
Článek I

SMLUVNÍ STRANY

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem
(dále jen „Smlouva") uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník

Městská část Praha 7
se sídlem: nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7 
IČO: 000 63 754
Č. ú.:
bankovní spojení:
Zastoupena: Ing. Jakobem Hurrle, členem Rady MČ Praha 7 

a

Člověk v tísni, o.p.s.

Se sídlem: Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2 
IČO: 257 55 277
registrovaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedených Městským soudem v 
Praze, oddíl O, vložka 119
Č.ú.:
bankovní spojení:
Z a s to u p e n a :^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ |n a  základě plné moci

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o partnerství s finančním 
příspěvkem.

Tato Smlouva je uzavřená na základě rozhodnutí Zastupitelstva MČ Praha 7 č. usnesení 
0005/19-Z z jednání č. 1 ze dne 28.1.2019.

Preambule
Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo dne 6. 9. 2018 Usnesení č. 39/236, ve kterém 
schválilo poskytnutí neinvestiční dotace MČ Praha 7, za účelem realizace projektu 
„Komplexní přístup k řešení bezdomovectví a sociálního vyloučení v Praze 7" (dále jen 
“Projekt1'. Touto Smlouvou se kompenzují náhrady za vynaložené náklady v souvislosti 
s Projektem.
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Článek I
1. Městská část Praha 7 jako příjemce dotace dle Usnesení Zastupitelstva hlavního města 

Prahy č. 39/236, ze dne 6. 9. 2018 kompenzuje v souladu s tímto usnesením a Projektem 
společnosti Člověk v tísni, o.p.s. náhradu za náklady vynaložené na uskutečnění Projektu 
v roce 2018.

2. Náklady společnosti Člověk v tísni, o.p.s. v roce 2018 v souvislosti s provozem 
předškolního klubu v azylovém domě na adrese Za Papírnou 7, Praha 7 zahrnují mzdové 
náklady dvou pracovnic, supervizi pracovnice a drobné náklady spojené s činností klubu. 
Přehled nákladů předškolního klubu ze dne 13.12.2018 je přílohou č. 2 této Smlouvy.

3. Kompenzované náklady za rok 2018 jsou ve výši 370 961 Kč (slovy: třista sedmdesát 
tisíc devětset šedesát jedna korun českých) a jsou financované z prostředků, které byly 
poskytnuty MČ Praha 7 na základě Usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 39/236, ze 
dne 6. 9. 2018.

4. Finanční prostředky v souladu s článkem I, odst. 3 budou poskytnuty bezhotovostním 
bankovním převodem z účtu MČ Praha 7 pouze na účet společnosti Člověk v tísni, o.p.s. 
uvedený ve smlouvě do patnácti (15) dnů od účinnosti této smlouvy.

Článek II

1. Jakékoliv změny této Smlouvy lze provádět pouze na základě dohody smluvních stran 
formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Smlouvy na internetových stránkách MČ 
Praha 7.

3. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 
účinnosti dnem její registrace v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv zajistí MČ Praha 7do 30 dnů od podpisu 
Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru 
smluv informovat.

5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Smlouvy a konstatují, že ve Smlouvě nejsou 
informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

6. Vztahy smluvních stran výslovně touto Smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
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7. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž MČ Praha 7 obdrží dvě 
originální listinné vyhotovení a společnost Člověk v tísni, o.p.s. obdrží jedno originální 
listinné vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána na základě 
jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných 
podmínek.

Přílohy:
1) Usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 39/236 ze dne 6. 9. 2018 

(včetně popisu Projektu)
2) Přehled nákladů předškolního klubu, Praha 7, Za Papírnou 7
3) Plná moc

V Praze dne 30.1.2019 V Praze dne 31.1.2019

Městská část Praha 7

Zastoupená: Ing. Jakobem Hurrle 
členem Rady MČ Praha 7

Člověk v tísni, o.p.s.

Z a s t o u p e n á : ^ H ^ |  
na základě plné moci
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Hlavní město Praha

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Zastupitelstva hlavního města Prahy

číslo 39/236 
ze dne 6.9.2018

k návrhu na uvolnění finančních prostředků z kap. 0504 - Zdravotnictví a sociální oblast 
formou účelové neinvestiční dotace MČ Praha 7 a úpravu rozpočtu v kap. 05 v roce 2018

Zastupitelstvo hlavního města Prahy

I . s c h v a l u j e

úpravu rozpočtu běžných výdajů vlastního hl.m. Prahy ve výši 3.000 tis.Kč a poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace MČ Praha 7 ve výši 3.000 tis.Kč dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení

I I .  u k l á d á
1. Radě HMP

1. zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení
Termín: 11.9.2018

Předkladatel: Rada HMP
Tisk: Z-6533
Provede: Rada HMP
Na vědomí: odborům MHMP



Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/236 ze dne 6. 9. 2018

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

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

Úprava rozpočtu běžných výdajů - mimo pol. 5347

Odbor/Organizace Číslo akce Účel / Název akce ODPA UZ ORJ
Úprava rozpočtu 

(v tis. Kč)

Zdravotnictví, sociální péče a 
prevence MHMP 0090401000000 Řešení problematiky bezdomovectví 4379 0504 -3 000,00

C e l k e m -3 000,00

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

Městská část Číslo akce Účel / Název akce ODPA POL UZ ORJ
Úprava rozpočtu 

(v tis. Kč)

MČ Praha 7 0091631000007
Projekt "Komplexní přístup k řešení 

bezdomovectví a sociál. vyloučení v Praze 7"
6330 5347 81 0516 3 000,00

C e l k e m 3 000,00



Důvodová zpráva

Tímto materiálem Zastupitelstvu hlavního města Prahy předkládán návrh na snížení 
objemu rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v celkové výši 3 000 
tis. Kč v kap. 0504 -  Zdravotnictví a sociální oblast (§ 4379, pol. 5169), navýšení 
objemu rozpočtu výdajů vlastního hlavního města Prahy ve výši 3 000 tis. Kč 
v kapitole 0516 -  Zdravotnictví a sociální oblast (pol. 5347, § 6330, ÚZ 81) a 
současně poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha 7 ve výši 3 000 tis. Kč na 
realizaci projektu „Komplexní přístup k řešení bezdomovectví a sociálního vyloučení 
v Praze 7“
Jedná se o formu rozpočtového opatření na základě individuální žádosti MČ Praha 7.

