ZÁPIS
zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a bývanie
pri Mestskom úrade v Starej Turej
zo dňa 14.júna 2011

Prítomní: Mgr. J. Bublavá, Ing. L. Galovičová, J. Lužná, Mgr. S. Krištofíková, MUDr. E.
Sadloňová, Ing. V. Zapletalová, Z. Zaťková, PharmDr. L. Barszcz
Ospravedlnený: M. Mlynek

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájenie komisie;
Prejednanie žiadostí o jednorazové sociálne dávky;
Prejednanie žiadostí o predĺženie nájmu;
Prehľad vývoja ukazovateľov opatrovateľskej služby za roky 2008-2010;
Detský letný tábor pre deti zo Starej Turej zo sociálne slabších rodín
- schválenie definitívneho zoznamu detí;
Schválenie definitívneho zoznamu ZŤP na podporu z charitatívneho fondu;
Komunitný plán sociálnych služieb v meste - priebežná informácia pracovných
podskupín o stave rozpracovanosti aktivít;
Rôzne – podnety a pripomienky členov komisie;
Záver rokovania komisie.

1. Predseda komisie PharmDr. Barszcz Leopold privítal prítomných členov komisie,
ktorí spoločne prejednali a nasledovne schválili program komisie.
2. Boli prejednané a schválené jednorazové dávky pre obyvateľov Starej Turej:
-

Mičová A., schválené 200 €

-

Hučková A., schválené 50 €
ako vecná dávka na úhradu pobytu dieťaťa v MŠ

-

Durcová A., príspevok z charitatívneho fondu vo výške 22,50 ako polročné
školné v ZUŠ na I.polrok škol.r. 2011/2012

3. Boli prejednané a schválené žiadosti o predĺženie nájmu obyvateľom Starej Turej:
-

Černáková I., predĺžiť nájom o 1 rok

-

Drexler D., predĺžiť nájom o 1 rok

-

Gombárová E., predĺžiť nájom o 1 rok

-

Jurášová , predĺžiť nájom o 1 rok

-

Klčová Z., predĺžiť nájom o 1 rok

Komisia prejednala a schválila návrh na presťahovanie p. Kováčovej do bytu po p.
Jankovičovej.
4. Členovia komisie prejednali a vzali na vedomie prehľad ekonomických prepočtov
v oblasti opatrovateľskej služby poskytovanej mestom. Súčasne sa uzniesli, že
v súčasnosti nedoporučujú zvyšovanie úhrad za opatrovateľskú službu v teréne aj
s ohľadom na skutočnosť, ze v blízkej dobe dôjde k zvýšeniu cien stravy rozvážanej
opatrovaným občanom mesta od externých dodavateľov.
5.

Predseda komisie informoval prítomných o ďaľších krokoch v príprave letného tábora
pre deti. Členovia komisie schválili definitívny zoznam detí (zoznam 10 detí pre letný
tábor vo Vysokých Tatrách je prílohou tohto zápisu) a poverili p. Zaťkovú
zorganizovať stretnutie s rodičmi detí za účelom poskytnúť bližšie informácie
o pobyte v letnom tábore.

Informácie o LT 2011:

Program, prihláška, organizačné pokyny sú na www.matica.sk pre deti Medňanský
M., Biesiková M., Hučková M., Očenášek K., Belišová E., Stančík P., Stančíková A.,
Dynžíková R., Galandáková L., Tomečková V.

Medzinárodný letný tábor, deti zo Starej Turej sú v 2. turnuse od 10. – 17. 7.2011
Tábor zabezpečuje Ing. Katarína Pacnerová,
tel. 0905-735 336

043/ 4012 830

Fax: 043/ 4133 188 e-mail: fums@matica.sk

Vedúci našej skupiny – Pavol Beliš,
Finančné náklady na LT 10. 7. – 17. 7. 2011 :

Medzinárodný tábor Matice slovenskej v Tatranskej Lesne"/
1 dieťa

10 detí

Poplatok za pobyt

88

€

880

€

Vstupenky

14

€

140

€

Cestovné oba smery

12,608 €

126,08 €

Miestenky

1,32 €

13,20 €

Poistenie 8 dní

3,20 €

32

Celkové náklady

119,128 €

€

1 191,28 €

6. Členovia komisie prerokovali príspevky z charitatívneho fondu mesta pre občanov so
ZŤP s predloženým zoznamom:
Peňažný príspevok v hodnote 166 € /osoba s ZŤP
1 Košťálová, Stará Turá
2. Košťál, Stará Turá
3. Kravárik, Stará Turá
4. Kravárik, Stará Turá
5. Buno , Stará Turá

Peňažný príspevok v hodnote 133 €/osobu s ZŤP
1. Cibulková, Stará Turá
2. Haluza, Stará Turá
3. Hargaš, Stará Turá
4. Hornáčková, Stará Turá
5. Klempa, Stará Turá
6. Sadloňová, Stará Turá.

7. V nadväznosti na ďalšie aktivity ohľadne Komunitného plánu sociálnych služieb sa
komisia rozhodla postupovať nasledovne:
–

rozdať dotazníky do 20.6.2011 /všetky pracovné skupiny/,

–

rozmnožiť a distribuovať dotazníky – zodpovední vedúci pracovných skupín
v spolupráci s oddelením sociálnych vecí.

–

do prac.skupiny pre ZŤP doplniť: p.Klempovú, p.Stančíkovú a p. Hroncovú,

–

do prac.skupiny Rodina a deti doplniť: p.Garajovú,

–

do prac.skupiny Seniori doplniť Ing.Tomisovú.

–

vzory dotazníkov pre jednotlivé cieľové skupiny umiestniť na webovú stránku
mesta Stará Turá /zabezpečí oddelenie sociálnych vecí/

–

termín pre odovzdanie dotazníkov od respondentov je 22. júl 2011.

8. Rôzne :
Komisia prerokovala aktuálnu situáciu p. Ľubice Robekovej, ktorej končí podnájom.
Vzhľadom na závažný problém (matka s deťmi), odsúhlasili jej členovia dočasné poskytnutie
azylovej izby, kde bude ubytovaná s deťmi do 30.júna.2011 v súlade s ubytovacím
poriadkom.

Termín ďaľšej komisie 6.9.2011

V Starej Turej, 11.mája 2011
Zapísala: Ing.Zapletalová
Schválil: PharmDr.L. Barszcz

