
- HMP dává návrhy na MPSV, ale je potřeba změna zákona: 
MPSV připravuje návrhy na financování sociálních organizací už v lednu, a to pravidelně a 
nezávisle na schvalování státního rozpočtu, k tomu ale musí mít předem souhlas Ministerstva 
financí. Jinými slovy – je k tomu nutné rozhodnutí vlády, tedy systémová změna! 
 
Pavel Novák 
navrhuje posunout téma do veřejného prostoru 
 
Martin Vlček 
doporučuje nečekat na rozhodnutí vlády, ale vyvinout tlak zdola 
 
Aleš Lang 
- poděkování HMP za vyplacení grantů na začátku roku i přes rozpočtové provizorium 
 
Pavel Novák 
- na příští schůzce věnujeme tématu financování větší prostor 
 
ROZVOJOVÉ STRATEGIE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SMI – viz presentace 
Jindřich Exner 
- z tabulky vypadlo 10 úvazků (Pavel Novák doplní a pošle ostatním) 
pečovatelská služba 
- tlak na to, aby fungovala jako sociální služba a nešlo pouze o donášku oběda… 
- větší podíl péče a propojení s Reformou DZ atd. 



 

 

- v pečovatelské službě se podařilo realizovat už docela hodně změn – pochvala 
- NZDM – Praha chce udělat něco podobného v této oblasti 
 
informace o DPS Ondřejov – budou přizváni na další setkání KKS 
 
Jindra Exner 
- rozvoj krajské sítě: 
všechno víceméně odsouhlaseno, kromě DPS Ondřejova. Nevytvářejí nová lůžka, pouze 
přesměrovávají, jinými slovy nenavyšuje to lůžka pro potřebnost Prahy. 
 
kontaktní centra – adiktologie 
- přes nelibost Městských částí se daří rozšiřovat síť 
 
stávající projektové výzvy APZ+ 
- možnost dávat požadavky do vyčerpání alokace 
- projekty (nahrazují projekty Reformy) nemají zajištěnou kontinuitu (nejdou přes krajskou síť), 
není jisté, že budou moci pokračovat dál. 
- nečekejme na pomoc Národního ústavu duševního zdraví, pracujme na projektech raději 
samostatně 
 
Aleš Lang 
- tříletý projekt Prahy (tedy kraje) – HOUSING FIRST (5 úvazků) 
- výzva přijde do 30. 6. 2022 
- pokud Ministerstvo financí nezruší povinnost spolufinancování evropského projektu, není možné 
projekt realizovat 
 
 
NADAČNÍ SOCIÁLNÍ FOND Hl. m. Prahy 
Zahájil svou činnost, v srpnu by měly být první výzvy. Malé rychle zadministrované granty pro 
konkrétní klienty. 
https://www.socialninadacnifond.praha.eu/  
 
 
AKTUALITY 
- stížnost na PL Bohnice – po covidu zůstal areál uzavřený pro veřejnost; je možné vstoupit jen 
dvěma branami, způsobuje to nedostupnost divadla, kavárny atd. Ondřej Staroba se pokoušel o 
změnu, zatím bez úspěchu 
JE TO NAPROSTO PROTI DUCHU REFORMY – snad se to změní s nástupem nového ředitele 
(dočasně je pověřena řízením Zuzana Barboriková) 
 
Ondřej Staroba 
informoval o založení referátů v PL Bohnice - bude zde pokračovat transformační tým i metodici 
multidisciplinarity  
Referáty povede paní MUDr. Papežová 
 

https://www.socialninadacnifond.praha.eu/


 

 

 
 
EVROPSKÉ PROJEKTY na podporu Reformy 
Česko není schopné zajistit financování projektů, kterým skončilo financování z evropských 
fondů, a zajistit tak další fungování těchto projektů. 
 
Ondřej Jedlička 
- rozvíjet spolupráci s adiktologickými odd. V Bohnicích 
- rezervy pro lepší spolupráci – klienti s duálními poruchami 
- kontaktní osoba – O. Staroba 
- personální standard je nastaven hodně vysoko – personálu je tím pádem nedostatek 
 
Ondřej Pěč 
- neměli bychom řešit pouze sociální služby 
- větší zaměření na CDZ a denní stacionáře 
 

2. Rozprava o pokračování KKS v budoucnu. 
 
BUDOUCNOST KRAJSKÉ KOORDINAČNÍ SKUPINY 
rozšířila se o další služby 
 
PROGRAM SCHŮZEK Krajské koordinační skupiny  

 financování – úplně samostatně 
 rozvoj služeb – informovat o tom, co kdo plánuje, i v souvislosti s Magistrátem 
 informační zdroje – Psychoportal nefunguje (hlásil hrozbu zavirování, teď je mimo 

provoz?) 
 komunikace – jak se informovat o Reformě? 
 prezentace nových projektů v rámci Reformy – chybí nám nějaký komunikační kanál  

 
Možnosti řešení: 
- na schůzkách KKS by se mohly prezentovat nové projekty – host s příspěvkem 
- vyřešit web Psychoportal – bezpečnější hosting? 
- občas přizvat na schůzku i lidi z dalších oblastí (bezdomovectví, stárnutí...) 
Aleš Lang 
- doporučuje lépe zaměřovat program, např. první půlka obecná, druhá víc zaměřená na jedno až 
dvě konktrétní témata 
 
Petra Bartovská 
- doporučuje probírat potřebné téma – péče o tým, jak nabírat nové lidi (motivace), jak zaučovat 
nové lidi a jak o ně pečovat, aby po dvou letech neodcházeli pracovat jinam 
 
 
 
 



 

 

 
 
Pavel Novák 
- navrhuje pozvat na příští schůzku zástupce pojišťovny, ministerstva zdravotnictví, ministerstva 
práce a sociálních věcí a ministerstva financí 

 
 

Další setkání skupiny:  3.11.2022 od 10,00 hod.  

 
        Zapsala Martina Friedrichová 

        Ověřil Pavel Novák 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Pavel.novak@mzspraha.cz