Projekt bude realizován ve spolupráci s partnery 7U s.r.o. a organizací Člověk v tísni 
o.p.s. Cílová skupina projektu jsou motivované osoby bez domova (jak zjevné tak 
skryté případy bezdomovectví - jak jednotlivci, tak rodiny). Projekt usiluje 
komplexním způsobem o jejich integraci do společnosti. Struktura projektu kombinuje 
tři cíle:

- poskytování nízkoprahových pracovních příležitostí v úklidu chodníků a péče o 
veřejnou zeleň

- sociální práci (dluhové poradenství, psychologická pomoc)
- práci s dětmi a celou rodinou (předškolní klub, materiální pomoc pro rodiny 

s dětmi).
Celkové náklady projektu jsou 5 169 tis. Kč. Podíl MČ Praha 7 je 42% (2 189 tis. Kč). 
Projekt navazuje na dlouhodobé aktivy MČ Praha 7 a je v souladu s Aktualizací 
Koncepce návrhů řešení problematiky bezdomovectví v Praze v letech 2013 - 2020.

Na základě výše uvedené skutečnosti se Zastupitelstvu hlavního města Prahy 
doporučuje schválit návrh na snížení objemu rozpočtu běžných výdajů vlastního 
hlavního města Prahy v celkové výši 3 000 tis.Kč v kapitole 0504 -  Zdravotnictví a 
sociální oblast se současným poskytnutím účelové neinvestiční dotace MČ Praha 7 na 
realizaci projektu „Komplexní přístup k řešení bezdomovectví a sociálního vyloučení 
v Praze 7“ .
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Vážený pane řediteli,

na základě předběžné komunikace s Vámi a souhlasu Rady MČ Praha 7 s podáním žádosti 
o dotaci u Magistrátu hlavního města Praha pro realizaci projektu „Komplexní přístup k řešení 
bezdomovectví a sociálniho vyloučeni v Praze 7“, Vám v příloze zasílám znění uvedeného 
projektu.

Projekt bude realizován ve spolupráci se společností 7U s.r.o. Člověk v tísni o.p.s. Cílová 
skupina projektu jsou motivované osoby bez domova (jak zjevné tak skryté případy 
bezdomovectví - jak jednotlivci, tak rodiny). Projekt usiluje komplexním způsobem o jejich 
integraci do společnosti. Struktura projektu kombinuje tři cíle: (1) poskytování nízkoprahových 
pracovních příležitostí v úklidu chodníků a péče o veřejnou zeleň, (2) sociální práci (dluhové 
poradenství, psychologická pomoc), (3) práci s dětmi a celou rodinou (předškolní klub, 
materiální pomoc pro rodiny s dětmi). Celkové náklady projektu jsou 5 169 000,00 Kč. Podíl 
MČ na celkových nákladech projektu je 42 % (2 189 000,00 Kč). Projekt navazuje 
na dlouhodobé aktivity MČ Praha 7 a je v souladu se Strategickým plánem a Koncepcí pro 
rozvoj sociální politiky a sociálních služeb.

S pozdravem

ředitel Odboru zdravotnictví, soc. péče a prevence 
MHMP
Charvátova 145 
110 00 Praha 1 -  Nové Město



Žádost o dotaci
v

a) jméno a příjmení, datum narození a adresu 
bydliště žadatele o dotaci nebo návratnou 
finanční výpomoc, je-li žadatel fyzickou 
osobou, a je-li tato fyzická osoba 
podnikatelem, také identifikační číslo osoby, 
bylo-li přiděleno, nebo, je-li žadatel 
právnickou osobou, název, popřípadě 
obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo 
osoby, bylo-li přiděleno

MČ Praha 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00 Praha 7

starostou 
IČO: 000 63 754

b) požadovanou částku 3 000 000, 00 Kč

c) účel. na který žadatel chce dotaci nebo 
návratnou finanční výpomoc použít

Realizace projektu „Komplexní přístup k řešení 
bezdomovectví a sociálního vyloučení v Praze 7“

a) mzdové náklady:
- Koordinátor pracovní integrace
- Stabilní zaměstnání osob z cílové skupiny
- Krátkodobé zaměstnání (DPP) osob z cílové 
skupiny
- Pedagogičtí pracovníci předškolního klubu

b) náklady na úhradu služeb:
-  Specialista na dluhové poradenství
- Služby specializovaného psychologa
- Odborná supervize pro klíčové pracovníky

c) Vzdělávací stipendia pro děti sociálně 
ohrožených pracovníků

d) dobu, v níž má být dosaženo účelu, u 
návratné finanční výpomoci i lhůty pro 
navrácení poskytnutých peněžních 
prostředků a výši jednotlivých splátek

Začátek realizace: leden 2018; trvání 
realizace 18 měsíců

e) odůvodnění žádosti Díky své poloze v centru města a umístění 
klíčových sociálních služeb pro osoby bez 
domova (zařízení Armády spásy, loď 
Hermes) patří Praha 7 k městským částem, 
která je nejvíce postižená negativními 
aspekty pobytu osob bez domova. Koncepce 
MČ P7 klade obzvlášť velký důraz na



začleňování do společnosti skrze pracovní 
integraci. V praxi tuto službu zajišťuje 
oddělení komunálních služeb městské firmy 
7U s.r.o. Tato městská společnost (jejíž 
jediným společníkem je MČ Praha 7) získala 
v roce 2017 od MHMP do zápůjčky pozemek 
v ulici Komunardů, kde je umístěno zázemí 
firmy. V červnu 2017 firma převzala pod 
svou kontrolu úklid MČ Praha 7 od všech 
dosavadních subdodavatelů a zároveň si 
předsevzala, že bude do maximální možné 
míry zaměstnávat místní občany v nouzi, 
osoby, které se nalézají v životní tísni, osoby 
ohrožené sociálním vyloučením a 
bezdomovectvím, osobami propuštěnými z 
výkonu trestu atd., což také činí. Firma 
spolupracuje na náboru se sociálním 
odborem ÚMČ Praha 7 a několika NNO, 
které se zabývají přímou prací v terénu s 
výše vyjmenovanými cílovými skupinami. 
Kromě pracovní integrace nabízí 7U s.r.o. 
pracovníkům vyplácení záloh na mzdy, 
dluhové poradenství, možnost osobní 
hygieny, praní oděvů, řešení otázek 
spojených s bydlením a pomoc se zvládáním 
praktických otázek života.

