Zápis z on-line zasedání Komise sociálně zdravotní konané
dne 18. března 2021

Přítomni: viz prezenční listina
Nepřítomni: viz prezenční listina
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Úvod
Počty pracovníků Odboru sociálního
Informace o očkování
Projednání přijatých žádostí o grant pro rok 2021
Namátková kontrola vyúčtování grantů z loňského roku
Diskuze a závěr

Bod 1 Úvod
Předsedkyně Komise sociálně zdravotní, PaedDr. Taťjana Horká přivítala přítomné na on-line
zasedání komise představila program dnešního jednání.

Bod 2 Počty pracovníků Odboru sociálního
Mgr. Dobišová Zemanová, vedoucí Odboru sociálního, členům komise sdělila, že došlo
k navýšení počtu pracovníků na Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), neboť došlo
k navýšení počtu dětí na území zdejší městské části. K navýšení došlo o 2 pracovníky. Aktuálně
je možné OSPOD obsadit až 15 pracovníky. V červnu tohoto roku čeká celý Odbor sociální
kontrola z Magistrátu hlavního města Prahy. Jedná se o hloubkovou kontrolu, která se každé
3 roky na všech městských částech opakuje. Oddělení sociální péče a prevence má zřízenou
linku pro seniory, kdy pracovníci tohoto oddělení pomáhají seniorům s registrací na očkování
proti Covid-19. Evidují se problémy, kdy senioři jsou nespokojeni s rychlostí očkování. Aktuálně
jsou někteří senioři netrpěliví, slovně agresivní. Pracovníci jsou jakýmisi nárazníky. Odbor má
nedostatek informací. Na Poliklinice Prosek se očkuje vakcínou Moderna.
Úřad zadal zakázku na zpracování tras pro zrakově postižené osoby od metra, autobusu a
tramvaje tak, aby se snadno dostali na občanské průkazy, informace a Odbor sociální.
Bod 3 Informace o očkování
Ing. Janák, Radní pro oblast zdravotní a sociální, členům komise sdělil, že očkování na
Poliklinice Prosek probíhá, očkuje se vakcínou Moderna. Aktuálně očkovací centrum obdrželo
dodávku 2x 500 očkovacích dávek. V jeden den se nejvíce podařilo naočkovat 77 lidí. Dle
sdělení vedení polikliniky jsou pracovníci očkovacího centra schopni zajistit kapacitu očkování
až 100 lidem denně. Aktuálně se doočkovávají osoby starší 80 let, a začíná se ve velkém
očkovat obyvatelstvo starší 70 let a celkově se naočkovalo přes 100 pedagogů. Linka pro
seniory bývá přetížená. V domově seniorů jsou očkovaní úplně všichni obyvatelé tohoto
domova včetně personálu. Ústavy sociální péče dostávají především vakcínu AstraZeneca.
Aktuálně v domově seniorů není potřeba provádět klientům testy, neboť jsou očkovaní. Dále

se seniorům a osobám s invalidním důchodem rozdávají každé pondělí od 16 do 17 hodin před
budovou úřadu roušky (5 ks) a 2 respirátory. Rozdává se také na Poliklinice Prosek. Obyvatelé
dostávají i dezinfekci. Toto celé funguje od dubna roku 2020.

Bod 4 Projednání přijatých žádostí o grant pro rok 2021
Předsedkyně komise sociálně zdravotní zajistila přes tajemníka komise sken všech přijatých
žádostí. Každá přijatá žádost byla prodiskutována a mezi členy komise probíhala rozsáhlá
diskuze. Na požádání členů Mgr. Dobišová Zemanová doplnila informace o organizacích, které
dlouhodobě se zdejším úřadem spolupracují a dále členům vysvětlila potřebnost ostatních
služeb.

Bod 5 Namátková kontrola vyúčtování grantů z loňského roku
Mezi členy komise dále probíhala rozsáhlá diskuze ohledně vyúčtování přidělených grantů.
Ing. Janák navrhl předsedkyni komisi, že je možné požádat Odbor ekonomický o předložení
vyúčtování přidělených grantů, jenž se pro kontrolu členům komise předloží. S tímto
předsedkyně souhlasila.
Bod 6 Diskuze a závěr
Zhodnocení zasedání komise, projednaných grantů a situace ohledně očkování

Zapsal:
Bc. Petr Slavíček, DiS.

Schválila a podepsala:
PaedDr. Taťjana Horká, předsedkyně komise

