Komisia sociálna a zdravotná pri OZ v Bánove

Z Á P I S N I C A č. XXII.
zo zasadnutia komisie zo dňa 17. 09. 2014

Zapisovateľka: Katarína Gubová
Predseda komisie: Mgr. Ľubica Lörincová

-2ZÁPISNICA
zo zasadnutia Sociálnej a zdravotnej komisie pri OZ v Bánove, ktoré sa
uskutočnilo 17. 09. 2014 , o 1800 hod. na Obecnom úrade v Bánove.

PRÍTOMNÍ
sú vlastnoručne podpísaní na priloženej prezenčnej listine.

PROGRAM
1. Úvod
2. Podnet od občanov
3. Letný tábor na Duchonke - vyhodnotenie
4. Vysielanie KTB
5. Aktualizácia nástenky
6. Rôzne
Úvod – Ľubica Lörincová – predsedníčka komisie privítala prítomných oboznámila
ich s pripraveným programom a zahájila rokovanie.
2.Podnet od občianky dostali sme podnet od občianky, ktorá podarovala
obnosené zachovalé oblečenie budúcej mladistvej mamičke snažila sa rodine
pomôcť lenže rodina ju opakovane navštevuje. Oslovila predsedníčku komisie
postúpila prípad na soc. zdravotnú komisiu. Pracovníčka obce nám objasnila
situáciu o menovanej rodine, sústavne im pomáhame deti majú v škole obedy
zdarma, 2x do roka dostávajú školské potreby vo výške 16,60 € nad rodinou je
dohľad navštevuje ich kurátorka UPSVaR v Nových Zámkoch.
3.) Letný tábor na Duchonke – vyhodnotenie naše tri deti Palko, Lenka a Lucka
sa zúčastnili 10 dňového letného tábora na Duchonke úplne zadarmo, ktoré
organizovalo MV SR. Deti od rodičov pred KD prevzali policajti z OR PZ v Nitre a
taktiež po 10 – ich dňoch si ich rodičia od nich prevzali. Deti si priniesli rôzne
darčeky, animátori a animátorky im pripravili bohatý program napr. Veľkonočná
šibačka, Fašiangy, Halloweenská noc strašidiel, Mikuláš, Vianoce aj Silvester, výlet
do Piešťan, Bojníc navštívili i ZOO. Našli si nových kamarátov a priniesli si
nezabudnuteľné zážitky.
4.) Vysielanie v KTB – Október mesiac úcty k starším vysielanie pripravia
predsedníčka komisie Mgr. Lörincová s Mgr. Tatianou Mančuškovou autorkou
brožúry Základne postupy pomoci rodine s chorým seniorom.
5.) Aktualizácia nástenky – s témou Ako sa brániť proti kliešťom a prevencia.
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6.)Rôzne: rodina, ktorá žiadala pôžičku na zaplatenie dlhu za elektrickú energiu
bola im poskytnutá.
7.) Záver - predsedníčka komisie Mgr. Ľ. Lörincová ukončila sedenie , prítomným
poďakovala za účasť .
V Bánove, 24. 09. 2014

Zapísala: Katarína Gubová
Mgr. Ľubica Lörincová
Predsedníčka komisie

