Zápis z komise pro sociální oblast a rodinnou politiku
5. zasedání 22. 6. 2015
Začátek: 18:00 hod

Konec: 19:30 hod

MÚ Mníšek pod Brdy

Přítomni: Šárka Slavíková Klímová, Jiřína Romová, Marie Janů, Alexandra Malá, Daniela
Hrdinová
Omluveni: Rudolfína Voleská, Iva Zemancová, Jana Mašková
Hosté: Ludmila Svobodová, Pečovatelská služba Města Řevnice
Ověřovatelkou zápisu byla navržena a zvolena Marie Janů.
Pro 5
Proti 0
Zdržel se 0
Schválený program:
1. Setkání s paní Ludmilou Svobodovou, Pečovatelská služba Města Řevnice
2. Zvážení jiného termínu pro zasedávání komise
3. Ostatní
Pro 5
Proti 0
Zdržel se 0
1.

Setkání s paní Ludmilou Svobodovou, Pečovatelská služba Města Řevnice

Na Mníšku mají 23 klientů, poslední dva roky jsou důchodci docela soběstační. Úkony si většina
klientů dělá sama, nejčastější je závoz obědů. Problém obecně je, že pokud mají příspěvek na péči,
tak si za něj nekupují sociální služby. Služby pro klienty, které potřebují více služeb, plní Domov
pro seniory. Často na potřebné upozorňují praktičtí lékaři.
Návrh radě: Informace do Zpravodaje a na web města o tom, jak si lidé mohou žádat o příspěvek na
nákup sociálních služeb a pečovatelských služeb.

2. Zvážení jiného termínu pro zasedávání komise
Přítomné členky se shodly na změně a navrhují se setkávat v úterý.
3. Ostatní
Informace předsedkyně Š. Slavíkové:
A. Schválení sociálního fondu bude na programu zastupitelstva dne 23. 6. 2015.
B. Informace o otevření grantového programu MPSV pro obce na sociálního pracovníka.
Doporučení radě:

Na základě otevření dotačního programu „Vyhlášení dotačního řízení MPSV pro obecní
úřady, úřady vojenských újezdů, krajské úřady a Hlavní město Prahu pro rok 2015 v oblasti
podpory výkonu sociální práce“ navrhujeme radě, aby se město v souladu s výzvou
Krajského úřadu zapojilo do zmíněného dotačního programu, který by umožnil získat pozici
sociálního pracovníka přímo v našem městě.
Pracovník může být požadován na dobu určitou s výplatou nákladů pracovního místa a např.
I zařízení kanceláře. Z toho vyplývá, že pro město by nevznikly náklady.
Žádost musí být podána do 30. 6. 2015.
Pro 5
Proti 0
Zdržel se 0
Paní Janů vznesla návrh, aby město zajistilo koupel a oblečení pro bezdomovce.
Úkol: Zjistit možnosti včetně charit, které tyto možnosti nabízejí, pro bezdomovce v našem městě.

Další setkání: domluvíme se dle potřeby
Zapsala: Šárka Slavíková Klímová
Ověřila: Marie Janů

