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Zápis č. 01 z jednání Komise sociální politiky a zdravotnictví Rady městské části Praha 

21 , konané dne 16.1.2013 

Zahájení jednání: 17,00 

Ukončení jednání: 18,15 

 

1. Účastníci jednání 

Přítomni:, Jaroslava Jirásková, Bc. Radka Lipanovičová, Božena Smolíková, Mgr. Jana 

Eibichová, Mgr. Zuzana Semerádová ,Mgr. Ivana Štefkova, Jitka Heřmánková 

Omluveni:, Ludmila Říhová 

Neomluveni:  

Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P21: 

Hosté:  

2. Program jednání 

Poděkování  

Komise obdržela poděkování od pí Vyskočilové za balíčky na Vánoce.  

 

Členství paní Říhové 

Paní Říhová je dlouhodobě nemocná a proto se komise rozhodla po dobu její nemoci požádat 

o zastupování jinou doporučenou osobou. 

 

Přednáška o bezpečnosti 

Dne 5.3.2013 se bude konat přednáška na téma „Trestná činnosti páchaná na seniorech a 

jiných osobách“. Dát do zpravodaje. Zajistit zasedací místnost. Pozvánku. 

 

Bezbariérovost v Újezdě nad Lesy 

Komise vytipovala osoby na vozíčku žijící v Újezdě nad Lesy a rozhodla se je oslovit 

dopisem, zda by se chtěli zapojit do této akce a zda by chtěli být členy pracovní skupiny. 

Z diskuze vyplynulo, zda se vytipovaná nevyhovující místa budou upravovat pro vozíčkáře, 

zda má Újezd nad Lesy na realizaci peníze – vznést dotaz na RMČ. 

Komise se dohodla na cílech, které by měli z projektu vyjít: 

1. Krátkodobý cíl – zmapovat pouze dostupnost a označit jí podle metodiky, kterou 

vydala Pražská organizace vozíčkářů.  

2. Dlouhodobý cíl – odstraňování nepřístupných bariér, nutnost financí. 

 

Katalog sociálních, zdravotních a návazných služeb a volnočasových aktivit v Praze 21  
Na příští komisi zjistit cílové skupiny osob, kterých by se měly služby týkat a následně 

rozdělit okruhy na zjišťování služeb. Postupně oslovovat jednotlivé poskytovatele, ústně či 

písemně. 

 

Velikonoční dílna 

21.3.2012 se bude konat Velikonoční dílna nejen pro seniory, ale i pro všechny ostatní 

zájemce. Na příští schůzce dohodnout vhodné prostory, zajistit materiál, financování a další 

organizační potřeby. Oslovit paní Bergerovou ohledně ukázky. Dát do zpravodaje. 

 

Zapsal(a): Jitka Heřmánková 

Zápis sepsán dne: 17.1.2013 

Předáno k ověření dne: 18.1.2013 

3. Ověření zápisu předsedou nebo pověřeným zástupcem 

Zapsal(a): Jitka Heřmánková 
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Zápis ověřen dne: 21.1.2013 

předseda: Jaroslava Jirásková 

4. Termín příštího zasedání komise 

Příští jednání komise se koná 13.2.2013 od 17 hodin 

 


