Komisia sociálna a zdravotná pri OZ v Bánove

Z Á P I S N I C A č. XX.
zo zasadnutia komisie zo dňa 01. 04. 2014

Zapisovateľka: Katarína Gubová
Predseda komisie: Ľubica Lörincová

-2ZÁPISNICA
zo zasadnutia Sociálnej a zdravotnej komisie pri OZ v Bánove, ktoré sa
uskutočnilo 01. 04. 2014 , o 18.00 hod. na Obecnom úrade v Bánove.

PRÍTOMNÍ
sú vlastnoručne podpísaný na priloženej prezenčnej listine.

PROGRAM
1. Privítanie - otvorenie
2. Príprava prednášky ,,Protidrogová prevencia pre rodičov“
3. Zisťovanie možností umiestnenie detí zo sociálne odkázaných rodín
v letnom tábore
4. Výzvy na podanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku
5. Vývesná tabuľa sociálnej komisie – vyhotovenie nástenky
6. Rôzne
7. Záver
1) Privítanie – Bc. Ľubica Lörincová – predsedníčka komisie privítala prítomných
oboznámila ich s pripraveným programom a zahájila rokovanie.
2.) Príprava prednášky - členky komisie MUDr. Okšová v spolupráci s Mgr.
Svetlanskou pripravia do KTB zdravotnú prednášku pre našich spoluobčanov ako
postupovať, čo treba robiť, ako sa postupovať,.. kedy je nevyhnutné vyhľadať
lekársku pomoc, nezanedbávať a nepodceňovať preventívne prehliadky.
Dodržiavať pitný režim a mnoho iných odborných výkladov. Termín a čas
natáčania si dohodnú členky s pánom Klobučníkom, pracovníkom káblovej
televízie.
3.) Zisťovanie možností umiestnenie detí zo sociálne odkázaných rodín
v letnom tábore – Ministerstvo vnútra SR organizuje letný tábor pre deti zo
sociálne odkázaných rodín. Zašleme prihlášky pre 3 deti od 10 -13 rokov Dúfam,
že našim žiadostiam vyhovia a deti budú môcť 10 dní stráviť v tábore na
Duchonke. Túto aktivitu si zobrala na starosť pani Gubová.
4. Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku – NSK má
na int. stránke vyvesenú výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie finančného
príspevku na vykonávanie opatrenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej
kurately na predchádzanie vzniku krízových situácii v rodine a na obmedzenie
a odstraňovanie negatívnych vplyvov na rok 2014. Členky sa dohodli, že najlepšie
bude, keď sociálna pracovníčka obce, pani Gubová, zavolá na NSK a zistí

podrobnosti a podmienky podávania žiadostí, aby vedela, o čo sa jedná a či v obci
máme takéto problémové rodiny, na ktoré si obec môže vyžiadať prostredníctvom
tejto výzvy finančné prostriedky.
5.) Vývesná tabuľa sociálnej komisie – vyhotovenie nástenky predsedníčka
komisie Bc. Lörincová si zobrala na starosť vyhotoviť nástenku s témou
„Základne postupy pomoci rodín s chorým pacientom“, túto stručnú brožúru
vypracovala naša občianka Mgr. Tatiana Mančušková, ktorej veľmi pekne
ďakujeme.
6.) Záver - predsedníčka komisie Ľ. Lörincová ukončila sedenie , prítomným
poďakovala za účasť.

V Bánove, 15. 04. 2014

Zapísala: Katarína Gubová
Ľubica Lörincová
Predsedníčka komisie

