
Komunitní plánování sociálních služeb MČ  Praha 20

Pracovní skupina: Senioři a osoby se zdravotním postižením
Zápis  č. 9, 26.2.2008 10.00 zasedací místnost ÚMČ  Praha 20

Přítomni: Monika Brzkovská, pí Dostálová, Zdenka Jaklová, pí Jehlářová, Štěpánka 

Jeřábková, Ilona Juklová, Mariana Koláčková, Miluše Malá, pí Nedvědová 

1. Mariana Koláčková omluvila vedoucího Jakuba Žáka, t.č. na dovolené. 

Z těchto důvodů setkání vedly Monika Brzkovská a Mariana Koláčková.

2. Monika Brzkovská seznámila přítomné s výsledky zasedání Rady MČ:

a) Rada schválila organizační strukturu v projednaném znění z pracovních 

skupin (příloha zápisu). 

b) Místostarosta Tomáš Kádner se stává garantem KPSS na Praze 20.

c) Monika Brzkovská má za úkol 1x za čtvrt roku informovat Radu o 

výstupech práce KPSS. 

3. Štěpánka Konejlová se stává koordinátorkou KPSS pro Prahu 20.

4. Mariana Koláčková informovala o plánovaném uspořádání veletrhu služeb a 

veřejného setkání na Praze 20, na které je možné využít opět služby Agora 

Central Europe zdarma z projektu Centra sociálních služeb Praha, díky 

kterému proběhlo školení zakládací triády, veřejné setkání v dubnu 2006 a 

dotazníkové šetření a analýza potřeb uživatel z roku 2006.

Dále předala nabídku spolupráce z MČ Praha 14 a 9 k vypracování 

společného adresáře poskytovatelů sociálních služeb.

5. Přítomní se shodli na tom, že:

a) je vhodné spolupracovat na sestavení adresáře/brožury; 

b) je třeba vycházet z dobré praxe viz Bulletin z roku 2002 vydaný MČ 

Praha 20, formát A 5.

c) MČ Praha 20 by měla udělat veletrh služeb spolu s veřejným setkáním.

d) spolupráce přítomných na plánované akce bude probíhat průběžně 

skrze setkání příslušných Svazů naší městské části.

6. Ilona Juklová již projednala a dál projednává obsah brožury se svazy Seniorů, 

Zdravotně postižených a Postižených civilizačními chorobami - výstupy 

přednese na setkání Řídící skupiny 19.3.2008.
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7. Monika Brzkovská iniciuje spolupráci s Informačním centrem, které připravuje 

také nějaký adresář/brožurku.

8. Přítomní byli osloveni (ostatní poskytovatelé a uživatelé budou osloveni 

v dohledné době) k zaslání informací k chystaným akcím na adresu Moniky 

Brzkovské, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

9. Monika Brzkovská podala informace od o.s. Pochodeň a jeho ředitelky Jiřiny 

Šilerové, která se z dnešního setkání omluvila.

10.Další setkání bude zřejmě v dubnu, bližší informace (termín a čas) budou 

předány s předstihem pracovníky úřadu.

Zapsala: Mariana Koláčková
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