
 

Zápis ze 3. jednání sociální komise 
konané dne 2. 1. 2023 

 

Zahájení jednání – 17:10 hodin 

Konec jednání – 18:13 hodin 

Přítomni: Iveta Běhounková, Alena Ševčíková, Markéta Zimová 

Host: Jana Doláková 

Zapisovatel: Barbora Dubská 

Ověřovatel zápisu: Alena Ševčíková 

 

Program: 

1. Sociální poradna 

2. Den zdraví 

3. Koncepce sociální politiky 

4. DD Radost 

5. Různé 

 

1. Sociální poradna 

Bezplatná poradna pro občany DM proběhla 2. 1. 2023 – 3 klienti; archivovaná informace je 

pouze jméno a podpis na prezenční listině, ostatní informace a údaje jsou citlivé. 

Obecné podněty z poradny: možnost zvětšení poštovní schránky v DPS – nevejdou se dobře 

dopisy velikosti A4; komunitní pomoc typu Šatník Praha a Potravinová banka – možnosti 

zajistit přímo v DM dle aktuálních potřeb klientů (např. 1x za čtvrt roku). 

Další pokračování poradny by bylo vhodné mimo prostory úřadu, během ledna prohlídka 

vytipovaných nových prostor. 

 

2. Den Zdraví 14. 3. 2023 14-17 hodin 

Byly předány podklady pro medializaci akce. Zajištěno 5 stanovišť Státního zdravotního ústavu 

(vyšetření hladiny cholesterolu a glukózy, vyšetření krevního tlaku a pulsu, analýz složení těla, 

prevence užívání alkoholu, nácvik samovyšetření varlat a prsou). J. Doláková nabídla, že 

v rámci akce připraví „dětský koutek“, kde bude s dětmi dělat aktivity vedoucí k osvětě dětí o 

zdraví, zatímco rodiče budou na vlastním programu – k tomu připomínka, že poskytovatel 

programu ručí svým provozním a bezpečnostním řádem pouze za své aktivity. 

  



3. Koncepce sociální politiky  

I. Běhounková doporučila zamyslet se nad koncepčním řešením sociální politiky v DM. Je 

vhodné zamyslet se nad tím, jakým směrem se sociální pomoc v DM má ubírat, definovat 

varianty možností, na co se ve strategii zaměřit. Možnost využít dotazníkové šetření, co 

občané DM v sociální oblasti potřebují. 

 

4. DD Radost / informace 

Rada MČ jako pomoc na přechodnou dobu uzavřela od ledna do června nájemní smlouvu s DD 

Radost, dle které bude DD platit nájem ve výši 10 tis. Kč/měsíc. V této překlenovací době bude 

DD jednat s MHMP o podpoře financování nájmu. MČ nemůže nést finanční odpovědnost za 

stav a fungování objektu, aniž by nájem domova pokrýval tyto náklady. 

 

5. Různé 

Návrh na sdílené kompenzační pomůcky. MČ disponuje řadou nepoužívaných kompenzačních 

pomůcek (např. chodítko, vozík), které by bylo možné zapůjčit dlouhodobě i krátkodobě 

(návštěva lékaře atp.) občanům Dolních Měcholup. Zjistit, co vše může MČ poskytnout, 

vytvořit katalog a oslovit občany s konkrétní nabídkou pomůcek, a i možností pomoci z jejich 

strany (mohou zapůjčit pomůcky, které nyní aktivně nevyužívají jiným občanům, kterým by 

tato výpůjčka mohla pomoci.) 

 

 

Příští schůzka komise proběhne operativně dle domluvy členů komise. 

 

 

Zapsala: Barbora Dubská 

Ověřila: Alena Ševčíková 


