
Zápis z 1. jednání Komise pro rodinu a dítě 

 konané dne 14. 11. 2022 v zasedací místnosti MČ Praha - Slivenec 
 
Přítomny: MUDr.Bc. Jelena Černíková, Mgr. Lenka Kudláková, Mgr. Jana Šimáčková,  
                   Martina Havlíková 
Nepřítomny: Mgr. Edita Šimková (oml), Mgr. Jaroslava Jankovská (oml) 

 

 

Program: 

1. Představení členů, sepsání kontaktů, komunikační cesta 

2. Představení náplně komise 

3. Návrhy a připomínky 

4. Termín další schůzky 

 

 

K bodu 1 

Předseda: MUDr. Bc. Jelena Černíková 
Členové: Mgr. Lenka Kudláková, Mgr. Edita Šimková, Mgr. Jaroslava Jankovská, Jana    
               Šimáčková,  Martina Havlíková 
Tajemník: Jana Szilvásiová, DiS. 
 
Členky předaly kontakty, veškerá korespondence bude probíhat elektronickou poštou. Počet 
členů nemusí být konečný, byla dána výzva o členství v této komisi do Mramoru 6/2022. 

K bodu 2 

Cílem činnosti komise je podpořit funkci rodiny ve společnosti. 

Komise ve své činnosti:  

- podporuje rozvoj komunitního uspořádání obce, 
- pořádá akce zaměřené na setkávání rodin a podporuje rozvoj mezigeneračních vztahů 

a vzájemné meziobčanské pomoci, 
- podporuje vybrané aktivity, resp. akce, které pořádají sdružení dětí, mládeže a seniorů, 
- spolupodílí se na poradenské činnosti zaměřené na problematiku související 

s rodinným životem v celé jeho šíři, 
- podporuje a pořádá prorodinné aktivity, 
- předkládá zastupitelstvu MČ iniciativní návrhy v oblasti působení komise, 
- úzce spolupracuje s nestátními a charitativními organizacemi, které sídlí v MČ a také 

s organizacemi z jiných MČ, které pracují v oblasti působnosti komise, 
- spolupracuje s předškolními i školními zařízeními, které sídlí v MČ, 



- podílí se na přípravě a vyhlášení dotačních programů, grantů v oblasti působnosti 
komise, 

- projednává návrhy, podněty a stížnosti občanů či organizací působících na území MČ 
v oblasti působnosti komise, 

- průběžně sleduje a vyhodnocuje problematiku v oblasti využití volného času dětí, 
mládeže a seniorů. 

 

K bodu 3 

- nové akce pro celou rodinu: např. ke Dni rodiny 
- možnosti volnočasových aktivit pro skupinu  -náctiletých 
- zjistit formou ankety, co rodinám ve Slivenci chybí 
- zjistit zájem o další volnočasové aktivity u dětí ze základní školy 
- besedy (s odborníky, s veřejností)  
- poradny (virtuální, s odborníky) 
- odkazy na webu MČ Praha – Slivenec (připravují se nové stránky, realizace 

květen.červen 2023) 

 

K bodu 4 

Další jednání komise je v plánu  v lednu 2023, event. dříve dle potřeby. 

 

ZÁVĚR: 

- Sjednat schůzku s ředitelkou školy a domluvit spolupráci 
- Připravit anketu pro žáky základní školy, informovat o tom vedení školy 
- Připravit anketu pro rodiny do Mramoru 1/2023 
- Příprava Dne rodiny (15. 5. 2023) 
- Zjistit dostupnost a možnosti odborníků pro besedy 
- Zajistit podklady pro vznik poradny v prostorách úřadu MČ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Szilvásiová Jana, DiS. 


