
Zápis č. 2 
Komunitní  plánování sociálních služeb MČ Praha 20
pracovní skupina: Senioři a zdravotně postižení

24.4.2007 v zasedací místnosti Úřadu městské části Prahy 20
 
 přítomni: dle prezenční listiny (č.1, č. 2)

      1. Zahájení: Zahájení proběhlo v 10.00 hod. Přítomné uvítala mgr. Mariana Koláčková

     2. Projednání Charty vzájemné komunikace (jednacího řádu)-jednotlivé body - viz příloha
Bod 1.-2.       Bez připomínek
Bod 3.           Volba vedoucího skupiny, který setkání povede - navržen a  všemi hlasy schválen  p.
                      Jakub Žák, vedoucí středisla Křesťanské pomoci
Bod 4.           Volba osoby, která hlídá čas jednání - pověřena byla Ilona  Juklová
Bod 5.           Volba osoby, která píše zápis ze schůze - pověřena byla Olga Švrčulová
Bod 6.-9.       Bez připomínek

Usnesení: 
− jednotlivé body Charty vzájemné komunikace (jednací  řádu) byla  schválena  všemi hlasy
− nadále se bude používat pouze název „Jednací řád“
− jednací řád  bude společně se zápisem z jednání zaslán elektronicky  na uvedené mailové 

adresy, písemně  ZO Zdravotně postiženým a ZO Senioři. Na poštovní  adresu  uvedenou na 
prezenční listině, bude zápis zasílán pouze v tom případě, že nebyla uvedena mailová adresa.

  3. Vytvoření pracovní  skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením
Bylo dohodnuto, že otevřenou pracovní skupinu zatím tvoří tyto osoby:
p. Faltýnková, vedoucí fyzioergoterapie Centra Paraple
p. Malá, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
p. Švrčulová, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
p. Abt, Kodlova 1090, Praha 9
p.Tomečková, LRS Chvaly
p. Žák, vedoucí středisla Křesťanské pomoci

4. Volba zástupce do řídící skupiny
a) za poskytovatele – navržen p. Žák, hlasování – zvolen všemi hlasy
b) za uživatele – volba odložena z důvodů nízké účasti uživatelů, zástupce bude zvolen příště
c) za zadavatele – volba odložena, bude projednáno se zastupiteli 
  
           5. Organizační ujednání
a) zápisy z jednání a originály prezenčních listin budou uloženy u vedoucí odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví ing. Moniky Brzkovské
b)další jednání se bude konat 12. června 2007 v 10.00 hod. v zasedací síni ÚMČ Praha 20
c)na příštím jednání budou projednány  analýza  dotazníkového průzkumu mezi uživateli sociálních 
služeb, který byl  proveden  v září 2006
 

S přítomnými se rozloučila paní Juklová

zapsala: Olga Švrčulová


