
 
 
 
 
 

 

Zápis z jednání sociální komise 3. 11. 2022 

 

 

Zahájení jednání – 18:05 

Konec jednání 20:15 

Přítomni: Iveta Běhounková, Alena Ševčíková, Markéta Zimová; 

                  Jana Doláková, host 

Ověřovatel zápisu: A. Ševčíková 

 

Program jednání byl schválen takto: 

1) Informace interkulturního pracovníka a koordinátora pro UA J. Čebišové  

2) Žádost paní Jany Maškové o příspěvek 

3) Žádost Rafael na příspěvek 

4) Rodinná politika – koncepce 

5) Energie, Balíček pro Pražana 

6) Řešení exekuce  

7) Den zdraví – návrh 

8) Taxík Maxík 

Přítomní byli seznámeni a berou na vědomí jednací řád a nakládání s informacemi. 

 

Projednání: 

1) J. Čebišová – informace o: 

 výuce češtiny pro cizince (2x týdně 1,5 hodiny, 11 přihlášených) 

o řešení problémů spojených s umístění dětí do škol, kroužků; seznamování 

s kulturou; vzdělávání prostřednictvím Člověka v tísni; ubytovaní v DPS 

 

2) Žádost paní Maškové o 25 tisíc korun na výpomoc s péčí o postiženou dceru Petru. 

Paní Mašková se zúčastnila jednání a byly navrženy i další formy pomoci: denní 

stacionář, konzultace s ředitelkou stac. Ratolest, osobní asistence; inzerát na škole 

sociálně-právní u paní Zimové 

Komise po diskuzi navrhuje zvýšení jednorázového příspěvku na 35 tisíc korun 

z důvodu vyšších nákladů, inflaci a psychickému stavu žadatelky. 

Hlasování: 3 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 



3) Žádost nadace Rafael o příspěvek na pomůcku pro Vojtíška Petra 

Po diskuzi se komise shodla na návrhu příspěvku 5 tisíc korun. 
 

Hlasování: 3 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 

4) Rodinná politika – materiál MHMP prostuduje a seznámí na příští schůzce se svými 

návrhy A. Ševčíková 

 
5) Energie a Balíček pro Pražana – diskuze o lepší informovanosti občanů a využití 

pomoci, která se nabízí 

 

Domluvena poradna sociálně-právní 1x měsíčně:  

1. proběhne 15. 11. 2022 16 – 17 hodin;  

konzultant Mgr. Markéta Zimová 

 

6) Den Zdraví – naplánován na 14. 3. 2022 14 – 18 hodin; I. Běhounková řeší návrh 

programu a cenovou nabídku a bude koordinovat s kulturní komisí (úklid a zajištění, 

pronájem haly) 

 

7) Taxík Maxík  - J. Doláková poptá podmínky a projednáme na příštím setkání. 

Podklady budou poslány předem. 

 

 

Příští setkání komise je naplánováno na 15. 11. 2022 od 17:00 hodin. Termín bude ještě 

potvrzen nebo pozměněn. 

Další schůzky jsou navrženy na každé třetí úterý v měsíci. 

 

 

 

V Praze dne 4. 11. 2022 

 

 

Zapsala: Jana Doláková 

Ověřila: Alena Ševčíková 


