Komisia sociálna a zdravotná pri OZ v Bánove

Z Á P I S N I C A č. XV.
zo zasadnutia komisie zo dňa 21. 11. 2012

Zapisovateľka: Katarína Gubová
Predseda komisie: Ľubica Lörincová

-2ZÁPISNICA
zo zasadnutia Sociálnej a zdravotnej komisie pri OZ v Bánove, ktoré sa
uskutočnilo 21. 11. 2012 , o 17.00 hod. na Obecnom úrade v Bánove.

PRÍTOMNÍ
sú vlastnoručne podpísaní na priloženej prezenčnej listine.

PROGRAM
1. Privítanie - otvorenie
2. Spolupráca pri tvorbe rozpočtu obce - požiadavky v soc. oblasti
3. Zhodnotenie činnosti komisie – príprava správy za r. 2012
4. Príprava plánu práce na rok 2013
5. Aktualizácia vývesnej tabuli v sociálnej oblasti.
6. Rôzne
7. Záver
1.) Úvod – Ľubica Lörincová – predsedníčka komisie privítala prítomných
oboznámila ich s pripraveným programom a zahájila rokovanie.
2.) Spolupráca pri tvorbe rozpočtu obce – požiadavky v soc. oblasti –
Na predchádzajúcom zasadnutí soc. zdravotnej komisie predsedníčka komisie
vyzvala prítomných, aby si pripravili návrhy na zmenu k rozpočtu na rok 2013
v programe sociálne služby. Zhodli sme sa, že v rozbehnutých aktivitách budeme
i v tomto roku pokračovať. Budeme sa snažiť zrealizovať akcie, ktoré sa nám
nepodarilo zrealizovať .
3.)
Zhodnotenie činnosti komisie – príprava správy za r. 2012 - sociálna
a zdravotná komisia pracovala na základe vypracovaného plánu práce, s výnimkou
drobných zmien. Úspešne sa nám podarilo zrealizovať stravovanie dôchodcov.
Máme 33 stravníkov, prípravu a rozvoz stravy zabezpečuje Poľnohospodár, a.s.
Nové Zámky s veľkou spokojnosťou občanov. Na NSK obcou bolo zaregistrované
Denné a Integračné centrum. Počas letných prázdnin sa nám dve deti zúčastnili
letného tábora, organizovaný Občianskym združením Štvorlístok deťom s Patrikom
Hermanom. Podarilo sa nám zorganizovať protidrogovú prednášku s klientmi
resocializačného zariadenia Nelegál, Šurany pre žiakov 7.8. a 9. ročníka ZŠ. Toto
bola veľmi vydarená akcia, v ktorej by sme chceli pokračovať. Deti prejavili o ňu
záujem a myslíme, že ich táto prednáška zaujala. Bolo to bezprostredné stretnutie
detí s osobami, ktoré sa svojou silou vôle dostávajú z problémov, do ktorých sú
veľmi ľahko vťahované i naše deti. Sprevádzkovali sme informačnú nástenku na
Štúrovej ulici pri bývalom obecnom podniku služieb. Tu môžu občania sledovať
rôzne oznamy a informácie o našej komisii.

-34.) Príprava plánu práce na rok 2013 – pripravili sme si nový plán práce pre
nasledujúci rok 213 podľa, ktorého bude komisia zasadať. Viď príloha.
5.) Aktualizácia vývesnej tabuli v sociálnej oblasti - členky komisie upravili
vývesnú tabulu, doplnili s aktuálnymi propagačnými oznamami a materiálmi.
6.) Rôzne - protidrogovú prednášku chceme organizovať i na budúci rok pozvať
chceme i rodičov detí, aby boli poučení ako sa dieťa správa keď užije drogu, aby
poznali príznaky ako sa prejavuje účinkovanie drogy na deťoch. Aby neboli tí
poslední, ktorí sa to dozvedia. Nech včas zasiahnu kým nie je neskoro.
8.) Záver - predsedníčka komisie Ľ. Lörincová ukončila sedenie , prítomným
poďakovala za účasť a zaželala krásne Vianoce.
V Bánove, 14. 12. 2012

Zapísala: Katarína Gubová
Ľubica Lörincová
Predsedníčka komisie

Komisia sociálna a zdravotná pri OZ v Bánove
Plán práce na rok 2013
Január:

1. Správa o činnosti obce v oblasti sociálnych služieb za r. 2013
– podáva pracovníčka obce
2. Príprava prednášky „Protidrogová prevencia pre rodičov“
- pozvať hostí : Predsedu ZRPŠ a predsedníčku Rady školy
3. Spolupráca OO PZ Nové Zámky
4. Správa o zdravotnej situácii dospelých, detí a dorastu.
5. Aktualizácia nástenky.
6. Rôzne

Marec:

1.Úvod.
2. Zisťovanie možností umiestnenia detí zo sociálne odkázaných
rodín v letnom tábore
3. Aktualizácia verejnej tabule komisie
4. Rôzne

Máj.

1. Spolupráca so ZŠsMŠ – problémy detí v škole
pozvať p. riaditeľku ZŠsMŠ
2. Informácia z obce o poskytovaní jednorázových dávok sociálnej
pomoci a sociálnych pôžičiek občanom, ktorí sa ocitli v hmotnej
núdzi
3. Aktualizácia nástenky
4. Rôzne

September:

1. Úvod
2. Spolupráca s Políciou – pozvanie okrskára pre našu obec
3. Grantové projekty pre rozvoj soc.služieb - informácia
4. Aktualizácia nástenky
5. Rôzne

Október.

1. Spolupráca pri tvorbe rozpočtu – návrh položiek soc.služieb
do rozpočtu na rok 2012
2. Zdravý životný štýl a prevencia proti chrípke
3. Aktualizácia nástenky
4. Rôzne
1. Úvod
2. Vypracovanie správy o činnosti komisie za r. 2013
3. Návrh plánu práce na r. 2014
4. Aktualizácia nástenky
5. Rôzne

November:

Bc. Ľubica Lörincová
predsedníčka Komisie sociálnej
a zdravotnej pri OZ v Bánove

