Zápis ze zasedání 20. komise pro sociální záležitosti a rodinnou politiku
dne 13. 11. 2017 MÚ Mníšek pod Brdy
začátek 18 h, konec 19:15 h
Přítomné: Jiřina Romová, Marie Janů, Šárka Slavíková Klímová, Monika Umlášková, Lukáš Říha,
Daniela Hrdinová
Omluvené: Jana Mašková, Alexandra Malá, Iva Zemancová
zapisovatelka: Šárka Slavíková Klímová
ověřovatelka: Jiřina Romová
pro 6 proti 0 zdržela se 0
Návrh programu:
1. Kontrola úkolů z minula
2. Senior taxi – J. Daniel, M. Inderka
3. Ostatní – Plánované aktivity komise v příštím roce
Pro 6 proti 0 zdržel se 0
1. Kontrola úkolů z minula
Potravinová sbírka: zásoby Charity jsou v současnosti dostačující, problém se skladovacím
prostorem, ve kterém by se mohly potraviny skladovat a vydávat potřebných postupně. Diskuse
o možnostech: v MKS prostor není, možná by bylo možné počítat s malou komorou např. v novém
projektu U Kožíšků atd.
Koncepce sociálního bydlení na Hladovém vrchu:
Pan Říha předal členkám komise návrh koncepce, po prostudování se na příštím zasedání se k němu
vyjádříme.
2. Senior taxi – J. Daniel, M. Inderka - pan Inderka a pan Daniel se omluvili z důvodu nemoci pana
Inderky, budou pozváni na další zasedání komise.
3.Ostatní
3.a Plánované aktivity komise v příštím roce
A: Paní Slavíková navrhuje věnovat se příští rok seniorům. Z diskuse vyplynul požadavek
zmapovat nabídku sociálních služeb, které se v Mníšku provozují, nebo o které je zájem pomocí
Pečovatelské služby Řevnice, Domova pro seniory Pod Skalkou a Domova Kytín poskytovatele
sociálních služeb. Pro zmapování požadavků na služby pro seniory by mohl být připraven
jednoduchý dotazník, který by byl distribuován např. u praktických lékařů.
Úkol: Pan Říha zmapuje nabídku těchto služeb.
B: Komise navrhuje připravit jednoduchý leták pro seniory, ve kterém by byly informace
o tom, kde mohou zjistit informace o sociálních službách, nebo kde najdou pomoc. Leták by
navrhla komise a byl by k dispozici na veřejných místech – lékaři, obchody apod., otištěn i ve
Zpravodaji města
Usnesení: Komise žádá RM zařadit do rozpočtu položku na tisk jednoduchého letáku A4
v množství 1000 ks (občanů nad 65 let je v Mníšku 1010)
Pro: 6 proti 0 zdržel se 0

3.b Stále zaznamenáváme velké množství dotazů seniorů z Mníšku i okolí města týkajících se
palčivého problému absence veřejného WC v nákupní lokalitě Mníšku.
Usnesení: Komise žádá RM o řešení potřeby veřejného WC u Billy či Penny Marketu - zvážit
např. formu mobilních toalet. Navrhujeme zahrnout položku do rozpočtu na příští rok.
Pro 6 proti 0 zdržela se 0

3.c Paní Hrdinová zopakovala potřebu seniorů mít po městě více laviček (např. cestou od Billy
po Řevnické, kolem Esmarinu apod.)
Úkol: Zjistit kolik laviček je rozmístěno po městě a na jakých místech jsou, kolik je laviček volných
pro návrh případného umístění. (pan Říha)

3.d Senioři by také uvítali „doktorský“ autobus do Řevnic (např. členky Klubu důchodců tento
požadavek tlumočily již panu Navrátilovi před několika lety).
Komise žádá RM, zda může pověřit komisi, aby zjistila možnosti finanční náročnosti:
A. Kolik by stálo a zda by bylo možné prodloužit linku z Let, Dobřichovice do Řevnic (např. 2x
týdně).
B. Možnost zavést malý autobus cca 2x týdně přímo do Řevnic.

3.c
Paní Janů zmínila problém toho, že sociální pracovník nemá vlastní kancelář a není tak
zabezpečeno soukromí při osobních rozhovorech. Vzhledem k tomu, že prostory pro samostatnou
kancelář na MěÚ nejsou, doporučujeme žadatele informovat o možnosti setkání v soukromí,
nabídnout případně prostor v obřadní místnosti, případně u klienta doma.
Zapsala: Š. Slavíková Klímová
Ověřila: J. Romová

