Zápisnica
zo zasadnutia komisie zdravotníctva a sociálnych vecí pri MZ vo Fiľakove,
zo dňa 12.10.2016 v Klube dôchodcov pri MsÚ vo Fiľakove.
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program: 1. Otvorenie
2. Stretnutie členov komisie s dôchodcami v KD
3. Rôzne
4. Záver
K bodu č.1:
Zasadnutie komisie otvoril a členov komisie privítal jej predseda Jozef Tankina.
K bodu č.2:
Členovia komisie sa rozhodli navštíviť počas októbra dôchodcov navštevujúcich priestory
KD a v spoločnej debate prebrať aké majú momentálne podmienky na voľnočasové
aktivity, prípadne problémy technického či iného charakteru. Zároveň ich k Mesiacu úcty
k starším členovia pozdravili niekoľkými darčekovými balíčkami. Zodpovedná vedúca
KD p.Ida Brózmanová nás oboznámila, že súčasný stav „členstva“ je vyše 90 dôchodcov
z mesta, pravidelne ho navštevuje 2-3x týždenne v priemere 10 ľudí. Čas trávia zväčša len
rozhovormi pri káve, čaji, prípadne si robia aj príležitostné stretnutia (MDŽ, Jubilanti,
Adventné posedenie a pod.), kde je účasť cca 30-35 dôchodcov. Mrzí ich slabý záujem
dôchodcov o možnosť stretávať sa v týchto priestorov, mnohé skupiny majú iné miesta
v meste (park, cukráreň), lebo sa tam vraj nudia. Problém majú aj s udržiavaním, už pol
roka nemajú upratovačku, tak robia len také malé zbežné upratovanie, ale ženy z knižnice
ich upozornili, že majú udržiavať v čistote aj WC. Treba umyť okná a najväčší problém
je, že tečú (kvapkajú) radiátory, steny sú veľmi vlhké, opraskané, zišlo by sa aj
vymaľovať, nedajú sa otvoriť okná na vetranie, lebo spodné sú zavreté napevno
(zaklincované) a na vrchné oni nedočiahnu ani zo stoličky. Bolo by potrebné, aby sa tam
prišiel pozrieť na tento stav niekto kompetentný z MsÚ a aby sa niečo doriešilo.
Upratovačku zabezpečí cez VPP tajomníčka komisie od novembra, keď nastúpia noví
občania na tieto práce. Tiež bolo poukázané na neporiadok v sklade – tajomníčka
upozorní výbor MsO JDS na nedostatky.
K bodu č.3:
Rôzne – p.Mária Zupko oznámila členom komisie, že n.o. Carissimi plánuje začiatkom
apríla budúceho roka organizovať veľký galaprogram k projektu „Zdraví v prospech
postihnutých“, kde by mala naša komisia organizačne spolupracovať. Podrobnosti budú
cca v januári.
K bodu č.4:
Po vyčerpaní programu stretnutia predseda zasadnutie komisie ukončil.

Jozef Tankina,
predseda komisie

Zapísala:
Iveta Cíferová
tajomníčka komisie