I přes mnohé úspěchy současného modelu 
nicméně koordinační tým naráží na potřebu 
značně intensivnější práce se zaměstnanci a 
žadateli o práci. Jedná se o osoby, jejichž 
osudy a situace mohou být velmi složité a 
vyžadují maximální možnou komplexnost 
řešení své situace. Problémy cílové skupiny 
jsou přitom zpravidla velmi komplexního 
charakteru a překračují daleko to, co 
zaměstnavatel obvykle řeší.

Předložený projekt z tohoto důvodu počítá s 
navýšením, členů koordinačního týmu, který 
zároveň vykonává i sociální práci se 
zaměstnanci. V zázemí městské firmy je 
přitom dostatečný prostor jak pro vytvoření 
pracovního místa, tak pro realizaci 
soukromých konzultací. Dále počítá se 
zapojením Člověka v tísni, který bude 
nabízet dluhové poradenství v místě 
pracoviště a zajistí provoz předškolního 
klubu v domě Za Papírnou.

f) je-li žadatel právnickou osobou,



identifikaci

1. osob zastupujících právnickou osobu s 
uvedením právního důvodu zastoupení

2. osob s podílem v této právnické osobě,

3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši 
tohoto podílu.

g) seznam příloh žádosti: 1. Projekt - „Komplexní přístup k řešení 
bezdomovectví a sociálního vyloučení v 
Praze 7 -  popis projektu11

2. Projekt - „Komplexní přístup k řešení 
bezdomovectví a sociálního vyloučení v 
Praze 7 -  rozpočet11

h) den vyhotovení žádosti a podpis osoby 
zastupující žadatele, v případě zastoupení na 
základě plné moci i plnou moc

11.05.2018

2. N/A (žádné právnické osoby nemají 
podíl v MČ)

3. podíl MČ ve společnosti 7U s. r. o.
( 100%)



Příloha 1: Komplexní přístup k řešení bezdomovectví a
sociálního vyloučení v Praze 7 -  popis projektu

Žadatel: MČ Praha 7

Projektoví partneři:

- 7U s.r.o. -  oddělení komunálních služeb (firma ve stoprocentním vlastnictví MČ Prahy 7)

- Člověk v tísni, o.p.s.

1 Výchozí stav: Praha 7 - městská část se zvýšenou koncentrací osob bez 
domova

Díky své poloze v centru města a umístění klíčových sociálních služeb pro osoby bez domova (zařízení 
Armády spásy, loď Hermes) patří Praha 7 k městským částem, která je nejvíce postižená negativními 

aspekty pobytu osob bez domova. Cílová skupina je značně heterogenní, je navíc třeba rozlišovat 

mezi zjevným a latentním bezdomovectvím. Ve většině případů se nejedná o osoby s trvalým 
bydlištěm na území Prahy 7. Přesné statistické údaje jsou i proto velmi obtížně dostupné.

Co se týče zjevného bezdomovectví, má Praha 7 celou řadu lokalit, ve kterých se vyskytují osoby bez 
domova ve zvýšených počtech. Jedná se především o okolí stanic metra na území Prahy 7 (Vltavská, 

nádraží Holešovice), o okolí nádraží, o dlouhodobě nepříliš opečovávané pozemky SŽDC a Povodí 
Vltavy a o okrajové části Stromovky a Letenských sadů, lokálně též vybrané večerky, ale například i 

centrálně položené Strossmayerovo náměstí. Velká část osob, které se v uvedených místech zdržují, 

nejsou občany Prahy 7. Jsou mezi nimi navíc i osoby s trvalým bydlištěm mimo Prahu i mimo Českou 
republiku.

Uvedené lokality jsou zatížené především po stránce úrovně znečistění. Například Bubenské nábřeží a 

zejména pak stezka okolo Vltavy vedoucí k přívozu, kde lavičky slouží jako improvizované postele, je 
každé ráno plná novin, kartónů, prázdných lahví a nezřídka i lidských výkalů. Vedle toho se 
odhazovanými odpady znečišťuje i řeka. V noci odlehlé místo přitahuje konzumenty alkoholu i 
tvrdých drog, marihuana se zde kouří i prodává běžně i během dne. Neutěšená situace je pro 

Městskou část Praha 7, která se stará o veřejný prostor, spojena s velkými náklady. Vzbuzuje zároveň 
určitou bezmoc městských a státních orgánů - mnoho bezdomovců je zcela předluženo a naučili se 

fungovat v podstatě zcela mimo standardní systém. Z tohoto důvodu nemají pokuty za znečistění či 

pravidelná likvidace improvizovaných ložnic ve většině případů odstrašující efekt, ale naopak jen na 
straně strážníků i úředníků prohlubují pocit bezmoci.

Co se týče latentního bezdomovectví, je nezbytné zmínit celou řadu ubytoven různého charakteru a 

zaměření. Právě kvůli nim byla Praha 7 dokonce zahrnuta do poslední verze mapování sociálně 

vyloučených lokalit (GAC 2016). V ubytovnách nebydlí jenom zahraniční dělnici, jak panuje 

všeobecná představa, ale někdy například i osamělí starší občané nebo jednoduše osoby v nouzi. 
Problematická je situace v některých domech ve špatném technickém stavu, u kterých se soukromí



majitelé začínali specializovat na ubytovávání chudých. Byty bývají přeplněné a jejich technický i 

hygienický stav v nich neumožňuje důstojně a bezpečně bydlet. Další osoby přebývají v chatkách a 
kůlnách blízkých zahrádkářských koloniích, často bez vody, topení a elektřiny, v podmínkách 
prekérních dohod s jejich skutečnými majiteli či přechodnými nájemci.

