Zápisnica
zo zasadnutia komisie sociálnych vecí a zdravotníctva pri MZ vo Fiľakove,
zo dňa 8.4.2015 v Klube dôchodcov.
Prítomní a hostia : podľa pripojenej prezenčnej listiny
Program: 1. Otvorenie
2. Fungovanie dôchodcovských organizácií v meste
3. Pripomienkovanie návrhu VZN mesta Fiľakovo č.04/2015 o poskytovaní
sociálnych služieb...
4. Aktuálne záležitosti v sociálnej a zdravotníckej oblasti , rôzne
5. Záver
K bodu č.1:
Zasadnutie komisie otvoril, členov komisie a hostí z radov dôchodcov privítal jej
predseda Jozef Tankina.
K bodu č.2:
V mesiaci január sa stretli zástupcovia neformálnej skupiny „Klubu dôchodcov“
a členovia výboru MsO JDS vo Fiľakove stretli s vedením mesta za účelom doriešenia
prevádzkovania „Klubovne, kde bolo dohodnuté, že tu schádzajúci členovia si do konca
marca sami nájdu a dohodnú osobu, ktorá bude zodpovedná za otváranie Klubu
dôchodcov. Dôchodcovia si vybrali pani Idu Brózmanovú, ktorá bude touto úlohou
poverená Mestom formou Dohody o vykonaní práce. Noví členovia komisie sa
oboznámili s formou a náplňou činnosti KD a aj MsO JDS, ktorí tu mali svoje
zastúpenie. Všetci súhlasili, že Mesto má podporovať klubové aktivity a akcie, ktoré si
dôchodcovia organizujú, mali by však viacej spolupracovať medzi sebou, výlety a akcie
robiť spoločne. Mesto by tiež malo určiť pravidlá užívania priestorov písomne
„Klubovým, resp. organizačným poriadkom“ a kto môže mať kľúče od KD a kedy ich
smie zveriť inej osobe (napr. služby JDS má každý týždeň iný člen výboru)
Riaditeľka n.o. Nezábudka bude na aprílovom zasadnutí MZ vo Fiľakove predkladať
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Fiľakovo č.04/2015 o poskytovaní
sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za soc.služby, v ktorom sa upravujú
niektoré položky v Cenníku úhrad za poskytnuté služby, podľa predloženého návrhu.
Tajomníčka materiál prečítala členom komisie, ale na konkrétne otázky k jednotlivým
položkám, ktoré mali členovia sme nemali postačujúce odpovede, preto si členovia
vyžiadali nové stretnutie s riaditeľkou n.o. Nezábudka. Komisia sa dohodla, že ďalšie
zasadnutie sa uskutoční 20.apríla.
K bodu č.3:
Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda zasadnutie komisie ukončil.

Jozef Tankina, v.r.
predseda komisie
zapísala: Iveta Cíferová, tajomníčka komisie

