Zápis č. 6 ze zasedání Sociální a zdravotní komise Rady městské části
Praha 3 ze dne 13. 10. 2011
Přítomni : Ing. J. Heller, MBA-předseda; MUDr. J. Jungwirth-místopředseda; Mgr. A.
Hronová, Mgr. M. Chmelová, Ing. Mgr. I. Ropková; Mgr. J. Suková, MUDr. M. Zeman,
MBA, Jana Hromádková-tajemnice komise
Přizváni k jednání : Andrea Lubčíková, DiS.-OE
Omluveni : Andrea Lubčíková, DiS.-OE
MUDr. Jungwirth se dostavil na jednání v 17.00 hod.
Jednání řídil : Ing. J. Heller, MBA
Zápis č. 5/2011 odsouhlasen
SZK schválila navržený program jednání.
Hlasování :

pro

6

proti

0

zdržel se

0

Sociální a zdravotní fond

Stav Fondu k 13.10. 2011 : 762 085 Kč
1. poskytnutí daru nebo neposkytnutí daru ze sociálního a zdravotního fondu
Předkládá : PhDr. Jana Hromádková
OSV, oddělení hmotné nouze
a prevence, MČ Praha 3

zakoupení dárkových balíčků na Mikulášskou
besídku pro ca 180 dětí ze soc. slabých rodin
a rodin z nepodnětného prostředí
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši 18 000 Kč

OSV, oddělení sociálních služeb,
MČ Praha 3

zakoupení vánočních balíčků pro 20 osamělých, sociálně
slabých a přestárlých klientů OSS a 20 balíčků pro děti
OSPOD ze soc. slabých rodin nacházejících se v hmotné
nouzi.
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši 8 000,- Kč

Hlasování :

pro

6

proti

0

zdržel se

0

Sociální problematika
2. Žádosti o poskytnutí nebo neposkytnutí bytu v DPS
Předkládá : PhDr. Jana Hromádková
SZK doporučuje poskytnutí bytu v DPS Krásova

SZK, vzhledem k vhodnému přístupu k bytu- nainstalována
plošina, doporučuje odložit projednání o poskytnutí bytu v DPS

1

SZK doporučuje poskytnutí bytu v I. stupni naléhavosti

SZK doporučuje poskytnutí bytu ve II. stupni naléhavosti

Hlasování :

pro

6

proti

0

zdržel se

0

3. Mikulášská besídka 10.12.2011
Předkládá : PhDr. Jana Hromádková
J. Hromádková informovala členy komise o pořádání Mikulášské besídky pro děti ze sociálně
slabých rodin a děti z rodin s nepodnětným prostředím. Besídka se již tradičně uskuteční
v Paláci Akropolis. Akci pořádá oddělení hmotné nouze a prevence odboru sociálních věcí
Úřadu městské části Praha 3. Besídka je koncipována jako kulturní odpoledne s následným
předáním dárků pro děti. Dle odhadu pořadatele se akce zúčastní zhruba 180 dětí a
jejich rodiče.
Předpokládanými sponzory budou Městská část Praha 3 – Fond Sociální a zdravotní komise,
Nadační fond Safe-house, Nadační fond pro podporu a rozvoj občanské společnosti v EU a
Pražská plynárenská, a. s.
Palác Akropolis bezplatně poskytne prostory pro akci a personální zajištění.
SZK vzala informaci na vědomí
4. Podněty Komise bytových a nebytových prostor
Předkládá : PhDr. Jana Hromádková
RMČ, usnesení č. 524, ze dne 19.9.2011
Žádosti o nájem bytu

KBNP požaduje projednat v SZK, resp.
Doručuje uzavření nájemní smlouvy k bytu v DPS.
SZK opakovaně projednávala poskytnutí bytu v DPS
Jmenované byl doporučen pobyt v zařízení pro
občany se zrakovým postižením.
SZK trvá na svém původním stanovisku, nedoporučuje
poskytnutí bytu v DPS.

Hlasování :

pro

7

proti

0

zdržel se

0

2

5. Vyhlášení grantových témat Radou městské části Praha 3 na r. 2012
Předkládá : Ing. Josef Heller, MBA
MČ Praha 3, RMČ - usnesení č. 535, ze dne 5.10.2012- vzala na vědomí grantové oblasti a
témata na rok 2012, která vycházejí z aktualizovaných Zásad grantového a podpůrného
fondu.
Grantové oblasti jsou tři, z toho pro SZK je zásadní oblast II. Granty na rozvoj občanské
společnosti a spolkové činnosti; Zaslané projekty k tématům 4 až 7 budou v roce 2012
projednávány i SZK. Vybrané projekty SZK budou Radě městské části/Zastupitelstvu městské
části doporučeny/nedoporučeny k poskytnutí/neposkytnutí daru z Fondu sociálního a
zdravotního, který pro tento účel bude finančně posílen.
Vyhodnocování žádostí o grant v SZK členové komise zevrubně projednali. Považují za
zásadní zejména otázku výběru (předvýběru) žádostí o grant a jejich postoupení k projednání
v SZK, tzn. podle jakých kritérií budou Sociální a zdravotní komisi předávány projekty k
projednání. Dále bylo jednáno i o pravidlech financování v komisi samé.
SZK pověřila předsedu komise Ing. Hellera k vypracování pravidel pro poskytování
finančních prostředků – darů – z Fondu sociálního a zdravotního.
Hlasování :

pro

7

proti

0

zdržel se

0

Jednání zahájeno v 16. 30 hod.
Jednání ukončeno v 18.00 hod.
Příští termín jednání SZK bude stanoven předsedou komise.

Zapsala : Jana Hromádková
tajemnice komise

Ing. Josef Heller, MBA
předseda komise
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