Městská část Praha 7 se v posledních letech aktivně snaží, aby občané v bytové nouzi obdrželi 
informace o možnostech získat podporu ze strany městské části i neziskového sektoru. Praha 7 

vybudovala systémy sociálního a dostupného bydlení a na radnici funguje od listopadu 2017 
„Kontaktní místo pro bydlení", které občanům poskytuje poradenství ohledně bydlení. Ve strategii 
pro reintegraci osob, které už bez domova jsou nebo jim akutně ztráta bydlení hrozí, hrají vedle 

tréninkových a sociálních bytů nepostradatelnou roli i azylové domy, které v Praze 7 provozuje 
Armáda spásy (v Tusarově ulici) a Otevřené srdce o.p.s. (pro rodiče s dětmi v objektu svěřeným MČ 
Praha 7 v ulici Za Papírnou).

2 Praktické zkušenosti a dlouhodobá Koncepce MČ Prahy 7

Městská část Praha 7 má relativně dobré zkušenosti s dobrovolnou domluvou s lidmi, kteří obývají 
území Prahy 7 dlouhodobě a u kterých se podařilo docílit toho, že se o „své" území a jeho okolí 

starají. Jakkoli samozřejmě platí, že tento model funguje pouze v části komunity. Navíc jen část 

z cílové skupiny si „své" teritorium získala. Početní převahu mají osoby bez přístřeší, které se 

neusadily na Praze 7 dlouhodobě nebo si z různých důvodů improvizovaná sídla nebudují.
V některých případech se ale dohody o péči o vlastní okolí staly prvním krokem k další integraci do 
společnosti, na které bylo možné posléze navázat programem tréninkových bytů. Tento program 
realizuje Armáda Spásy ve spolupráci s Městskou částí Praha 7 ve dvanácti dlouhodobě pronajatých 
bytech, které jsou ve vlastnictví MČ Praha 7.

Spolupráce s Armádou spásy není jediná z aktivit, za pomocí kterých se Městská část Praha 7 snaží 

problémy s osobami bez domova řešit. Dalším příkladem je spolupráce s FOKUS Praha, který společně 

se sociálním odborem MČ P7 poskytuje osobám postiženým či ohroženým ztrátou bydlení 
psychologickou pomoc. Důraz je kladen na prevenci ztráty bydlení. Městská část Praha 7 vybudovala 
v posledních letech fungující systém sociálního bydlení a vytvořila Kontaktní místo pro Bydlení, které 

poskytuje občanům komplexní poradenství k bytovým otázkám. Snaha o prevenci bezdomovectví a 

řešení problematických jevů je patrná též v Koncepci Rozvoje Sociální Politiky (CÍL 12: Prostřednictvím 
podpory a koordinace poskytování sociálních a zdravotních služeb zajistit co nejdůstojnější životní 
podmínky občanům Prahy 7 nacházejícím se z nejrůznějších důvodů v extrémně složitých životních 
situacích, Cíl 13: Systematicky podporovat inkluzi osob bez domova nebo osob marginalizovaných či 

sociálním vyloučením ohrožených) a dalších strategických dokumentech MČ Praha 7.

Koncepce MČ P7 klade obzvlášť velký důraz na začleňování do společnosti skrze pracovní integraci.
V praxi tuto službu zajišťuje oddělení komunálních služeb městské firmy 7U s.r.o. Tato městská 
společnost (jejíž jediným společníkem je MČ Praha 7) získala v roce 2017 od MHMP do zápůjčky 

pozemek v ulici Komunardů, kde je umístěno zázemí firmy. V červnu 2017 firma převzala pod svou 

kontrolu úklid MČ Praha 7 od všech dosavadních subdodavatelů a zároveň si předsevzala, že bude do 
maximální možné míry zaměstnávat místní občany v nouzi, osoby, které se nalézají v životní tísni, 
osoby ohrožené sociálním vyloučením a bezdomovectvím, osobami propuštěnými z výkonu trestu



atd., což také činí. Firma spolupracuje na náboru se sociálním odborem ÚMČ Praha 7 a několika NNO, 
které se zabývají přímou prací v terénu s výše vyjmenovanými cílovými skupinami. Kromě pracovní 

integrace nabízí 7U s.r.o. pracovníkům vyplácení záloh na mzdy, dluhové poradenství, možnost 
osobní hygieny, praní oděvů, řešení otázek spojených s bydlením a pomoc se zvládáním praktických 

otázek života.

I přes mnohé úspěchy současného modelu nicméně koordinační tým naráží na potřebu značně 

intensivnější práce se zaměstnanci a žadateli o práci. Jedná se o osoby, jejichž osudy a situace mohou 
být velmi složité a vyžadují maximální možnou komplexnost řešení své situace. Zaměstnávání tohoto 
typu osob je také velmi administrativně (řešení exekučních příkazů, velmi vysoká fluktuace, vysoký 

počet osob, které po vstupních pohovorech a analýze situace nenastoupí po vyřešení všech 

nezbytných dokladů do práce, pracovní výkony jsou nezřídka těžko srovnatelné s výkonem 

průměrného zaměstnance), emociálně, časově a v důsledku i finančně výrazně náročnější než 
zaměstnávání stabilizovaných osob. Sociální charakter projektu navíc jemně naráží na ekonomické 
hranice a smluvní rámec své činnosti -  7U s.r.o. je sice v majetku městské časti, ale vzhledem k právní 
formě by se vedení firmy mělo snažit o maximálně hospodárný postup. Je také smluvně zavázána 
dodávat úklidové služby zcela standardní úrovně a úroveň poskytování sužeb je pod drobnohledem 

jak kontrolních mechanismů samotné 7U s.r.o., ale též radnice MČ Praha 7 coby zadavatele a občanů, 

kteří vždy nemají plné pochopení pro pracovně reintegrační charakter organizace.

