
Zápis z jednání KOMISE PRO SOCIÁLNÍ OBLAST A RODINNOU POLITIKU  
Dne 28. 11. 2022 od 17:15 h – 19:00 h 

PYítomní lenové: aárka Slavíková Klímová, Iva Zemancová, Vanda Prokbíková, Daniela Hrdinová 

Omluveni: Monika Umlábková, Zdenka ermáková Troníková,  
Helena Havelková - nemohla být pozvána, proto�e nemáme kontakt 

 Stálí hosté: Lukáb Yíha, sociální pracovník, Tereza StYedová, Yeditelka Domova pro seniory 

Hosté: Daniela Páterová, místostarostka 

• Komise je usnábeníschopná 

USNESENÍ: 
Komise bere na v�domí usnesení RM o stálých hostech.  
PRO 4 PROTI 0 ZDR}EL SE 0 

Zapisovatelka navr�ena: aárka Slavíková Klímová 
Ov�rovatelka: Vanda Prokbíková 
PRO 4 PROTI 0 ZDR}EL SE 0 

PROGRAM: 
1. Stí�nost  - Domov pro seniory 
2. Diskuze s paní místostarostkou 
3. Ambeat 
4. Ostatní 

Pro 4  Proti 0 Zdr�el se 0 

1. Stí�nost  - Domov pro seniory 
lenky komise dostaly v materiálech pYed komisí: 
• anonymní stí�nost na vedení a zam�stnance Domova pro seniory, na stravu a nedostatek aktivit. 

Stí�nost byla poslána 27.9. na StYedoeský kraj, ten ji postoupil m�stu Mníbek pod Brdy. RM dala 
materiál k projednání komise. 

• vyjádYení ke stí�nosti od paní Yeditelky StYedové 

• paní Yeditelka StYedová doplnila vyjádYení informací, �e sociální pracovnice a dalbí poskytují 
klientom nadstandardní slu�by. Komise mohla nahlédnout do Knihy pYání a stí�ností (pozitivní 
komentáYe) a do d�kovných dopiso. Ke strav� mají u�ivatelé mo�nost se vyjádYit 1x za m�síc, 
setkání s vedoucí kuchyn�, mají mo�nost spolupracovat s nutriní specialistkou. Mohou si ovoce 
a zeleninu dokoupit na vrátnici, nebo nechat koupit.  

• Poet akcí je vzhledem k dvouletému období s COVID-19 slo�ité hodnotit. Akce pro klienty se 
konají, mají rozné dalbí terapeutické aktivity a otevYelo se místo  Snoezelen pro relaxaci. Paní 
Yeditelka seznámila komisi se zám�rem zYízení etické komise. 

• Paní Zemancová spolupracovala s n�kterými klienty jako terapeutka a za roní spolupráci si 
klienti na vedení a chod domeku nest��ovali /jen malá výtka k jednomu jídlu od jednoho 
klienta/. Naopak vyzdvihovali klidn�jbí atmosféru bez stresu. Paní Zemancová zdoraznila na 



základ� osobní zkubenosti s klienty zájem paní Yeditelky o klienty a rodinné pYíslubníky. 

• Prov�Yení anonymní stí�nosti na obecné zále�itosti nemo�eme konkrétn� posoudit. Komise 
pova�uje vyjádYení paní Yeditelky a dalbí informace za dostaující a neshledala �ádné 
pochybení. 

USNESENÍ: 
Komise bere na v�domí anonymní stí�nosti. Odpov�di paní Yeditelky jsou dostaující a 
vyYízení stí�nosti je tímto pro komisi uzavYené. 
PRO 4  PROTI 0  ZDR}EL SE 0 

2. Paní místostarostka vyslovila n�kolik dotazo: 
SENIOR TAXI 
•  V jakém formátu má pokraovat Senior taxi? Paní Ungrová je nemocná, zp�tné vazby dají se 

synem dohromady. 

Za komisi:  

Destinace jsou v poYádku, není nutné je rozbiYovat. Bylo by to na úkor potu kliento, kteYí by slu�by 
mohli vyu�ít. Na základ� informací od provozovatele doporuujeme: 
• zvá�it zm�nu aso dle vytí�enosti,  
• potYebu prodlou�it dobu (te� je max do14 h),  
• pYípadn� rozbíYení potu dní. 
•  Senior taxy by si zaslou�ilo spíbe rozbíYit své slu�by, zájem je v�tbí, ne� pí Ungrová je schopna 

pokrýt. 

KLUB DoCHODCo 
Vysv�tlení paní Hrdinové k fungování Klubu dochodco. Komise doporuovala pYed 
prázdninami, aby aktivity Klubu dochodco pYevzalo m�sto a rozbíYilo nabídku aktivit pro vbechny 
seniory ve m�st�. Libor Kálman byl pov�Yen pYípravou t�chto aktivit, proto�e má s nimi zkubenosti 
z Prahy 8.  Zpracoval koncepci akcí pro seniory do konce roku ve spolupráci s paní Hrdinovou, 
kterou schválila RM. Komise doporuuje i nadále pYipravovat aktivity pro mníbecké seniory 
pracovníkem MÚ (Liborem Kálmanem) a rozbíYit je nejen na výlety, ale i na dalbí aktivity. 

AMBEAT 
Komise zpracovala pYipomínky k zám�ru AMBEAT v minulém volebním období. Na tyto 
pYipomínky Ambeat odpov�d�l ne zcela konkrétn�. Nabízíme RM souinnost pYi jednání o tomto 
projektu z hlediska sociální oblasti a slu�eb pro mníbecké obany. 

ZAPSALA: 

OV�YILA:




