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Zápis č. 04 z jednání Komise sociální politiky a zdravotnictví Rady městské části    

Praha 21, konané dne 22.5. 2013 

Zahájení jednání: 17,00 

Ukončení jednání: 18,35 

 

1. Účastníci jednání 

Přítomni: Jaroslava Jirásková, Bc. Radka Lipanovičová, Mgr. Zuzana Semerádová, 

Božena Smolíková, Jitka Heřmánková 

Omluveni: Mgr. Jana Eibichová, Mgr. Ivana Štefková,  

Neomluveni:  

Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P21: 

Hosté: Mgr. Jana Škodová, Eva Štrasmajrová  

2. Program jednání 

Volba nového člena komise 

Členka komise paní Říhová zemřela. SPCCH navrhlo:  Ing. Miroslavu Fialovou. Členky 

komise souhlasí, aby pí Fialová byla novou členkou komise. 

 

Aktivní den pro všechny 4.6.2013 

Občerstvení: nákup – 50 ks piv v plechovce, 2 balení jemně perlivé vody, sirup, špekáčky 120 

ks, káva, čaj, hořčice, kelímky, lžičky, ubrousky, tácky, odměny. 

Na občerstvení budou vydávány „stravenky“. 

Sportovní disciplíny:  

hole – SPCCH 

Poznávání předmětů a mincí – pí Smolíková 

Petangue – Neposeda, o.s. 

Prohazování kruhem – pí Jirásková  

Hod na cíl – pí Jirásková 

Slalom na koloběžkách a odstrkovadlech – Herinková 

Kuželky 

Přenášení předmětů 

Šipky – pí Tesařová 

Kroket – Neposeda, o.s. 

Kvíz, křížovky – SPCCH 

Chůze na špalíkách – Neposeda,o.s. 

Pořadatele se sejdou po 12 hodině na hřišti. 

 

Bezbariérovost v Újezdě nad Lesy 

V dubnovém a květnovém ÚZ vyšla ANKETA, která byla umístěna i na www úřadu. Shrnutí 

ankety zpracuje Mgr. Semerádová. 

Bc. Lipanovičová předala informace ze setkání POV a jiných organizací ohledně metodiky 

značení tras ve městě a mimo město. Dohodly jsme se na zakoupení dvou sklonoměrů. Pí 

Lipanovičová vypracovala seznam objektů, které je třeba zmapovat (příloha). 

6.5.2013 se sešla pracovní skupina ve složení: Bc. Radka Lipanovičová, Jaroslava Jirásková, 

Jitka Heřmánková, Petr Hazuza, Mgr. Bohuslav Hůlka. 

 

Katalog sociálních, zdravotních a návazných služeb a volnočasových aktivit v Praze 21  
Komise se dohodla, že katalog bude rozdělen do čtyř okruhů (obsah): 1. Sociální a návazné 

služby, 2. Zdravotní a návazné služby, 3. Volnočasové aktivity, 4. Důležitá telefonní čísla. 

Zde by byly všechny organizace abecedně seřazeny, bez rozdílu zaměření. 
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Brožura bude dále rozdělena podle cílových skupin: 1. Služby a aktivity pro seniory, 2. 

Služby a aktivity pro občany s handicapem, 3. Služby a aktivity pro děti, mládež, rodiče a 

rodiny, 4. Služby pro občany ve složité životní situaci, krizi, se závislostí, bez domova, 5. 

Služby a aktivity pro příslušníky menšin a cizince. 

Komise se dále dohodla na oslovovacím dopise a pověřila pí Jiráskovou, aby tento dopis 

rozeslala na vybrané společnosti. 

 

Zapsal(a): Jitka Heřmánková 

Zápis sepsán dne: 23.5.2013 

Předáno k ověření dne: 27.5.2013 

3. Ověření zápisu předsedou nebo pověřeným zástupcem 

Zapsal(a): Jitka Heřmánková 

Zápis ověřen dne: 27.5.2013 

předseda: Jaroslava Jirásková 

pověřený zástupce:  

4. Termín příštího zasedání komise 

Příští jednání komise se koná 28.8.2013 od 17 hodin, místo setkání bude upřesněno. 


