
Zápis ze zasedání Komise sociálně zdravotní konané  

dne 20. května 2020 
 

 

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

1. Úvod 
2. Představení nového člena komise  
3. Činnost pečovatelské služby na Praze 9 v době koronaviru  
4. Činnost Odboru sociálního ÚMČ Prahy 9 v době koronaviru  
5. Různé 

 
 
Bod 1 Úvod  
 
Předsedkyně Komise sociálně zdravotní, PaedDr. Taťjana Horká přivítala přítomné a 
představila program dnešního jednání.  
 
 
Bod 2 Představení nového člena komise     
 
Předsedkyně Komise sociálně zdravotní, PaedDr. Taťjana Horká představila všem nového 
člena, pana Mgr. Petra Daubnera.  
 
 
Bod 3 Činnost pečovatelské služby na Praze 9 v době koronaviru   
 
Mgr. Michaela Žáčková, ředitelka Sociální služby Praha 9, z. ú., přítomné seznámila s činnostmi 
sociálních služeb na Praze 9. Uvedla, že díky použití všech dostupných ochranných pomůcek a 
prostředků se nákaza Covid-19 nerozšířila do žádné jejich služby. V případě podezření v terénu 
byla domluvena velká součinnost s rodinou klienta. Pečovatelská služba zajistila 
prostřednictvím velkého množství dobrovolníků dovoz nákupů, jídla, léků, ochranných 
prostředků. Došlo ke střídání zaměstnanců tak, aby se s další skupinou na pracovišti 
nepotkávali. Denně byly zveřejňovány aktuální informace na webu a facebookových stránkách 
organizace. Byla zřízena telefonní linka, na kterou bylo možné se obrátit a domluvit 
zprostředkování požadované služby dobrovolníky (např. vyzvednutí receptu a léků v lékárně, 
apod.).  
Dětské skupiny na Proseku byly dle aktuálního zájmu rodičů v provozu.  
Služba, která musela být povinně uzavřena, byl denní stacionář a aktivizační centrum.  
Paní ředitelka zdůraznila velké poděkování radnici MČ Prahy 9, zejména panu Ing. Jiřímu 
Janákovi, Mgr. Tomáši Portlíkovi a tajemníkovi úřadu, panu Ing. Leoši Tomanovi, kteří 
zprostředkovali dovoz ochranných pomůcek, dezinfekce a průběžně projevovali velký zájem a 
poskytovali potřebnou pomoc.  
Předsedkyně komise jménem Komise sociálně zdravotní poděkovala přítomné paní ředitelce 
za odvedenou práci a vysoce ocenila její pracovní nasazení a jejího pracovního týmu.   
 



 
Bod 4 Činnost Odboru sociálního ÚMČ Prahy 9 v době koronaviru   
 
Mgr. Jana Dobišová Zemanová, vedoucí Odboru sociálního, přítomné členy komise seznámila 
s fungováním odboru sociálního v době nouzového režimu. Vedoucí odboru sdělila, že 
pracovníci v prvních dnech od vyhlášení nouzového stavu kontaktovali osoby, které pobírají 
příspěvek na péči ve 3. a 4. stupni. Byl vytvořen informační materiál, který byl distribuován do 
domů ve správě zdejšího úřadu, dále byl distribuován na Polikliniku Prosek. Radnice ve 
spolupráci s OC Harfa zajistila potravinovou pomoc pro seniory, osoby se zdravotním 
postižením a jednotlivce v tíživé sociální situaci. Pracovníci odboru zajistili od dobrovolníků 
velké množství ochranných roušek, které distribuovali v terénu, donášeli osobám, které nebyly 
schopny si tyto ochranné pomůcky zajistit samy. Pracovníci Odboru sociálního měli a mají 
přepojené pevné telefony na své pracovní mobily, a poskytují intervence i v pozdních 
odpoledních hodinách.  
 
Předsedkyně komise jménem Komise sociálně zdravotní ocenila a poděkovala vedoucí odboru 
za odvedenou práci a nasazení jejího týmu.  
 
 
Bod 5 Různé 
 
Diskuze na téma druhé vlny koronaviru a zajištění ochranných pomůcek. Předsedkyně dále 
informovala o situaci Polikliniky Prosek.  
 
 
 
 
Zapsal:         Schválila a podepsala:  
 
Petr Slavíček, DiS.              PaedDr. Taťjana Horká, předsedkyně komise  


