Zápis z 24. zasedání komise sociální dne 4. 9. 2017
Místo konání: DPS Černošice, Vrážská 1805, Černošice
Přítomni: M. Řehořová, A. Boušková, M. Haspeklová, J. Martin, M. Strejček, N. Švehlová,
J. Krčilová,
Omluveni: D. Göttelová, A. Hrudková, M.Paříková,
Nepřítomni: B. Řepová
Podněty k projednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Raná péče
Sociální bydlení
Alen - informace
Mimoškolní aktivity pro dítě ze sociálně slabé rodiny
Žádost z. ú. Klubíčko o příspěvek na poskytované soc. služby

1. Raná péče
Zástupkyně Diakonie, Praha 13 představila sociální službu poskytovanou terénní popřípadě
ambulantní formou dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo
jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na
podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Komise
souhlasí s prezentací služby v IL apod. dle možností města.
2. Sociální bydlení
Informace o pravidlech pro přidělování sociálních bytů používaných v některých městech
spadajících do působnosti ORP Černošice i mimo oblast ORP Černošice. Komise se bude dále
věcí zabývat.
3. ALEN
ALEN – sdružení žen postižených rakovinou, z.s. se stala držitelem označení Spolehlivá
veřejně prospěšná organizace, ocenění získala od Asociace veřejně prospěšných organizací
ČR, za transparentní hospodaření se svěřenými prostředky a adekvátní využívání prostředků
k plnění veřejně prospěšných činností a služeb. Město Černošice poskytlo sdružení ALEN
grant v sociální oblasti pro rok 2017 ve výši 5.000,- Kč.
4. Mimoškolní aktivity pro dítě ze sociálně slabé rodiny
Nezletilé dítě ze sociálně slabé rodiny má zájem o mimoškolní aktivity, na které rodiny nemá
peníze. Jedná se kroužek zumby, počítačů, keramiky, angličtiny. Bude jednáno o možnosti
účasti na některé z mimoškolních aktivit za zvýhodněných podmínek.
5. Žádost o finanční příspěvek na poskytování registrovaných sociálních služeb
Klubíčko Beroun, z.ú. žádá o poskytnutí finančního daru na poskytování sociálních služeb
jednomu černošickému občanovi v období 2 - 7/2017. Komise doporučuje přiznání příspěvku
ve výši 5.000,- Kč na rok 2017 z prostředků určených na sociální oblast.
Návrh usnesení: Rada souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku z.ú. Klubíčko Beroun ve
výši 5.000,- Kč.
Návrh usnesení: Rada bere na vědomí zápis z 24. zasedání sociální komise.
Termín příštího zasedání sociální komise: dne 16. 10. 2017 v 17,30 hodin, v klubovně DPS Černošice, zadní
vchod od zahradního altánu
Zapsala: J. Krčilová, tajemnice komise sociální