Problémy cílové skupiny jsou přitom zpravidla velmi komplexního charakteru a překročují daleko to, 
co zaměstnavatel obvykle řeší. MČ Praha 7 nabízí pomoc osobám bez domova, kteří se aktivně 

zapojili do práce v úklidovém týmu, s řešením bytové situace (služební byty, program tréninkových 

bytů Armády spásy). Problémy cílové skupiny se ovšem netýkají jenom bydlení. Dosavadní zkušenosti 
ukazují, že pro alespoň základní stabilizaci těchto osob je třeba spolupráce se specializovaným 

psychologem. Zde ovšem dochází ke srážce s reálně nabízenými kapacitami existujících služeb, 
zaměřením služeb a také jejich intensitou a délkou poskytování psychologické pomoci a též s otázkou 
z čeho platit psychologickou pomoc v případech, kdy není plně hrazena z veřejného pojištění. Řešení 
finanční situace a rozplétání složitých dluhových historií by měly probíhat optimálně v místě 

pracoviště, aby byl dohled nad docházkou za těmito službami i pokroky, které zaměstnanci dělají.
Část zaměstnanců by potřebovala individuální čase management, který ve spolupráci s pracovníkem 

(a případě jeho rodiny) vytvoří individuální plán a podpoří pracovníka /  klienta v jeho realizaci.

V případě pracovníků s rodinou by bylo navíc žádoucí pracovat s celou rodinou. Většina pracovníků 
má velmi nízké vzdělání a nemá z tohoto důvodu ideální předpoklady, aby své děti podpořili ve školní 

přípravě. Riziko školního či kariérniho neúspěchu další generace potvrzuje i situace pracovníků se 
staršími dětmi, které jsou velmi často nezaměstnané a bez dokončeného vzdělání. Ve vztahu 
k pracovníkům s dětmi se zdá byt nejvíce smysluplné se zaměřit na předškolní přípravu -  v 

projektových aktivitách je proto zahrnuté další fungování předškolního klubu Člověka v tísni, který byl 
otevřen v září 2017 v objektu Azylového domu Za Papírnou (ve kterém je i 10 sociálních bytů MČ 

Praha 7) a který má velmi dobré výsledky. Předškolní klub je také nástroj, který umožní matkám 

s malými dětmi, které jsou dlouhodobě bez stabilního domova a bydlí přechodně v azylovém domě 
najit si zaměstnaní (ať už v týmu 7U, nebo v nedalekém RestartShopu od o.p.s. Asociace Streetwork či 

zcela na volném trhu práce).

Cílová představa je vznik sítě, která pomůže osobám i rodinám bez stabilního bydlení skrz práci, 
bydlení a další navazující služby (psychologická podpora, oddlužení) najít cestu zpět do společnosti. 
Nejdůležitější body v této síti jsou oddělení komunálních služeb městské firmy 7U s.r.o. a sociální



odbor MČ P7. Dalšími důležitými aktéry jsou další odbory na ÚMČ (odbor majetku, oddělení pro 

národnostní menšiny a cizince) a velký počet neziskových subjektů. Už v současnosti usiluje vedoucí 
oddělení komunálních služeb s.r.o. 7U s.r.o. o poskytnutí podpory ve spolupráci se sociálními 
pracovníky na Úřadě městské časti Praha 7. Kapacita pro potřebný individuální přístup však není ani 
na straně městské firmy ani na straně oddělení sociální práce OSZ MČ Praha 7 dostatečná. Pro 

pracovníky sociálního odboru znamená řešení případů pracovníků úklidového týmu další zátěž, 
protože se často nejedná o občany Prahy 7.

Předložený projekt z tohoto důvodu počítá s navýšením, členů koordinačního týmu, který zároveň 

vykonává i sociální práci se zaměstnanci. V zázemí městské firmy je přitom dostatečný prostor jak pro 
vytvoření pracovního místa, tak pro realizaci soukromých konzultací. Dále počítá se zapojením 

Člověka v tísni, který bude nabízet dluhové poradenství v místě pracoviště a zajistí provoz 
předškolního klubu v domě Za Papírnou.

3 Cíle a aktivity projektu

Cílová skupina jsou motivované osoby bez domova (jak zjevné tak skryté případy bezdomovectví - jak 

jednotlivce, tak rodiny). Projekt usiluje komplexním způsobem o jejich integraci do společnosti. 
Struktura projektu kombinuje tři cíle: (1) poskytování nízkoprahových pracovních příležitosti, (2) 
sociální práci, (3) práci s dětmi a celou rodinou.

Cíl 1: Zapojení osob bez domova do úklidu veřejného prostranství

Výstupy:

• Stabilní zaměstnání v úklidové firmě Prahy 7 pro 5 -10 osob z cílové skupiny, které jsou 
schopny dodržovat podmínky pro stabilní zaměstnaní (pravidelná docházka ve střízlivém 

stavu, spolehlivost, odpovídající zdravotní stav)

• Krátkodobé zaměstnání v rámci úklidu bezdomovci nejzatíženějších lokalit (nábřeží Vltavy, 
Vltavská, Štvanice, okolí denního centra AS v Holešovicích, Nádraží Holešovice atd.) na 

základě DPP s cca týdenním vyplácením odměny pro 5 -10  osob bez domova, které nejsou 
schopny nebo zatím nemají zájem zapojit se formou stabilního zaměstnání (ve spolupráci
s NNO odpovídajících profilů)

• Spolupráce s ÚP a s PMS na vytvoření dalších pracovních míst pro cílovou skupinu

• Rozšíření portfolia nízkoprahových pracovních činností o další aktivity (péče o veřejnou zeleň, 
úklid kancelářských prostor, jednoduché úpravy městských bytů, atd.)

Cíl 2: Systematická sociální práce jako podpůrný prvek pracovní integrace

Výstupy/aktivity:



• Proaktivní sociální práce na pracovišti a v terénu přímo s osobami z cílové skupiny (pozice 
pracovníka v sociálních službách 7U s.r.o (1,0 x úvazek)

• Dluhové poradenství a oddlužení přímo na pracovišti pro účastníky projektu (pracovník ČvT- 
0,2 úvazek)

• Služba psychologa pro osoby zapojené do projektu (50 hodin)

• Odborná supervize klíčových pracovníků

Cíl 3: Podpora výchovy a vzdělávání děti z cílové skupiny

- Provoz předškolního klubu v azylovém domě (celkem 1,6 úvazku x 18 měsíců)
- Založení rodinného fondu a vytvoření mechanismu pro vyplácení stipendií pro děti 

pracovníků 7U z nejohroženějších rodin

4 Harmonogram realizace

Začátek realizace: leden 2018, trvání realizace 18 měsíců

Aktivita O d p o v ě d n o s t měsíce

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Zapojení do 
úklidu -  
stabilní 
zaměstnání

7U s.r.o. X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Zapojení do 
úklidu -  
krátkodobé 
smlouvy

7U s.r.o. X X X X X X X X X X X X X X X

Systematická 
sociální práce

7U s.r.o. /  
ČvT
(oddlužení)

X X X X X X X X X X X X

Odborná
supervize

X X X X X X X X X X

Předškolní
klub

ČvT X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Rodinný fond MČ Praha 7 X X X X X X X X X



Příloha 2: Komplexní přístup k řešení bezdomovectví a sociálního vyloučení v 
Praze 7 -  návrh rozpočtu

Cena
Podíl MČ Prahy 7 
/  7U s.r.o.

