Zápis z 26. zasedání komise sociální dne 19. 2. 2018
Místo konání: DPS Černošice, Vrážská 1805, Černošice
Přítomni: M. Řehořová, A. Boušková, D. Göttelová, M. Haspeklová, , J. Martin, M. Paříková, M. Strejček
Omluveni: M. Lípová, A. Hrudková
Nepřítomni: N. Švehlová
Podněty k projednání:
1. Uvolněný byt v DPS Černošice
2. Žádosti o sociální granty pro rok 2018
3. Žádost o finanční příspěvek Centrum Na verandě, Beroun
4. Informace o postupu města v případě samoživitelky paní L.
5. Informace o rodině paní N.
6. Nabídka bezplatné rekvalifikace pro občany 50+
7. Diskuse
1. Uvolněný byt v DPS Černošice
V DPS se uvolnil byt č. 208. Protože od předchozího posuzování nepřišla žádná nová žádost, komise rozhodla
přidělit uvolněný byt prvnímu náhradníkovi v pořadí, kterým je paní Z. B., nar. 1936, Kosoř.
Další náhradníci v pořadí: 1. Pan M.K., nar. 1940, Kosoř (bezbariérový byt), 2. Pan J. D., nar. 1953, Štěchovice,
fakticky P5, Lipence.
2. Žádosti o sociální granty pro rok 2018
Žádosti o grant v soc. oblasti letos podali následující žadatelé: ALEN-sdružení žen postižených rakovinou,
Centrum sociálních služeb Hvozdy, TJ Sokol Černošice, Společenství seniorů MaNa, Společnost pro ranou péči.
Všichni žadatelé pracují s klienty z Černošic, žádají o příspěvek města opakovaně a všichni již v minulosti
příspěvek obdrželi. Komise neshledává důvody, které by bránily poskytnutí příspěvku opět v roce 2018.
3. Žádost o finanční příspěvek Centrum Na verandě, Beroun
Mimo grantové řízení žádá o finanční příspěvek Centrum Na verandě, Beroun. Žadatel už v minulosti žádal o
příspěvek, avšak neuspěl, protože nedoložil klienty z Černošic. Klienty z našeho města neuvádí ani v současné
žádosti. Komise nevidí důvod, proč se žadatel nezúčastnil standardního grantového řízení. Na webu města
Beroun se žadatel prezentuje jako komerční penzion, který poskytuje i placené služby firmám. Z uvedených
důvodů komise doporučuje příspěvek neposkytnout.
4. Informace o postupu města v případě samoživitelky paní L.
Komise byla informována o případu paní L., která se na město obrátila se žádostí o pomoc a o navrženém
způsobu řešení.
5. Informace o rodině paní N.
Komise byla informována o výsledku šetření týkajícího se rodiny paní N. Rodina s ohledem na místo trvalého
bydliště spadá do působnosti OSPOD Kladno, který v současné době péči fakticky vykonává. Nebyl proto
navržen žádný další postup ve věci.
6. Nabídka bezplatné rekvalifikace pro občany 50+
Město obdrželo nabídku bezplatného vzdělávání a rekvalifikace pro občany nad padesát let. Komise nemá v
současné době informaci o žádném konkrétním zájemci a doporučuje vyvěšení plakátu na nástěnkách MÚ v
Černošicích a v Podskalské ul. a zveřejnění formou bezplatného inzerátu v IL.
7. Diskuse
– s ohledem na to, že městský DPS pečuje mj. o několik občanů okolních obcí, komise navrhuje žádat od těchto
obcí příspěvek na tuto péči, která je dosud hrazena z velké části z rozpočtu Černošic.
– komise žádá, aby byla stanovena náhrada za paní Krčilovou. Ve funkci tajemníka sociální komise byla
nahrazena paní Monikou Lípovou, nebyla však určena náhrada sociální pracovnice pro město Černošice. Paní
Monika Lípová je sociální pracovnice DPS, nemá kapacitu na řešení celé sociální agendy města a může se z
hlediska spolufinancování DPS z dotací dostat do konfliktu zájmů.
Návrh usnesení: Rada bere na vědomí zápis z 26. zasedání sociální komise.
Termín příštího zasedání sociální komise: ve středu 28. 3. 2018 v 17,30 hodin, v klubovně DPS Černošice.
Zapsala: M. Řehořová, vedoucí komise sociální

