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Zápis č. 06 z jednání Komise sociální politiky a zdravotnictví Rady městské části    

Praha 21, konané dne 2.10.2013 

Zahájení jednání: 17,00 

Ukončení jednání: 18,15 

 

1. Účastníci jednání 

Přítomni: Mgr. Jana Eibichová, Jaroslava Jirásková, Bc. Radka Lipanovičová, Ing. 

Miroslava Fialová, Božena Smolíková, Mgr. Zuzana Semerádová,Jitka Heřmánková 

Omluveni: Mgr. Ivana Štefková,  

Neomluveni:  

Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P21: 

Hosté:  

2. Program jednání 

Žádost o příspěvek na brýle 

Komise souhlasí, aby pí Evě Doležalové byla vyplacena částka 8 660,- na brýlová skla. 

Žádost a šetření jsou přílohou zápisu. 

 

Soutěž a výstava „Jsem senior a žiji v Újezdě nad Lesy“ 

13.11.2013 hodnotící komise přihlášených exponátů. 

Členové: pí Smolíková, pí Semerádová, pí Lipanovičová, pí Kollmanová, pí Fialová, 

pí Eibichová, pí Jirásková, pí Heřmánková, pí Juřenová 

 

Příprava Vánoční dílny 21.11.2013 od 14. do 18 hodin 

Akce proběhne společně s Rodičovským centrem. 

Pí Jirásková připraví vánoční přáníčka 

Pí Heřmánková - perníčky 

Nákup – voskové plástve, bavlnky, dřevěné kolíčky, knoty do svíček 

 

Dotazníky na zjišťování potřeb 

 

Dotazník na zjišťování potřeb- jedná se o úkol z Akčního plánu na r.  2013 v oblasti sociální 

politiky a zdravotnictví a to konkrétně „Zmapování lokality z hlediska cílových skupin a 

potřeb“. Demografickou studii už máme, teď ty potřeby…. 

 

Dotazník na kvalitu sociálních služeb- tenhle je zaměřen na pečovatelskou službu, na terénní 

komunitní program dodají děvčata z Neposedy. Výsledek bude použit jako indikátor měření 

kvality služeb též do akčního plánu…. 

 

Dotazníky vyplní žáci druhého stupně ZŠ a rodiče prvního stupně. Rodiče budou požádáni o 

vyplnění o třídních schůzkách. Ing. Fialová ze SPSCH převezme dotazníky osobně a předá je 

členům k vyplnění. Dotazníky budou u podatelny ÚMČ Praha 2, kde se i budou odevzdávat 

do sběrného boxu. 

Mgr. Eibichová udělá distribuci v ZŠ a požádá o zpracování výsledků na hodinách 

informatiky. 

 

Bezbariérovost v Újezdě nad Lesy 

Před zasedáním Komise proběhla schůzka ohledně Bariérovosti. Byly rozděleny objekty 

k mapování.  
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Zapsal(a): Jitka Heřmánková 

Zápis sepsán dne: 3.10.2013 

Předáno k ověření dne: 3.10.2013 

3. Ověření zápisu předsedou nebo pověřeným zástupcem 

Zapsal(a): Jitka Heřmánková 

Zápis ověřen dne: 7.10.2013 

předseda: Jaroslava Jirásková 

pověřený zástupce:  

4. Termín příštího zasedání komise 

Příští jednání komise se koná 13.11.2013 od 17 hodin, místo setkání bude upřesněno. 


