Zápis z jednání
Výboru sociálního a zdravotního ÚMČ Praha – Vinoř
dne 26.2.2019
Zahájení:

17.30 hod.

Přítomni:

Jan Červenka (předseda - JČ), Ivana Zikmundová (IZ), Jiřina Dlabačová (JD),
Lenka Janoušková (LJ), Markéta Marešová (MM)

Na jednání byly projednány tyto otázky:
1) JČ podal informaci o řešení sociálního případu paní JP (nar. 1956), která žije sama
v rodinném domě a byla propuštěna po hospitalizaci v nemocnici s dg. Středně těžká
mozková příhoda. Díky pochopení a pomoci pana ředitele ZŠ A. Tellera byla paní JP
zařazena počínaje dnem 25.2.2019 mezi odběratele obědů pro důchodce, kterým škola
(p. školník) zajišťuje rozvod do bytu. Úhradu obědů v kanceláři ZŠ provedl zálohově
ve výši 5.000,- Kč JČ. Aktuální dohoda o dodávce obědů je do konce školního roku
2018/19. JČ je v kontaktu se synem jmenované, který bydlí mimo území MČ PrahaVinoř.
2) JČ podal informaci, že částka rozpočtových prostředků určených pro sociální činnost
ve výši 250.000,- Kč, účelově určená ZŠ pro náhradu nákladů spojených s dotovaným
stravováním starobních důchodců, bude rozpočtovým opatřením Rady MČ převedena
do dispozice ZŠ, dle původně sjednaného a výše uvedeného účelu.
3) JČ podal informaci o svých návštěvách na setkání důchodců na faře a v zasedací
místnosti Na rychtě, které uskutečnil v období minulých dvou měsíců.
4) IZ podala informaci o setkání s praktickým lékařem MUDr. Krausem ml., kterého
požádala o spolupráci při případném vytipování sociálně potřebných starších občanů
naší MČ.
5) Výbor projednal vzniklou situaci ohledně potřeby zajištění vydávání obědů pro
důchodce v budoucnu, když aktuální časový rozvrh a kapacita školní jídelny je
nedostatečná pro zajištění plynulého vydávání obědů žákům ZŠ. JČ informoval výbor
o dočasném řešení stavu, kdy do konce školního roku 2018/19 bude zachován stávající
časový rozvrh vydávání obědů, počínaje zářím 2019 bude výdej obědů důchodcům
zajištěn v období od 10.45 do 11.00 hodin a počínaje druhým pololetím školního roku
2019/20 bude zajištěn výdej obědů důchodcům dle rozhodnutí Rady MČ prostředky
MČ (zaměstnanci nebo partnery v určeném místě). Tento stav by pak měl setrvat do
dokončení rekonstrukce druhé kuchyně v budově MŠ, kde je plánováno i nové výdejní
místo obědů pro důchodce (seniory).
6) Výbor pověřil JČ projednáním možnosti účasti žáků nižších ročníků ZŠ na setkání
důchodců v období Velikonoc, včetně vystoupení a zajištění přání.
7) Výbor pověřil IZ zajištěním komunikace s lékaři praktikujícími ve zdravotním
středisku MČ ohledně případných podnětů ke zlepšení prostředí pacientů a personálu.
Ukončení:

19.45 hod.

Zapsal:

Jan Červenka, předseda VSZ ÚMČ Praha-Vinoř