Podíl hl.m. Prahy

Koordinátor pracovní integrace 
7U (1 pracovník v sociálních 
službách x 12 měsíců x 45 000 
kč)

540 000,00 540 000,00

Stabilní zaměstnání osob z cílové 
skupiny (7,5 osob x 18 měsíců x 
21000 kč)

2 835 000,00 1 850 000,00 985 000,00

Krátkodobé zaměstnání (DPP) 
osob z cílové skupiny (5 osob x 
200 dny x 8 h x 80 kč)

640 000,00 300 000,00 340 000,00

Specialista na dluhové 
poradenství a oddlužení (0,2 úv., 
8000kč)

88 000,00 88 000,00

Služby specializovaného 
psychologa (50 h x 800 kč)

40 000,00 40 000,00

Odborná supervize pro klíčové 
pracovníky

20 000,00 5 000,00 15 000,00

Pedagogičtí pracovníci 
přeškolního klubu (2x0,8 
úvazek*18 měsíců)

846 000,00 846 000,00

Vzdělávací stipendia pro děti 
sociálně ohrožených pracovníků 
(10 rodiny x 2 děti x 1000 kč x 9 
měsíců)

180 000,00 34 000,00 146 000,00

Celkem 5 169 000,00 Kč 2 189 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč



Hlavní město Praha 

RAD A HLAVNÍHO M ĚST A P RAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 2090 
ze dne 28.8.2018

k návrhu na uvolnění finančních prostředků z kap. 0504 - Zdravotnictví a sociální oblast formou 
účelové neinvestiční dotace MČ Praha 7 a úpravu rozpočtu v kap. 05 v roce 2018

Rada hlavního města Prahy

I . s o u h l a s í

s úpravou rozpočtu běžných výdajů vlastního hl.m. Prahy ve výši 3.000 tis. Kč a s 
poskytnutím účelové neinvestiční dotace MČ Praha 7 ve výši 3.000 tis. Kč dle přílohy č. 
1 tohoto usnesení

11. u k l á d á
1. radnímu Hodkovi

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

Termín: 6.9.2018

Adriana Krnáčová v. r. 
primátorka hl.m. Prahy

Petr Dolínek v. r. 
nám ěstek prim átorky hl.m. Prahy

Předkladatel: radní Hodek 
Tisk: R-29991
Provede: radní Hodek
Na vědomí: odborům MHMP



Odbor Kancelář starosty a tajemníka 
vedoucí odboru

V Praze dne 13.12.2018

Věc: přehled nákladů předškolního klubu. Praha 7. Za Papírnou7

Dobrý den.

níže uvádím přehled nákladu spojených s provozem předškolního klubu, který provozuje naše 
společnost v azylovém domě na adrese Za Papírnou 7, Praha 7. Náklady jsou tvořeny 
mzdovými náklady dvou pracovnic, supervizí pracovnice a drobnými náklady spojenými 
s činností klubu.
Podklady k případné kontrole předložíme kdykoli na základě vaší písemné žádosti.

S pozdravem

Ředitel pobočky Praha. PSI 
Clovčk v tísni 
Nám. I4.řijna 3 
Praha

ID datové schránky ČVT kpmghs7

NAKLADY NA PŘEDŠKOLNÍ KLUB 01-08/2018

PR O C R A im  SOCIÁLNÍ IN I I CK \ (  I . ! ťlovčk v tísni, o. p. s. Šafaříkova 635/24 j 120 00 Praha 2 1 Česká republika

pobočka Praha: Nám. 14.října 3, 150 00 Praha 5
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PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný, Šimon Pánek, narozený d n e ^ ^ H H I trvale bytem
■  PrahaM  jako ředitel společnosti Clovčk v tísni, o.p.s., se 
sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2, IČ: 25755277 (dále jen 
,,OPS“),

tímto povčřuji a zplnomocňuji
p an a^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ n a ro zen éh o  dnc^^^H ^H trvale bytem P raha^
ředitele pobočky OPS v Hlavním městě Praha (dále jen „zmocněnec11),
ke všem právním úkonům a jednáním týkajícím se řízení a činnosti regionální pobočky 
OPS v Hlavním městě Praha, v rámci toho zejména k uzavírání, změně a rušení všech 
smluv i jiných právních vztahů OPS, k podepisování a autorizaci účetních dokladů, 
k zastupování OPS před úřady a soudy a dále všeobecně k veškerým krokům, které jsou pro 
řízení a zastupování OPS nutné.
Zmocněnec je oprávněn v rámci této plné moci zplnomocňovat další osoby k jednání za OPS

V Praze dne 1. června 2016

Člověk v tísni, o.p.s.

Toto zplnomocnění přijímám v plném rozsahu

itcl pobočk>
Člověk v tísni, o.p.s. v Hlavním městě Praha

činuik v tísni, o. o . Šafař í kova 635/24.120 00 Praha 2. Česká republika,!

)
IC 257552:



Člověk v tísni,o P s.

J

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU 

na listině nesepsané advokátem

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu:

podepsaný advokát se
sídlem v Praze, zapsaný v seznamu advokátů vedeném 
Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 
12150, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou 
vlastnoručně v vyhotovení/ch podepsal/a

Šimon Pánek,

rod.

b y te m ^ ^ ^ ^ ^ J  Praha^J

jehož/jejíž totožnost jsem zjistil z občanského průkazu č.

