
Zápis ze zasedání Komise sociálně zdravotní konané  

dne 2. března 2022 
 

 

Přítomni:      viz prezenční listina    
 
Nepřítomni: viz prezenční listina  
 
Program:  
 

1. Úvod 
2. Vyhodnocení přijatých grantů 2022 
3. Aktuální situace  
4. Různé  

 
 
Bod 1 Úvod  
 

Předsedkyně Komise sociálně zdravotní, PaedDr. Taťjana Horká, přivítala přítomné na 
zasedání komise a představila program dnešního jednání.  
 
 
Bod 2 Vyhodnocení přijatých grantů 2022  
 

Mgr. Jana Dobišová Zemanová, vedoucí Odboru sociálního, seznámila členy komise 
s přijatými žádostmi o grant pro rok 2022.  

 
Mezi členy probíhala diskuze ohledně přijatých grantů a rozdělení finančních 

prostředků.  
 
 
Bod 3 Aktuální situace      
 

Předsedkyně komise předestřela členům komise aktuální situaci na Ukrajině.  
 
Ing. Janák k tomuto sdělil, že migrace občanů Ukrajiny se Prahy 9 taktéž týká. Je nutné 

těmto občanům, kteří přišli na Prahu 9, pomoci. Aktuálně jsou vyjednávána lůžka v ubytovacím 
zařízení Bytostav v Libni. Další prostory bude možné uvolnit v budově České pošty, která je ve 
vlastnictví zdejší městské části.  

V první řadě je nutné, aby občan Ukrajiny, který přijede na naše území, se zaregistroval 
a získal potřebné vízum, případně povolení k pobytu. MPSV a úřad práce aktuálně vyjednávají 
podmínky, za kterých budou těmto osobám vypláceny dávky. Bližší informace o výplatách 
dávek zatím známy nejsou.  

Pro občany Ukrajiny, prchajících před válkou, bylo zřízeno centrum na Mariánském 
náměstí v Praze v prostorách knihovny. Z důvodu navýšení kapacity odbavených osob, bude 
asistenční centrum přestěhováno do Kongresového centra v Praze 4, které by mělo fungovat 
nonstop.   

 
MUDr. Mašek sdělil, že je možné případné zájemce o očkování proti koronaviru 

naočkovat v prostorách Polikliniky Prosek.  



 
Mezi členy dále probíhala diskuze ohledně migrační vlny z Ukrajiny.  
 
Mgr. Zemanová Dobišová sdělila, že pracovníci odboru budou distribuovat aktuální 

informace na místa, na kterých budou tyto osoby ubytovány.  
 
Ing. Janák závěrem poděkoval za odvedenou práci vedoucí Odboru sociálního,  

Mgr. Janě Dobišové Zemanové a celému odboru.  
  

 
Bod 4 Různé    

 
 Předsedkyně komise členům sdělila, že v případě potřeby a vývoji situace bude komise 
svolána dříve.  
 
 
 
Zapsal:         Schválila a podepsala:  
 
Bc. Petr Slavíček, DiS.    PaedDr. Taťjana Horká, předsedkyně komise  


