
 

Zápis z jednání sociální komise 5. 12. 2022 

 

Zahájení jednání – 17:02 

Konec jednání 18:30 

Přítomni: Iveta Běhounková, Alena Ševčíková, Markéta Zimová; 

Host a pověřený zapisovatel:  Jana Doláková  

Ověřovatel zápisu: Markéta Zimová 

 

Program: 

1. Rodinná politika koncepce na další období / Alča 

2. Rozpočet na příští rok a akce/ Iveta 

3. Dotace cizinci / Jana info 

4. Poradna / Markéta info 

5. Senioři / Iveta info 

6. Čtecí babičky pokračování  

7. Příspěvky pro děti solidarita  

 

Kalendář akcí na rok 2023, viz příloha 

Komise připraví akce: Den zdraví – 14. 3. 2023 v čase 14 – 17 hodin  

 a Dobrobazar 7. 10. 2023 14:00, obě především ve sportovní hale. 

Podklady pro Den zdraví dodat pro lednový Zpravodaj, A. Ševčíková bude koordinovat 

prohlídku haly zástupcem zdravotního ústavu. Prezentovat se bude také nový fyzioterapeut, 

oslovíme všechny lékaře z DM. 

 

Poradna – M. Zimová zavádí bezplatnou poradnu pro občany DM; nabídka prostoru mimo 

úřad se nám jeví jako velmi dobré řešení pro potenciální zájemce. Příští měsíc proběhne 

sezení na nové adrese – vypíchnout na letáku. Nabídka konzultace panu Z. Řádovi. 

Případ exekuce v rámci projektu Milostivé léto stále ještě v řešení – info I. Běhounková o 

situaci pana Řády. S řešením pomáhá pan R. Hábl. 

M. Zimová zpracuje krátký článek o možnostech poradny do lednového Zpravodaje. 

 

Dotace Integrace – seznámení s projektem Poznej svého souseda II. Žádost s projektem byla 

odeslána na MHMP. 



Senioři – I. Běhounková informovala o vývoji projektu v DPS – tzv. IT SEN. Zvýšení nájemného 

v DPS – schůzka s obyvateli DPS 12/12, UA nájemné plně uhrazeno.  

V DPS se uskutečnila pod vedením I. Běhounkové brigáda. Požadavek ke zvážení úřadu: 1x 

měsíčně vytřít zasedačku, ověřit funkčnost kuchyňky a možnost připojení vody a vestavění 

trouby u p. Tůmy. 

Každé pondělí v DPS v 18:30 hodin Filmový klub SEN 

 

Rod. Politika – koncepce Prahy prostudovala A. Ševčíková - koncepce pro DM na další 

období: dvě hlavní priority dostupnost škol a školek 

          dostupné bydlení 

Koncepce rodinné politiky na příští období bude navazovat na naši koncepci z roku 2021, na 

příští schůzce probereme jednotlivosti; komise považuje za důležitou také návaznost na 

kulturní, sportovní strategii a činnost spolků v DM. Zástupce komise se zúčastní společné 

schůzky subjektů nad kalendářem akcí a nastavením spolupráce pro příští rok – v lednu 2023. 

 

Příští schůzka komise proběhne 2. 1. 2023 v 17:00 hodin. 

 

 

Zapsala 6. 12.2022 Jana Doláková 


