
 

Zápis č. 01/2018 z jednání Komise sociální politiky a zdravotnictví Rady městské části Praha 

21, konaného dne 21. 2. 2018 

Zahájení jednání:  17:00 hod. 

Místo konání:  ÚMČ Praha 21, kancelář OSV, č. dv. 24 

Účastníci jednání:  Bc. Radka Lipanovičová, Lucie Nováková, DiS., MUDr. Jaroslav 

Jeníček, CSc., Eva Štrasmajrová, Mgr. Jana Eibichová, Jana Haltufová, 

DiS. 

Ukončení jednání: 18:00 hod. 

Program:  

1. Plán akcí 2018 

2. Organizace akce „Velikonoční dílna“ 

3. Týden zdraví 

4. Zhodnocení soutěže „Jsem senior a žiji v Újezdu nad Lesy“ a vernisáže k zahájení 

výstavy 

5. Různé 

 

Jednání vedla Bc. Radka Lipanovičová 

 

Zápis 

 Ad 1) 

Členové komise projednali a schválili plánované akce na rok 2018. 

První letošní akcí byla vernisáž k zahájení výstavy „Jsem senior a žiji v Újezdu nad Lesy“, která 

se uskutečnila v Újezdském muzeu 24. 1. 2018. Výstava zde byla otevřena 18. 2. 2018. 

Další chystanou akcí, která se uskuteční v nejbližší době, bude Velikonoční dílna. Ta proběhne 

v prostorách Dum Um 23. 3. 2018. 

12. 5. 2018 pořádá OOS akci „Den matek“, na jejíž organizaci se bude spolupodílet OSV. 

Během akce bude vyhlášen další, tentokrát již 7. ročník, soutěže „Jsem senior a žiji v Újezdu 

nad Lesy“ 

Den zdraví, jako závěrečná akce v rámci týdne zdraví, který je pořádán OŠKMA, je naplánován 

na 15. 9. 2018 a OSV bude nápomocen při organizaci a přípravě. 

24. 11. 2018 se uskuteční tradiční Mikulášská zábava pro seniory. 

4. 12. 2018 KSPZ uspořádá Vánoční dílnu. 

Ad 2) 

Nejbližší chystanou akcí je „Velikonoční dílna“. Uskuteční se ve spolupráci členů KSPZ, Dum 

Um, Neposedy z.ú. a Odboru sociálních věcí dne 23. 3. 2018 od 14 hodin do 18 hodin 

v polyfunkčním domě Level.  



Neposeda z.ú. přislíbil zajistit minimálně dvě stanoviště aktivit, pracovníci Dum Um dle jejich 

uvážení. 

Ad 3) 

Týden zdraví proběhne ve dnech 10. 9. 2018 – 14. 9. 2018. V sobotu 15. 9. 2018 bude završen 

Týden zdraví akcí na multifunkčním sportovišti v ulici Čentické. Bc. Radka Lipanovičová 

přednesla návrh zařadit více aktivit a zábavy pro děti. Nové zaměstnankyni ÚMČ Praha 21, 

která převzala agendu po Ing. Blinkové, předá kontakt na pí. Štrasmajrovou, aby se domluvily 

na aktivitách pořádaných SPCCH.  

Ad 4) 

Vernisáž k zahájení výstavy „Jsem senior a žiji v Újezdu nad Lesy“ měla velice pozitivní 

ohlasy. Všichni vystavovatelé byli odměněni květinou a bonboniérou. Během večera zároveň 

byla vyhlášena první tři místa v sekci fotografie a první tři místa v sekci ostatní. Večer zahájila 

starostka MČ Karla Jakob Čechová a poté pronesla slavnostní projev paní Vladimíra Juřenová. 

Poté již byla zábava ve volném proudu konverzací mezi samotnými umělci.  

Ad 5) 

Bc. Radka Lipanovičová přednesla návrh na nákup hydraulického zvedáku pro potřebu terénní 

pečovatelské služby. Hydraulický zvedák usnadní práci pečovatelky tam, kde nemají klienti 

bezbariérový vstup do vany. Nákup zvedáku by se mohl uskutečnit z finančních prostředků 

z výherních automatů. 

Hlasovalo Pro 5 Proti 0 

V rámci jednání bylo vysvětleno upuštění od výstavby denního stacionáře pro seniory v Újezdu 

nad Lesy. Tato služba by byla velice nákladná a v současné době nevytížená. Z reakcí 

veřejnosti, především uživatelů pečovatelské služby se jeví jako vhodnější varianta navýšení 

úvazku pečovatelek. V rámci pečovatelské služby by se rozšířila nabídka služeb o aktivizační 

činnosti pro seniory. Pečovatelky by měly více času trávit chvíle u uživatelů a motivovat je 

k různým činnostem, které by s nimi provozovaly buď v domácím prostředí, nebo v budoucnu 

v aktivizační místnosti, která by byla vybudována v rámci střediska osobní hygieny v budově 

současného Ideal Luxu.  

Komise toto stanovisko doporučuje. 

Hlasovalo Pro 5 Proti 0 

 

 

Zapsala dne: 5. 3. 2018 Lucie Nováková, DiS. 

Zápis předán k připomínkování členům komise dne: 5. 3. 2018 

Zápis schválen dne:5. 3. 2018 

 

 


