Zápis z 15. zasedání komise sociální dne 20. 6. 2016
Místo konání: DPS Černošice, Vrážská 1805, Černošice
Přítomni: M. Řehořová, D. Gőttelová, J. Martin, M. Strejček, N. Švehlová, M. Paříková, M.
Haspeklová, A. Boušková
Omluveni: B. Řepová, J. Krčilová
Nepřítomni: A. Hrudková
Podněty k projednání:
1. Přihlášky do řízení o poskytnutí přísp. na kompenzaci navýšení daně z nemovitosti
2. Protokol o inspekci poskytování sociálních služeb
3. Diskuse
1. Přihlášky do řízení o poskytnutí příspěvku na kompenzaci navýšení daně z
nemovitosti
Komise projednala žádost o kompenzaci navýšení daně z nemovitosti a doporučila poskytnutí
příspěvku u následujících dvou žadatelek:
- žadatelka M. K., (88 let), vdova, bezdětná, žije sama, vlastní cca 700 m2 orné půdy
- žadatelka Z. M., (59 let), žadatelka nepracuje z důvodu celodenní péče o těžce
zdravotně postiženého manžela
2. Protokol o inspekci poskytování sociálních služeb
Komise projednala Protokol o inspekci poskytování sociálních služeb. Zjištěné nedostatky
jsou převážně formálního rázu a dle příslibu vedoucího DPS budou v daných termínech
odstraněny. Komise konstatovala, že v oblasti práce s osobními cíli klientů vyplývají z platné
legislativy pro personál DPS často úkoly, které přísluší jiným typům sociálních zařízení a
nereflektují realitu práce DPS (řada seniorů již nemá osobní cíle, poruchy paměti brání zpětné
vazbě apod.).
3. Diskuse
- D. Göttelová navrhla vytvořit prostor na městském webu, kde by aktivní senioři po odchodu
do starobního důchodu mohli nabízet drobné řemeslné apod. služby. Komise navrhuje začlenit
tuto problematiku do burzy sousedské výpomoci, jejíž realizace byla diskutována na jednání
komise 27. 5. 2015.
- Komise se zabývala případem klienta BH, který dlouhodobě shromažďuje komunální odpad.
Je třeba trvat na dodržení hygieny a zajistit, aby činnost neobtěžovala ostatní klienty DPS.
- Komise v průběhu letních prázdnin neplánuje pravidelnou schůzi, v případě potřeby řešení
akutní situace v této době se členové svolají operativně.
Termín příštího zasedání sociální komise: 12. 9. 2016 v 18,30 hodin v DPS.
Zapsala: M. Řehořová, vedoucí komise