V Praze d n e ..................2016

Vlastnoruční podpis advokáta:

Člověk v tísni, o. p. s„ Šafaříkova 635/24 1

'.77 DlC: C225755277



Ovířovaci doložka pro vidimaci

Podle ověřovací knihy č. 5 Krajského úřadu Středočeského kraje 
vidimacc

tento úplný/á* -  éástečný/á* opis*/ kopie*, 
obsahující.............1..................... stran
souhlasí doslovně s předloženou listinou, z niž byl/a pořízen/a a 
tato listina je

prvopisem*
ověřenou vidimovanou listinou*

opisem nebo kopii pořízenou ze spisu* 
stejnopisem^
obsahujícím ............1........... stran.
Listina, z niž je vidimovaná listina pořízena neobsahuje viditelný 
zajišťovaci prvek, jenž je součástí právního významu listiny.
V Praze 17.07.2018

Jméno/a a příjmení ověřující osoby, který vidiinaci provedl
(nebo otisk jmenovky)



7. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž MČ Praha 7 obdrží dvě 
originální listinné vyhotovení a společnost Člověk v tísni, o.p.s. obdrží jedno originální 
listinné vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána na základě 
jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných 
podmínek.

Přílohy:
1) Usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 39/236 ze dne 6. 9. 2018 

(včetně popisu Projektu)
2) Přehled nákladů předškolního klubu, Praha 7, Za Papírnou 7
3) Plná moc

V Praze dne 30.1.2019 V Praze dne 31.1.2019

Městská část Praha 7

Zastoupená: Ing. Jakobem Hurrle 
členem Rady MČ Praha 7

Člověk v tísni, o.p.s.

Z a s t o u p e n á : ^ H ^ |  
na základě plné moci

3



NHMPP08HLA0T

h la d n í

m&Zó/cé čád/t ďdyaÁa 7

V Praze dne 11.05. 2018 
Č.j. RJH/11/2018

P;,

Vážený pane řediteli,

na základě předběžné komunikace s Vámi a souhlasu Rady MČ Praha 7 s podáním žádosti 
o dotaci u Magistrátu hlavního města Praha pro realizaci projektu „Komplexní přistup k řešení 
bezdomovectví a sociálniho vyloučení v Praze 7“, Vám v příloze zasílám znění uvedeného 
projektu.

Projekt bude realizován ve spolupráci se společností 7U s.r.o. Člověk v tísni o.p.s. Cílová 
skupina projektu jsou motivované osoby bez domova (jak zjevné tak skryté případy 
bezdomovectví - jak jednotlivci, tak rodiny). Projekt usiluje komplexním způsobem o jejich 
integraci do společnosti. Struktura projektu kombinuje tři cíle: (1) poskytování nízkoprahových 
pracovních příležitostí v úklidu chodníků a péče o veřejnou zeleň, (2) sociální práci (dluhové 
poradenství, psychologická pomoc), (3) práci s dětmi a celou rodinou (předškolní klub, 
materiální pomoc pro rodiny s dětmi). Celkové náklady projektu jsou 5 169 000,00 Kč. Podíl 
MČ na celkových nákladech projektu je 42 % (2 189 000,00 Kč). Projekt navazuje 
na dlouhodobé aktivity MČ Praha 7 a je v souladu se Strategickým plánem a Koncepcí pro 
rozvoj sociální politiky a sociálních služeb.

S pozdravem

ředitel Odboru zdravotnictví, soc. péče a prevence 
MHMP
Charvátova 145 
110 00 Praha 1 -  Nové Město



Odbor Kancelář starosty a tajemníka 
vedoucí odboru

V Praze dne 13.12.2018

Věc: přehled nákladů předškolního klubu. Praha 7. Za Papírnou7

Dobrý den.

níže uvádím přehled nákladu spojených s provozem předškolního klubu, který provozuje naše 
společnost v azylovém domě na adrese Za Papírnou 7, Praha 7. Náklady jsou tvořeny 
mzdovými náklady dvou pracovnic, supervizí pracovnice a drobnými náklady spojenými 
s činností klubu.
Podklady k případné kontrole předložíme kdykoli na základě vaší písemné žádosti.

S pozdravem

Ředitel pobočky Praha. PSI 
Clovčk v tísni 
Nám. I4.řijna 3 
Praha

ID datové schránky ČVT kpmghs7

NAKLADY NA PŘEDŠKOLNÍ KLUB 01-08/2018

PR O C R A im  SOCIÁLNÍ IN I I CK \ (  I . ! ťlovčk v tísni, o. p. s. Šafaříkova 635/24 j 120 00 Praha 2 1 Česká republika

pobočka Praha: Nám. 14.října 3, 150 00 Praha 5



PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný, Šimon Pánek, narozený d n e ^ ^ H H I trvale bytem
■  PrahaM  jako ředitel společnosti Clovčk v tísni, o.p.s., se 
sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2, IČ: 25755277 (dále jen 
,,OPS“),

tímto povčřuji a zplnomocňuji
p an a^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ n a ro zen éh o  dnc^^^H ^H trvale bytem P raha^
ředitele pobočky OPS v Hlavním městě Praha (dále jen „zmocněnec11),
ke všem právním úkonům a jednáním týkajícím se řízení a činnosti regionální pobočky 
OPS v Hlavním městě Praha, v rámci toho zejména k uzavírání, změně a rušení všech 
smluv i jiných právních vztahů OPS, k podepisování a autorizaci účetních dokladů, 
k zastupování OPS před úřady a soudy a dále všeobecně k veškerým krokům, které jsou pro 
řízení a zastupování OPS nutné.
Zmocněnec je oprávněn v rámci této plné moci zplnomocňovat další osoby k jednání za OPS

V Praze dne 1. června 2016

Člověk v tísni, o.p.s.

Toto zplnomocnění přijímám v plném rozsahu

itcl pobočk>
Člověk v tísni, o.p.s. v Hlavním městě Praha

činuik v tísni, o. o . Šafaříkova 635/24.120 00 Praha 2. Česká republika,!

)
IC 257552:



Člověk v tísni,o P s.

