
Zápis z jednání Komise zdravotní a sociální dne 07.09.2016

Přítomni: dle prezenční íistiny

Koordinátor: Mgr. R. Dikan

Hosté: pí J. Vacková - OSVZ

Program:

„Zahájení

2) Návrh na přidělení bytu

3) Nava žádost o zařazení do seznamu žadatelů o byt v DPS (žadatele splňující podmínky

dle platné Směrnice č. 112015 „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“)

á) Žádost o poskytnutí individuální dotace —— Oblastní nemocnice Příbram a.s., Generála R. Tesaříka

80, 261 01 Příbram |

5) Různé - Komunitní dům seniorů - KODUS

6) Závěr

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

- hlasováno (proíprotiízdržet se):

Hlasování: siam

ad 2) Návrh na přidělení bytu v DPS

- hlaSOvano (proíprotilzdržel se):

. žádost o přidělení bytu manželům—

- hlasování: GJOIO

ad 3) Nová žádost o zařazení do seznamu žadatelů o byt v DPS (Žadatelé nesplňující podmínky

dle platné Směrnice č. 1!2015„Pravidia pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města

Příbram“)

- hlasováno (proíprotií'zdržel se):

. žádost o zařazení do seznamu žadateiů o byt v DPS paní-a pana-

- hlasování: Oíůío - Komisí nedoporučeho

ad 4) Žádost o poskytnutí individuální dotace — Oblastní nemocnice Příbram a.s., Generála R.

Tesaříka 80, 261 01 Příbram ]

» hlasováno (pro!protiízdržel se):

Obiastní nemocnice Příbram a.s. žádá o poskytnutí individuální dotace ve výši 25.000 Kč pro částečně

financování dvou projektů pro pacienty Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Jedná se o projekty Hrajeme

si s nemocnicí a Dobrovolnické centrum. Oba projekty - Dobrovolnické centrum i Hrajeme

sis nemocnicí jsou určeny pacientům, kteří jsou po dobu jejich hospitalizace handicapovaní. Jedná

se o pacienty dětského věku, pacienty s nízkou nebo žádnou frekvencí návštěv blízkych osob,

pacienty hospitalizovaně dlouhodobě, pacienty s různým stupněm dočasné či dlouhodobé imobility.

Cílem obou projektů je především aktivizace pacientů vytipovaných na základě výše uvedených

faktorů, zvýšení jejich psychické pohody, vyplnění jejich volného času, snižení stresu z hospitalizace

& tím výrazná podpora vjejích odhodtání se uzdravit nebo zlepšit svůj zdravotní stav. Nejedná se tedy

o zdravotní péči, ale její vhodně doplnění.

Hlasování: 610K) - Komise doporučuje finanční příspěvek v částce 15.000 Kč

Najednání komise se dostavila Mgr. Alena Ženíšková



ad 5) KODUS — 1. místostarostka mesta informovala přítomné o tom, že na město se obrací velký

počet (desítky) občanů coby žadateiů o nájem v KODUSu. Budoucí kapacita domu je pouhých

23 míst. Dotační titul určuje pouze široká kritéria pro užívání bytů v KODUSu — příjem, věk 55+

apředpoklad komunitního způsobu života obyvatel. Mgr. Zeníšková apeluje na členy komise,

aby si mezi sebou (do příštího jednání) zasílali prostřednictvím koordinátora (OSVZ) svě náměty,

nápady, podněty, připomínky... k určení dalších kritérií pro přijetí žadateie do KODUSu.

Termín dalšího jednání komise je stanoven na den 05.10.2018 od 15:30 b v místnosti OSVZ

„Povídárna“ na adrese MěU Příbram, čp. 107, v přízemí.

Datum: 08.09.2016

Zapsala: pí Jitka Vacková — pracovnice OSVZ

Podpis:

Předseda komise: PhDr. Petr Vácha

Podpis:


