Správa o činnosti komisie pre zdravie a sociálnu starostlivosť
pri MsZ v Poltári za rok 2015
Komisia pre zdravie a sociálnu starostlivosť pracovala v zložení : Mgr. Lenka Talánová, MUDr. Jana Gasperová, Mgr. Iveta Uhlárová, Mgr. Pavol Jánošík, Bc. Katarína Marciková, Karol Švintál a zapisovateľka komisie Elena Bodnárová.
Komisia zasadala v roku 2015 celkom päkrát a to v mesiacoch marec, jún, september,
október a november.
Na zasadnutí komisie v marci sa členovia zaoberali 10 žiadosťami o jednorazový finančný príspevok s tým, že pre 8 dospelých žiadateľov, poberateľov dávok v hmotnej núdzi,
bolo celkom schválených 140,00 € na zakúpenie oblečenia, obuvi a hygienických potrieb. Pre
dvoch žiadateľov nebol príspevok schválený.
Mgr. Talánová oboznámila členov komisie so žiadosťou MUDr. Miroslava Garaja
o prejednanie úhrad za zdravotné výkony podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách.
Členovia komisie nedoporučili, aby Mesto Poltár uhrádzalo zdravotné výkony za
posudkovú a sociálnu činnosť.
Na júnovom zasadnutia sa členovia komisie zaoberali celkom 9 žiadosťami
o jednorazový finančný príspevok. Siedmim žiadateľom bol poskytnutý príspevok v celkovej
výške 355,00 € a uvedené finančné prostriedky boli použité na zakúpenie oblečenia a obuvi
pre 16 detí. Dvom žiadateľom príspevok nebol schválený.
Členovia komisie sa v mesiaci september zaoberali celkom 14 žiadosťami. Pre 10
žiadateľov s 31 deťmi bolo celkom schválených na zakúpenie obuvi a oblečenia 350,00 €. Pre
žiadateľa – onkologického pacienta bolo na lieky schválených 30,00 €. Pre tri žiadateľky
nebol príspevok schválený. Vo všetkých prípadoch sa jednalo o poberateľov dávok v hmotnej
núdzi.
Na októbrové zasadnutie komisie bola prizvaná aj p. Šálková, ktorá oboznámila členov komisie s pripravovanou akciou v rámci Októbra – mesiaca úcty k starším a to o kultúrnom podujatí, ktoré sa uskutočnilo v kultúrnom dome. Členovia komisie na uvedený účet
schválili na nákup darčekov finančné prostriedky v celkovej výške do 250,00 €. Skutočne sa
vyčerpalo 208,23 €.

Predsedkyňa komisie oboznámila členov komisie so žiadosťami riaditeliek MŠ
o poskytnutie finančného príspevku pre ich škôlky na vytvorenie darčekov, ktoré odovzdajú
deti z jednotlivých škôlok v sociálnych zariadeniach v meste Poltár pri príležitosti mesiaca
úcty k starším, kde budú vystupovať s kultúrnym programom. Členovia komisie odsúhlasili
na nákup materiálu na zhotovenie darčekov pre seniorov ubytovaných v zariadeniach sociálnych služieb v meste Poltár pre MŠ Sklársku 25,00 € a pre MŠ Kanadskú 25,00 €.
Na uvedenom zasadnutí sa členovia komisie zaoberali aj 4 žiadosťmi o poskytnutie
finančného príspevku. Celkom bolo schválených 60,00 € na zakúpenie oblečenia a obuvi pre
4 deti a 1 žiadateľke bol schválený príspevok vo výške 20,00 € na oblečenie.
Členovia komisie sa na zasadnutí v mesiaci november zaoberali uznesením MsZ zo
dňa 10.11.2015, na základe ktorého sociálna komisia a TSP mali zistiť podmienky a kritériá
na zriadenie nocľahárne a vybrať priestory.
K tomuto bodu bola prizvaná aj p. Berkyová, ktorá v rámci dobrovoľníckej služby
vykonáva prácu terénnej pracovníčky..Členovia komisie po prerokovaní navrhli priestory bývalej fotoslužby alebo priestory bývalej záložne pod kultúrnym domom. O návrhu informovala poslancov MsZ na ich pracovnom stretnutí dňa 26.11.2015 predsedkyňa komisie p. Talánová.
Komisii bola doručená jedna žiadosť o jednorazový finančný príspevok. Členovia príspevok neschválili.
Na uvedenom zasadnutí boli pre 14 ťažko zdravotne postihnutých detí v meste Poltár
členmi komisie odsúhlasené vianočné príspevky v celkovej výške 440,00 €. Výška príspevku
pre jednotlivé deti bola diferencovaná podľa miery postihnutia.
Pri posudzovaní žiadostí o jednorazový finančný príspevok členovia komisie prihliadali aj na vyjadrenia terénnych sociálnych pracovníkov, ktorí v rodinách uskutočňovali šetrenia.
Komisia pre zdravie a sociálnu starostlivosť pri MsZ v Poltári mala v roku 2015
k dispozícii finančné prostriedky v celkovej výške 1 700,00 €.
Zapisovateľka na každom zasadaní komisie predkladala informácie o plnení uznesení
ako aj čerpaní rozpočtu.
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