J

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU 

na listině nesepsané advokátem

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu:

podepsaný advokát se
sídlem v Praze, zapsaný v seznamu advokátů vedeném 
Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 
12150, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou 
vlastnoručně v vyhotovení/ch podepsal/a

Šimon Pánek,

rod.

b y te m ^ ^ ^ ^ ^ J  Praha^J

jehož/jejíž totožnost jsem zjistil z občanského průkazu č.

V Praze d n e ..................2016

Vlastnoruční podpis advokáta:

Člověk v tísni, o. p. s„ Šafaříkova 635/24 1

'.77 DlC: C225755277



7. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž MČ Praha 7 obdrží dvě 
originální listinné vyhotovení a společnost Člověk v tísni, o.p.s. obdrží jedno originální 
listinné vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána na základě 
jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných 
podmínek.

Přílohy:
1) Usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 39/236 ze dne 6. 9. 2018 

(včetně popisu Projektu)
2) Přehled nákladů předškolního klubu, Praha 7, Za Papírnou 7
3) Plná moc

V Praze dne 30.1.2019 V Praze dne 31.1.2019

Městská část Praha 7

Zastoupená: Ing. Jakobem Hurrle 
členem Rady MČ Praha 7

Člověk v tísni, o.p.s.

Z a s t o u p e n á : ^ H ^ |  
na základě plné moci

3



NHMPP08HLA0T

h la d n í

m&Zó/cé čád/t ďdyaÁa 7

V Praze dne 11.05. 2018 
Č.j. RJH/11/2018

P;,

Vážený pane řediteli,

na základě předběžné komunikace s Vámi a souhlasu Rady MČ Praha 7 s podáním žádosti 
o dotaci u Magistrátu hlavního města Praha pro realizaci projektu „Komplexní přistup k řešení 
bezdomovectví a sociálniho vyloučení v Praze 7“, Vám v příloze zasílám znění uvedeného 
projektu.

Projekt bude realizován ve spolupráci se společností 7U s.r.o. Člověk v tísni o.p.s. Cílová 
skupina projektu jsou motivované osoby bez domova (jak zjevné tak skryté případy 
bezdomovectví - jak jednotlivci, tak rodiny). Projekt usiluje komplexním způsobem o jejich 
integraci do společnosti. Struktura projektu kombinuje tři cíle: (1) poskytování nízkoprahových 
pracovních příležitostí v úklidu chodníků a péče o veřejnou zeleň, (2) sociální práci (dluhové 
poradenství, psychologická pomoc), (3) práci s dětmi a celou rodinou (předškolní klub, 
materiální pomoc pro rodiny s dětmi). Celkové náklady projektu jsou 5 169 000,00 Kč. Podíl 
MČ na celkových nákladech projektu je 42 % (2 189 000,00 Kč). Projekt navazuje 
na dlouhodobé aktivity MČ Praha 7 a je v souladu se Strategickým plánem a Koncepcí pro 
rozvoj sociální politiky a sociálních služeb.

S pozdravem

ředitel Odboru zdravotnictví, soc. péče a prevence 
MHMP
Charvátova 145 
110 00 Praha 1 -  Nové Město



Odbor Kancelář starosty a tajemníka 
vedoucí odboru

V Praze dne 13.12.2018

Věc: přehled nákladů předškolního klubu. Praha 7. Za Papírnou7

Dobrý den.

níže uvádím přehled nákladu spojených s provozem předškolního klubu, který provozuje naše 
společnost v azylovém domě na adrese Za Papírnou 7, Praha 7. Náklady jsou tvořeny 
mzdovými náklady dvou pracovnic, supervizí pracovnice a drobnými náklady spojenými 
s činností klubu.
Podklady k případné kontrole předložíme kdykoli na základě vaší písemné žádosti.

S pozdravem

Ředitel pobočky Praha. PSI 
Clovčk v tísni 
Nám. I4.řijna 3 
Praha

ID datové schránky ČVT kpmghs7

NAKLADY NA PŘEDŠKOLNÍ KLUB 01-08/2018

P R O C R A im  SOCIÁLNÍ IN I I CK \ (  I . ! ť lo včk  v tísni, o. p. s. Šafaříkova 635/24 j 120 00 Praha 2 1 Česká republika

pobočka Praha: Nám. 14.října 3, 150 00 Praha 5



PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný, Šimon Pánek, narozený d n e ^ ^ H H I trvale bytem
■  PrahaM  jako ředitel společnosti Clovčk v tísni, o.p.s., se 
sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2, IČ: 25755277 (dále jen 
,,OPS“),

tímto povčřuji a zplnomocňuji
p an a^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ n a ro zen éh o  dnc^^^H ^H trvale bytem P raha^
ředitele pobočky OPS v Hlavním městě Praha (dále jen „zmocněnec11),
ke všem právním úkonům a jednáním týkajícím se řízení a činnosti regionální pobočky 
OPS v Hlavním městě Praha, v rámci toho zejména k uzavírání, změně a rušení všech 
smluv i jiných právních vztahů OPS, k podepisování a autorizaci účetních dokladů, 
k zastupování OPS před úřady a soudy a dále všeobecně k veškerým krokům, které jsou pro 
řízení a zastupování OPS nutné.
Zmocněnec je oprávněn v rámci této plné moci zplnomocňovat další osoby k jednání za OPS

V Praze dne 1. června 2016

Člověk v tísni, o.p.s.

Toto zplnomocnění přijímám v plném rozsahu

itcl pobočk>
Člověk v tísni, o.p.s. v Hlavním městě Praha

činuik v tísni, o. o.Šafaříkova 635/24.120 00 Praha 2. Česká republika,!

)
IC 257552:



Člověk v tísni,o P s.

J

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU 

na listině nesepsané advokátem

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu:

podepsaný advokát se
sídlem v Praze, zapsaný v seznamu advokátů vedeném 
Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 
12150, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou 
vlastnoručně v vyhotovení/ch podepsal/a

Šimon Pánek,

rod.

b y t e m ^ ^ ^ ^ ^ J  P raha^J

jehož/jejíž totožnost jsem zjistil z občanského průkazu č.

V Praze d n e ..................2016

Vlastnoruční podpis advokáta:

Člověk v tísni, o. p. s„ Šafaříkova 635/24 1

'.77 DlC: C225755277


