Z Á P I S N I C A č. 2/2018
zo zasadnutia komisie MsZ sociálnej a zdravotnej, konaného dňa 24.4.2018
Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny
Program :
1. Otvorenie
2. Informácia o aktivitách a činnosti v oblasti sociálnych vecí a sociálnych služieb
v meste Senec
3. Rôzne
4. Záver
Dňa 24.04.2018 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 MUDr. Fulovej Magdalény,
Šiškovej Renáty a Durayovej Juliany a prítomných oboznámil s programom zasadnutia.
Zasadnutia komisie sa zúčastnili PhDr. Elena Kopcová, PhD. a Nora Horváthová
z TENENET o.z.
PhDr. Elena Kopcová, PhD – prezidentka združenia a štatutárna zástupkyňa TENENET o.z.
Senec predstavila občianske združenie, ktoré pre mesto Senec vykonáva opatrenia
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Mesto Senec TENENET o.z. poskytuje
finančný príspevok na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately. Členom komisie prišli vysvetliť ako, akým spôsobom pomáhajú rodinám, ktoré sú
v kríze posunúť sa ďalej, aké výsledné efekty sa dosiahli činnosťou združenia. Predložili
výročnú správu za rok 2017, materiál čo ponúkajú, komu pomáhajú, s kým spolupracujú
a príklady z praxe.
2. Informácia o aktivitách a činnosti v oblasti sociálnych vecí a sociálnych služieb
v meste Senec
Mgr. Gabriela Lócziová prítomných informovala, že v Stredisku sociálnych služieb a v
Zariadení opatrovateľskej služby prebehla výmena elektrických rozvodov, nakoľko boli
v nevyhovujúcom technickom stave. V priebehu mesiaca máj 2018 sa budú inštalovať
klimatizačné zariadenia v izbách klientov, kuchynke a v jedálni. Po ukončení prác týchto
sa bude budova vo vnútri maľovať. V priebehu mesiaca máj 2018 sa bude robiť verejné
obstarávanie na kotolňu v Stredisku sociálnych služieb (výmena kotlov a rozvodov)
a bude sa robiť verejné obstarávanie na dodávateľa stravy pre seniorov. Bude dokončená
úprava okolia – vysadením kvetov, trávy, v spolupráci s útvarom verejnej zelene.
T.č. prebieha očkovanie terénnych opatrovateliek proti hepatitíde A a B.
Dňa 24.5.2018 bude športový deň seniorov na Slnečných jazerách v čase od 9,00 hod.
3.Rôzne
Členovia komisie MsZ sociálnej a zdravotnej navrhli uverejniť v mestských novinách
Senčan informáciu o možnosti požiadať o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím
návykom a o dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa
ohrozeného sociálnym vylúčením.
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Žiadali vedúcu útvaru sociálnych služieb mesta o predloženie štatistiky - koľko rodín je
v meste v hmotnej núdzi a koľko rodín požiadalo o jednorazovú finančnú výpomoc, na
najbližšiu komisiu.
Informovali sa v súvislosti s otvorením novej základnej školy na Kysuckej ulici, či bude
pre deti zabezpečená strava v škole, nakoľko SOŠ má dlhodobo problémy s personálom
kuchyne.
5. Záver:
Mgr. František Podolský, predseda Komisie MsZ sociálnej a zdravotnej
prítomným za účasť na zasadnutí.

poďakoval

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

Zapísala: Mgr. Gabriela Lócziová - tajomníčka
V Senci, dňa 24.04.2018
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