Zápisnica
zo zasadnutia Komisie sociálnych vecí a zdravotníctva,
konaného dňa 19.februára 2015.
Prítomní: podľa pripojenej prezenčnej listiny
Program: 1. Otvorenie
2. Návrh a schválenie plánu práce na 1.polrok 2015
3. Aktuálne záležitosti
4. Záver
K bodu č.1:
Zasadnutie komisie otvoril, členov komisie a pozvaného hosťa privítal jej predseda Jozef
Tankina. Noví členovia komisie boli oboznámení s náplňou práce a úlohami našej komisie.
K bodu č.2:
Komisia si navrhla plán práce na 1.polrok 2015, ktorý je priložený k tejto zápisnici. Plán
práce je zameraný vždy na niektorú oblasť a podľa potreby budú prizvaní hostia – odborníci,
resp. pracovníci v danej oblasti. Zasadnutia sa budú konať vždy vo štvrtok o 16.-tej hodine,
v prípade potreby sa plán práce môže doplniť alebo zmeniť termín, či téma zasadnutia.
K bodu č.:3
Členovia komisie znova otvorili tému chýbajúceho RTG pracoviska vo Fiľakove, aktuálneho
stavu okolo budov bývalej polikliniky, o možnostiach, ktoré má mesto vo svojich rukách.
Vrátenie RTG-u do mesta je len v kompetencii zdravotných poisťovní, resp. aj BBSK pri
prideľovaní kvóty na región, no predovšetkým konkrétneho súkromného lekára, či
zdravotníckeho zariadenia, ktoré by chcelo a vedelo splniť všetky podmienky na prevádzku
takého zariadenia. Budovy „starej a novej polikliniky“ sú v súkromných rukách, hoci mesto
dostalo ponuku na späť odkúpenie novej polikliniky, táto nie je pre momentálny katastrofálny
stav celej nehnuteľnosti a tiež s ohľadom na jej perspektívne využitie vôbec reálna.
Komisia navrhuje, aby vedenie mesta využilo všetky možnosti a oslovovalo kompetentné
inštitúcie na to, aby sa RTG pracovisko vo Fiľakove čo najskôr znovu vytvorilo.
Členovia komisie sa zaoberali aj potrebou vytvorenia tzv. azylového domu, jeho umiestnenia
a možností získania dotácií na jeho vybudovanie. Treba zistiť, či niečo také má mesto
v Koncepcii sociálneho rozvoja a tiež sledovať výzvy na takéto konkrétne účely.
Tajomníčka komisie informovala o situácii s Klubom dôchodcov a fungovaní
dôchodcovských organizácií, tejto téme sa komisia bude venovať na marcovom zasadnutí.
K bodu č.4:
Po vyčerpaní programu zasadnutia sa predseda poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie
komisie ukončil.

Jozef Tankina
predseda komisie
Zapísala:
Iveta Cíferová
zapisovateľka komisie

Plán

práce komisie a sociálnych vecí
a zdravotníctva
n a 1. p o l r o k 2 0 1 5.

19.2.2015:
Schválenie plánu práce komisie na 1. polrok 2015
Aktuálne záležitosti
Rôzne
26.3.2015:
Téma zasadnutia:
Klub dôchodcov, Jednota dôchodcov a miestne organizácie združujúce skupiny
občanov s ŤZP – zasadnutie v klube dôchodcov
Aktuálne záležitosti
Rôzne

14.5.2015:
Téma zasadnutia:
Charitatívne organizácie a komunitná práca v meste, bezdomovci, sociálne
prípady – prizvať terénnych soc.pracovníkov
Aktuálne záležitosti
Rôzne

18.6.2015:
Téma zasadnutia :
Aktuálne zmeny v sociálnych zákonoch, situácia s osobitnými príjemcami soc.
dávok, náhradná rodinná starostlivosť a pod. – prizvať pracovníkov UPSVaR-u
Plán práce na 2.polrok 2015
Aktuálne záležitosti
Rôzne

Plán práce bol schválený na zasadnutí komisie dňa 19.2.2015

