
Zápis č. 3  

 

Setkání pracovní skupiny Senioři a zdravotně postižení 
 

 

Konané dne: 14. 11. 2013 ve 14:00 hod. na ÚMČ Praha 20, Jívanská 635, 

kancelář vedoucí odboru OSVŠ -  Ing. Brzkovské. 

 

Přítomni: Mgr. Alena Štrobová, Ing. Monika Brzkovská, Michaela Vedralová a 

dále dle prezenční listiny (příloha č. 1) 
 

Hosté: Bc. Lenka Tomsová 

 

 

 
- Mgr. Štrobová všechny přítomné přivítala a předala slovo paní Tomsové. 

- Paní Tomsová představila práci Agendy 21. MČ Praha 20 si stanovila za cíl postoupit 

v Agendě 21 do kategorie C-stabilizace. Zastupitelstvo MČ schválilo deklaraci pro 

projekt Zdravé město Horní Počernice. Součástí bylo i schválení vstupu MČ do 

asociace Národní síť zdravých měst ČR, kam byla minulý týden MČ přijata. V příštím 

roce se zaměří na dvě kampaně. V dubnu na Den Země, na který budou použity peníze 

z rozpočtu a granty. V říjnu to bude Den zdraví, na kterém se představí různé produkty 

a zdravý styl života. Proběhlo setkání s veřejností u kulatého stolu, na kterém se 

probíraly nejdůležitější oblasti a problémy pro nadcházející rok 2014. Dodala 

vypracovaný akční plán (příloha č. 2). 

- Mgr. Štrobová poděkovala paní Tomsové a předala slovo RNDr. Exnerovi. 

- Představil tematické okruhy schváleného Strategického plánu rozvoje MČ Praha 20, 

které písemně vypracoval (příloha č. 3) a jimiž by se pracovní skupiny v rámci 

komunitního plánování mohly zabývat.  

- Projednala se opatření, která budou podkladem pro práci obou skupin, tj. zařazování 

témat do ročních akčních nebo investičních plánů, monitoring uskutečňování opatření 

nebo dílčích úkolů podle akčního plánu do roku 2014. 

- Byl podán návrh, aby se do dalšího jednání požádala veřejnost o názor, co je 

nejdůležitější pro občany Horních Počernic. 

- Ing. Brzkovská prezentovala vyhodnocení dotazníku Bezbariérové Počernice (příloha 

č. 4). Ankety se účastnili lidé se zdravotním postižením, ale i rodiče, kteří se po 

Počernicích pohybují s kočárky. Největším problémem jsou vysoké obrubníky, 

nerovný povrch komunikací, nedostatek zpomalovacích pásů a přechodů pro chodce, 

přerušení chodníků, auta parkující na nájezdech a další. Dalším problémem jsou 

vstupy do budov, hlavně pak do budovy pošty, kde není dostatečná šíře na projetí 

vozíčku nebo kočárku. Ve veřejných budovách schází výtahy a prostory pro uložení 

kočárků. 

-  Mgr. Cibochová se zmínila o práci aktivačního centra, které se v současné době 

nachází v prostorách ZvŠ Bártlova. Vyjádřila význam tohoto projektu pro jeho klienty 

se zdravotním postižením i jejich rodiče. Tématem jednání byla i další možná podpora 

a pokračování tohoto projektu, stejně jako možnost vybudování respitního 

(odlehčovacího) centra ve spolupráci se stabilním partnerem.  



- Pracovní skupina činnost centra jednoznačně podporuje, proto žádá o názory a 

podněty pro volbu strategického partnera i případných prostor pro vybudování 

respitního centra. 

 

 

 

Zapsala: Michaela Vedralová       

 

 


