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Účel příspěvků z humanitního fondu P7

• Poskytování finančních a věcných darů občanům MČ Praha 7 k 
pokrytí jejich aktuálních sociálních a zdravotních potřeb

• Poskytování bezúročných půjček občanům MČ Praha 7, kteří se ocitli 
v akutní mimořádné nepříznivé situaci a nemohou ji překonat bez 
pomoci

• V praxi nejčastěji na náklady spojené s bydlením (kauce, stěhování, 
zapojení elektroměru, překlenutí neschopnosti platit nájem, vybavení 
bytu), uspokojení základních životních potřeb, dětské tábory apod.



Podmínky získání příspěvku

• Prokázané vyčerpání veškerých jiných možností řešení nepříznivé 
situace (posuzuje sociální pracovník)

• Doporučení odboru sociálních věcí (občan nepodává žádost)
• Trvalé bydliště v Praze 7



Rozhodovací mechanismus

• Dary a půjčky se poskytují na základě doporučení Odboru sociálních 
věcí

• Částky vyšší než 50 000 Kč schvaluje Zastupitelstvo MČ Praha 7
• Částky vyšší než 10 000 Kč schvaluje Rada MČ Praha 7
• Částky do 10 000 Kč schvalují radní pro sociální oblast a starosta



Informování o humanitním fondu

• Humanitní fond slouží jako jeden z nástrojů, který má k dispozici 
kontaktní místo pro bydlení (může předat informaci OSZ)

• Primárně je využíván jako součást sociální práce na obci
• O fondu informuje web města: 

https://www.praha7.cz/temata/pomahame/verejne-sbirky/fondy-
solidarity/

• Aktuální možnosti využití fondu publikovány v radničních novinách 
Hobulet

https://www.praha7.cz/temata/pomahame/verejne-sbirky/fondy-solidarity/


Forma příspěvku (dar vs. půjčka)

• Určení, komu je poskytnut dar a komu bezúročná půjčka, nemá pevně 
vymezená pravidla, posuzuje se individuálně

• Dar obvykle lidem, u nichž je patrné, že půjčku nedokáží splatit
• Maximální výše půjčky je 50 000 Kč (splatnost do 18 měsíců) – nad 

tuto částku tedy dary schvalované zastupitelstvem (výjimečné)
• Dar a půjčku lze kombinovat



Humanitní fond v čase pandemie

• Navýšení prostředků v humanitním fondu o 5 milionů (operativně lze i 
více)

• Zvýšena maximální výše půjčky z 20 000 Kč na 50 000 Kč
• Zjednodušení rozhodovacího procesu – posílení pravomocí gesčních 

radní při rozhodování o půjčkách a darech do 50 000 Kč



Reálné využívání fondu v roce 2019

• Celkem byla čerpána částka 381 643 Kč
• 20 darů (8 na udržení či získání bydlení)
• 6 bezúročných půjček (5 na udržení či získání bydlení)
• Zajištění základních potřeb 15 seniorů
• Obvyklá výše daru či půjčky je do 10 000 Kč (nejjednodušší 

rozhodovací proces)



Děkuji za pozornost.
honm@praha7.cz
+420 731 047 573
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