
Zápis č. 26/2017 

z 26. zasedání komise RMČ pro seniory ze dne 26. 3. 2018 

Přítomni: Mgr. Jana Štollová, Anna Horňáková, Marie Nová, Zuzana Tuščáková, Bc. Jiří Krejčí, 
Ladislav Klojda, Petr Vilím 
 
Tajemnice komise: Jana Janků 
 
Omluveni: PhDr. Václav Bouda, Jiří Hons  
 

Jednání komise zahájila a řídila předsedkyně komise 

1) Volba ověřovatele zápisu -  Ladislav Klojda 
Hlasování: 7 pro, proti: 0 
 

2) Kontrola zápisu z 25. zasedání komise 
• zapojení seniorů z MČ Praha 8 do projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata  

- klienti OÚSS se aktivně zúčastnili projektu ČS rozhlasu Ježíškova vnoučata, 
15 seniorů obdrželo hodnotné dárky 

• informace pí radní Solomonové 

3) Návštěva rezidence pro seniory RoSa a Domova pro seniory Ďáblice 

4) pí. Janků informovala komisi o udělení ceny MPSV -  GRATIAS Mgr. Dagmar Kubičíkové, 
vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí  - „sociální  pracovník r. 2018.“ Ocenění bylo 
uděleno pouze čtyřem sociálním pracovníkům v ČR a to 2 ve veřejné zprávě a 2 v sociálních 
službách.   

Členové komise blahopřejí Mgr. Kubičíkové k udělení ocenění 
Hlasování: 7 pro, proti: 0 
 
4) Dům sociálních služeb a Alzheimer Home Libeň v budově DSS - členové komise se dotazovali 
na dotace MHMP poskytované na sociální služby v pobytových zařízeních a zda poskytuje 
Alzheimer Home registrovanou sociální službu. Informace podá na příštím jednání pí. Janků. 
Proběhla diskuze k vyšším úhradám nákladů od klientů v soukromých zařízeních. 
 
5) Hospicová péče – p. Krejčí informoval o zlepšení situace při financování těchto zařízení 
(grantové podpory na výstavbu hospiců, úhrada zdravotních pojišťoven, zvýšení mezd 
zaměstnanců). 
 
7) pí. Tuščáková informovala komisi o pořádání poutě 21. 4. - kostel sv. Vojtěcha 
 
8) p. Vilím informoval členy komise o dopravě Zenklova - tramvaje by měly jezdit od června 



 
Termín příštího zasedání komise: 23.4. 2018 v 15 hod  

Předsedkyně komise ukončila jednání v 16.15 hodin. 

 

Předsedkyně komise : 

Ověřovatel zápisu:  

Tajemnice komise: 


