
Zápis z jednání Komise zdravotní a sociální dne 08.03.2017

Přítomni: dle prezenční íistiny

Koordinátor: Mgr. R. Dikan

Hosté: pí J. Vacková — OSVZ

Program:

„zahájení

2) Zádost o poskytnutí dotace v souvislosti s realizací kontaktního m ísta Senior Point a zajištění

aktivit pro seniory v Příbrami a okolí v roce 2017, Společně, o.p.s., Mendlovo náměstí 1a, 603 00

Brno

3) Žádost o spolupartnerství při realizaci projektu „Sociální automobil“ - Kompakt spol. s r.o.,

Českomoravská reklamní agentura, Opietalova 683, 290 01 Poděbrady, provozovna Jiráskova

1424. 290 01 Poděbrady _

4) Zádost o poskytnutí finančního daru Ustavu sociální péče Brdy, z.ů., Sluneční náměstí 2583i11,

Praha 5, provozoma Domov Čenkov, poskytovatel sociálních služeb

5) zadost o iřísiěvek na vi'da'le sio'lené s asistenčním psem pro paní_ bytem

6) Nová žádosti o zařazení do seznamu žadatelů o byt v DPS (žadatelé splňující podmínky

dle platné Směrnice č. „2015 „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“)

?) Návrhy na přiděleni bytu v DPS

8) Různé

9) Závěr

ad 1) PhDr. Vácha — konstatoval usnášeníschopnost a seznámil přítomné s navrženým programem

- hlasováno (proíprotiizdržel se):

Hlasování: 6í0í0

act 2) Žádost o poskytnutí dotace v souvislosti s realizací kontaktního místa Senior Point a zajištění

aktivit pro seniory v Příbrami a okoii v roce 2017, Společně, o.p.s. Mendlovo náměstí 1a. 603 00

Brno

- hlasováno (proíprotifzdržel se):

Jedná se o žádost o poskytnutí dotace na seniorské aktivity, zajišťované prostřednictvím kontaktního

místa Senior Point, Žežická 193, Příbram VII. S žádosti na dotaci z rozpočtu města Příbrami dekíaruje

Společně o.p.s. zajištění finančních prostředků na dofinancování realizovaných aktivit z dalších zdrojů.

Hlasováni: 61010 - Komisí navržen finanční příspěvek v částce 500.000 Kč

od _3) Žádost o spolupartnerství při realizaci projektu „Sociální automobil“ - Kompakt spol. s r.o.,

Českomoravská reklamní agentura, Opletalova 683, 290 01 Poděbrady, provozovna Jiráskova

1424, 290 01 Poděbrady

- hlasováno (proíprotiízdržel se):

Za spoluúčasti firem, měst a obcí daneho regionu, chce Kompakt spot. s r.o., Českomoravská

reklamní agentura pomoci vytvářet, zdokonalovat a obnovovat vozový park v zařízeních,

která svoji činnost zaměřiía na výchovu, vzdělávání, rehabiiitaci nebo integraci osob zdravotně

postižených nebo jinak handicapovaných. Jedná se konkrétně o pomoc Obecně prospěšná

společnost Ortiček-Předni Chlum 23, 262 56 Milešov. Díky zakoupení reklamní plochy na vozidle

může město Příbram pomoci tomuto projektu.

Hlasování: 610K) - Komisí nenavržen žádny finanční příspěvek

ad 4) Žádost o poskytnutí finančního daru Ústavu sociátní péče Brdy, z.ú., Sluneční náměstí 2583í11.

Praha 5, provozovna Domov Čenkov, poskytovatel sociálních služeb

- hlasováno (proíprotirzdržel se):



Ústav sociální péče Brdy, z.ú., Sluneční náměstí 2583í11, Praha 5, provozovna Domov Čenkov,

poskytovatel sociátních služeb žádá o poskytnutí finančního daru na zkvalitnění péče o občany města

Příbram, kteří jsou v péči Domova Čenkov, Cenkov 169, Jince. Prostředky by byly použity

na aktivizační programy pro uživatele a smysluplné trávení volného času v zařízení.

Hlasování: 6í0í0 - Komisi nenavržen žádnýflnanční přispěvek

ad 51 Ži'doit i iřisiěvek na vidili siil'ine s asistenčnim psem pro pani_bytem

- hlasováno (proíprotirzdržel se):

Žádost o příspěvek na výdaje spojené s asistenčnim psem zdůvodňuje žadatelka tím, že zatímco

na vodící psy stat přispívá částkou maximálně 350.000 Kč, na asistenčního psa nepřispívá. Zadatelka

asistenčniho psa ziskala diky příspěvkům od sponzorů a neziskových organizací. Výdaje spojené

s asistenčním psem jsou die jejího vyjádření v souhrnu ve výši 43.932 Kč ročních nákladů.

Hlasováni: 610í0 - Komisi navržen finanční příspěvek v částce 5.000 Kč

ad 6) Nové žádosti o zařazení do seznamu žadatelů o byt v DPS (žadatelé splňující podmínky

dle platné Směrnice č. 1í2015 „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města

Přibram“)

- na vědOmí:

ad ?) Návrhy na přidělení bytu v DPS

- hlasováno 0 jednotíivych žadatelich (proiprotiízdržel se):

. žádost o přidělení bytu manželům—

- hlasování: 610K)

. žádost o přidělení bytupanu—

' hlasování: 6!0i0

- žádost o přidělení bytu pan-

- hlasování: GIDFO

. žádost o přidělení bytu panu-

- hlasování: 6í0!0

. žádost o přidělení bytu paní-

- hlasování: Gí0í0

- žádost o přidělení bytu paní-

- hlasování: GIDKO

. žádost o přidělení bytu paní—

- hlasování: 6í010

Termin dalšího jednání komise je stanoven na den 05.04.2017 od 15:30 h v zasedací místnosti Senior

Pointu Příbram, na adrese Žežická 193, Příbram VII, v pavilonu byvale 8. ZŠ u Družby, v 1. patře.

Po ukončeníjednání budou členové komise seznámeni s provozem Senior Pointu Příbram a v případě

zájmu bude umožněna také prohlídka Komunitního domu seniorů Příbram.

Datum: 09.03.2017

Zapsala: pí Jitka Vacková — pracovnice OSVZ

Podpis:

Předseda komise: PhDr. Petr Vácha

Podpis:




