Z Á P I S N I C A č. 1/2018
zo zasadnutia komisie MsZ sociálnej a zdravotnej, konanej dňa 13.03.2018

Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny

Program :
1. Prerokovanie žiadostí o dotácie na rok 2018 a návrhov o prerozdelenie dotácií
2. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na zabezpečenie
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2018
3. Rôzne
4. Záver
Dňa 13.03.2018 o 16,00 hod. v sobášnej miestnosti Mestského úradu v Senci zasadala
komisia MsZ sociálna a zdravotná. Prítomných privítal predseda komisie MsZ sociálnej
a zdravotnej – Mgr. František Podolský a ospravedlnil neúčasť pani Anny Straňákovej.
Zároveň prítomných oboznámil s programom zasadnutia. Zasadnutia komisie sa zúčastnila
Ing. Gabriela Rebrošová – referent školstva a športu.

1. Prerokovanie žiadostí o dotácie na rok 2018 a návrhov na prerozdelenie dotácií:
Lepšia cesta n.o. – cieľom projektu Sami a s nami – psychologicko-sociálna intervencia
nielen pre závislých klientov je oboznámiť cieľovú skupinu s možnými rizikami
a nástrahami spôsobenými užitím psychoaktívnych látok a čo najviac znížiť dopyt po
drogách.
Návrh uznesenia č. 1/2018: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala žiadosť
o dotáciu Lepšia cesta n.o. a doporučuje MsR a MsZ schváliť žiadosť o dotáciu mesta Senec
na rok 2018 vo výške 4000,- €.
Odôvodnenie: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2018 a vyúčtovanie dotácie za rok 2017
boli predložené v termíne uvedenom vo VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania
dotácií z rozpočtu mesta.
Hlasovanie:
Prítomní: 8
za: 8
proti: 0

zdržal sa: 0

Lepšia cesta n.o. – cieľom projektu Nácvik relaxácie je zoznámiť sa s relaxačnými
technikami a napomôcť im zmierniť rôzne pohybové a psychické ťažkosti.
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Návrh uznesenia č. 2/2018: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala žiadosť
o dotáciu Lepšia cesta n.o. a doporučuje MsR a MsZ schváliť žiadosť o dotáciu mesta Senec
na rok 2018 vo výške 500,- €.
Odôvodnenie: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2018 a vyúčtovanie dotácie za rok 2017
boli predložené v termíne uvedenom vo VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania
dotácií z rozpočtu mesta.
Hlasovanie:
Prítomní: 8
za: 8
proti: 0

zdržal sa: 0

Nezábudka – združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi a mladistvými
v Turni – cieľom projektu S Nezábudkou nie sme sami 2018 je prispieť terapiami
k zlepšeniu telesného a duševného zdravia postihnutých detí a mládeže a zároveň prispieť aj
k ich integrácii.
Návrh uznesenia č. 3/2018: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala žiadosť
o dotáciu subjektu Nezábudka – združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými
deťmi a mladistvými a doporučuje MsR a MsZ schváliť žiadosť o dotáciu mesta Senec na rok
2018 vo výške 2500,- € a poskytnutie vstupeniek do Aquathermalu Senec.
Odôvodnenie: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2018 a vyúčtovanie dotácie za rok 2017
boli predložené v termíne uvedenom vo VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania
dotácií z rozpočtu mesta.
Hlasovanie:
Prítomní: 8
za: 8 proti: 0

zdržal sa: 0

Rodinné centrum Senecké slniečko – cieľom projektu Hry a aktivity pre deti 0-7 rokov je
osveta a vzdelávanie rodičov detí vo veku 0-7 rokov a prehĺbenie vedomostí rodičov o vývoji
detskej psychiky a zdravia dieťaťa, výchove detí a zlepšenie rodičovských zručností a
poskytnutie základov environmentálnej výchovy najmenším deťom.
Návrh uznesenia č. 4/2018: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala žiadosť
o dotáciu Rodinného centra Senecké slniečko a doporučuje MsR a MsZ schváliť žiadosť
o dotáciu mesta Senec na rok 2018 vo výške 1000,- € po predložení výpisu zo živnostenského
registra – z registra občianskych združení MsR.
Odôvodnenie: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2018 a vyúčtovanie dotácie za rok 2017
bola predložená v termíne uvedenom vo VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania
dotácií z rozpočtu mesta.
Hlasovanie:
Prítomní: 8
za: 8
proti: 0

zdržal sa: 0
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Slovenský zväz telesne postihnutých, základná organizácia č.215, Senec – cieľom projektu
Rekondično-rehabilitačný pobyt Dudince je prispieť k integrácii členov SZTP do
spoločnosti a zlepšeniu zdravotného stavu.
Návrh uznesenia č. 5/2018: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala žiadosť
o dotáciu Slovenského zväzu telesne postihnutých a doporučuje MsR a MsZ schváliť žiadosť
o dotáciu mesta Senec na rok 2018 vo výške 500,- €.
Odôvodnenie: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2018 boli predložené v termíne
uvedenom vo VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta.
Hlasovanie:
Prítomní:8
za: 8 proti: 0

zdržal sa: 0

Slovenský zväz telesne postihnutých, základná organizácia č.215, Senec – cieľom projektu
Rekondično-rehabilitačný pobyt Hruštín je prispieť k integrácii členov SZTP do
spoločnosti a zlepšeniu zdravotného stavu.
Návrh uznesenia č. 6/2018: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala žiadosť
o dotáciu Slovenského zväzu telesne postihnutých a doporučuje MsR a MsZ schváliť žiadosť
o dotáciu mesta Senec na rok 2018 vo výške 1200,- €.
Odôvodnenie: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2018 a vyúčtovanie dotácie za rok 2017
boli predložené v termíne uvedenom vo VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania
dotácií z rozpočtu mesta.
Hlasovanie:
Prítomní: 8
za: 8 proti: 0

zdržal sa: 0

Slovenský červený kríž, Územný spolok Senec – cieľom projektu Darcovstvo krvi – nábor,
odbery, vyznamenania, sociálna činnosť je zvýšiť počet prvodarcov a darcov, rozšíriť
členskú základňu a zapojiť mládež do aktivít organizácie pomáhať sociálne slabším rodinám.
Návrh uznesenia č. 7/2018: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala žiadosť
o dotáciu Slovenského červeného kríža, Územný spolok Senec a doporučuje MsR a MsZ
schváliť žiadosť o dotáciu mesta Senec na rok 2018 vo výške 3000,-€.
Odôvodnenie: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2018 a vyúčtovanie dotácie za rok 2017
bola predložená v termíne uvedenom vo VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania
dotácií z rozpočtu mesta.
Hlasovanie:
Prítomní: 8
za: 8
proti: 0

zdržal sa: 0
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Tenenet o.z. – cieľom projektu Komunitné aktivity pre sociálne ohrozené deti a mládež je
zabezpečiť potreby zdravotne postihnutých ľudí, rodín s deťmi so zdravotným postihnutím
a dlhodobo nezamestnaných so záujmom o pomoc pri hľadaní zamestnania. Poskytnutím
odbornej pomoci zvyšovať šance na plnohodnotné zapájanie sociálne znevýhodnených skupín
a jednotlivcov do spoločenského diania, posilňovať ich postoje a zručnosti smerujúce
k dôvere vo vlastné schopnosti a meniť a ovplyvňovať svoju životnú situáciu.
Návrh uznesenia č. 8/2018: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala žiadosť
o dotáciu Tenenet o.z. a doporučuje MsR a MsZ schváliť žiadosť o dotáciu mesta Senec na
rok 2018 vo výške 2500,- €.
Odôvodnenie: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2018 a vyúčtovanie dotácie za rok 2017
boli predložené v termíne uvedenom vo VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania
dotácií z rozpočtu mesta.
Hlasovanie:
Prítomní: 8
za: 8
proti: 0

zdržal sa: 0

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – cieľom projektu Začlenenie nevidiacich
a slabozrakých dom spoločenského života je vytvoriť a neustále zlepšovať podmienky na
kvalitnejší život slabozrakým a nevidiacim členom v okrese SC.
Návrh uznesenia č. 9/2018: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala žiadosť
o dotáciu Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska a doporučuje MsR a MsZ schváliť
žiadosť o dotáciu mesta Senec na rok 2018 vo výške 600,- €.
Odôvodnenie: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2018 a vyúčtovanie dotácie za rok 2017
boli predložené v termíne uvedenom vo VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania
dotácií z rozpočtu mesta.
Hlasovanie:
Prítomní: 8
za: 8 proti: 0

zdržal sa: 0

Wellnea s.r.o. – chránená dielňa. Cieľom projektu Open-air kultúrne podujatia –
Zamestnávateľ bez predsudkov, so zameraním prioritne na skupinu zdravotne
znevýhodnených občanov, ale aj zamestnávateľov.
Návrh uznesenia č. 10/2018: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala žiadosť
o dotáciu spoločnosti Wellnea a doporučuje MsR a MsZ schváliť žiadosť o dotáciu mesta
Senec na rok 2018 vo výške 2000,- €.
Odôvodnenie: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2018 a vyúčtovanie dotácie za rok 2017
boli predložené v termíne uvedenom vo VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania
dotácií z rozpočtu mesta.
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Hlasovanie:
Prítomní: 8
za: 8
proti: 0

zdržal sa: 0

2. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na zabezpečenie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2018
TENENET o.z. – cieľom projektu Skupinová terapeutická práca s deťmi ohrozenými
v zdravom vývine je zameraný na skupinové poradenstvo a výkon opatrení SPODaSK
skupinovou formou, má za cieľ podporiť predpoklady pre taký výkon pre prácu s dieťaťom
a rodinou v krízových a aj bežných situáciách, ktorý bude profesionálne zakotvený, bude
vychádzať z rozvíjajúcich (meniacich) sa potrieb detí a rodín a udržateľne podporí ich
sociálnu inklúziu. Ide o pomoc deťom ktorá rešpektuje ich názory, zohľadňuje pri každom
zásahu do rodiny najlepší záujem dieťaťa a individuálne práva jednotlivých členov rodiny.
Návrh uznesenia č. 11/2018: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala žiadosť
o poskytnutie finančného príspevku na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately subjektu TENENET o.z. a odporúča MsR a MsZ schváliť žiadosť
o poskytnutie finančného príspevku na rok 2018 vo výške 3000,- €.
Odôvodnenie: Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na rok 2018 subjektu TENENET
o.z. bola predložená v súlade s VZN č.2/2011 o bližších podmienkach poskytovania
finančného príspevku na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately.

Hlasovanie:
Prítomní: 8
za: 8
proti: 0

zdržal sa: 0

Lepšia cesta n.o. – cieľom projektu Preventívno poradenské centrum Senec 2018 je
predchádzanie rizikovému životnému štýlu mladistvých (preventívne aktivity na školách),
zamedzenie rozvoja problémov spôsobených už užívaním psychoaktívnych látok, včasné
detekovanie a vytvorenie
primeraných a efektívnych postupov v prípade závislosti,
predchádzanie vzniku a redukcia sociálnych, psychických a somatických dôsledkov závislosti
od psychoaktívnych látok, či zabránenie návratu k užívaniu psychoaktívnych látok aktivitami
na podporu abstinencie a nového životného štýlu, ktoré sú realizované prostredníctvom metód
a techník sociálnej a psychologickej pomoci a to konkrétne psychologickým a sociálnym
poradenstvom, krízovou intervenciou a psychoterapiou.
Návrh uznesenia č. 12/2018: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala žiadosť
o poskytnutie finančného príspevku na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately subjektu Lepšia cesta n.o. a odporúča MsR a MsZ schváliť žiadosť
o poskytnutie finančného príspevku na rok 2018 vo výške 3000,- €.
Odôvodnenie: Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na rok 2018 subjektu Lepšia cesta
n.o. bola predložená v súlade s VZN č.2/2011 o bližších podmienkach poskytovania
finančného príspevku na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately.
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Hlasovanie:
Prítomní: 8
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

3. Rôzne: členovia komisie sa informovali či v Stredisku sociálnych služieb, v Zariadení
opatrovateľskej služby, v kluboch dôchodcov, u opatrovateliek nie sú problémy. Mgr.
Gabriela Lócziová ich informovala, že t.č. problémy nie sú. Stravníci sa občas sťažujú na
stravu od dodávateľa, v Stredisku soc.služieb aj na školách. Vedúca útvaru to rieši ihneď,
rieši sa presun stravníka na základe žiadosti k inému poskytovateľovi. Žiadostí na spoločné
stravovanie rapídne pribúda, bude treba riešiť mestskú vývarovňu. Raz týždenne robí kontrolu
množstva a obsahu stravy v obedároch v Stredisku soc.služieb od dodávateľa.

4. Záver: Mgr. František Podolský, predseda komisie MsZ sociálnej a zdravotnej poďakoval
prítomným za účasť na zasadnutí.

..........................................
Mgr. František Podolský
predseda komisie MsZ
sociálnej a zdravotnej

Zapísala: Mgr. Gabriela Lócziová - tajomníčka
V Senci, dňa 13.03.2018
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