Zápis
ze schůzky sociální komise, konané ve středu, 14.11.2018 od 17 hod. v klubovně DPS
Přítomni:
Omluvena:
Přizván:

p. Koňasová, Ing. Dobrý, Hájková, Klánová, Hůrková, Ing.Anděl
Bc .Toušová
p. Jaroslav Klekner, starosta

1. Po přivítání členů komise se přítomní vyjádřili k další práci v komisi.
Komise bude po volbách pracovat ve složení: předseda p. Koňasová
zástupce p. Hůrková, členové p. Hájková, Klánová, Bc. Toušová, náhradníci Bc.
Razímová a MUDr. Stránská.
Úkoly budeme zajišťovat v tomto složení.
Za dosavadní práci v komisi bylo poděkováno Ing. Andělovi a Ing. Dobrému, kteří v naši
komisi končí, s Ing. Dobrým budeme spolupracovat při naší práci i nadále.
2. První ustavující veřejné zasedání zastupitelstva se konalo ve čtvrtek, 1. 11. 2018
v kině DK Komárov. Proběhla volba starosty /Jaroslav Klekner/, místostarosty
/Radim Šíma/, rady /starosta, místostarosta, Bc. Ondřej Holman, Bc .Jaroslav Baumann ,
Radovan Lisý/, výborů - finanční /Bc. Bublová/, kontrolní /Ing. Křikava/, redakce
Komárováku /Ing. Křížová/.
.
Odsouhlasen počet členů výborů a odměny za výkon funkce.
.
Komise bude schvalovat na svém zasedání rada.
 Oslavy 100. výročí republiky - akce Černobílé písničky, obecní ples 27.10.2018
28. 10. 2018 položení věnců u pomníku padlých na náměstí, potom zasazení
lípy/DPS//
3. Projekt nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší
V jeho rámci by měly začít působit v Hořovicích od prosince 2018 sociální služby pro
osoby v krizi, bez domova či ohrožené sociálním vyloučením /pro Hořovice a okolní
obce/.
Budova NZDC je v sousedství městských holobytů ve směru na Cintlovku. Provozuje jí
Farní charita Beroun, bude poskytovat služby 3x týdně /PO, ST, PÁ/vždy od 8 – 15,30 h.
V té době bude otevřena denní místnost, kuchyňka, klienti si budou moci vyprat a usušit
své oblečení, budou mít k dispozici WC, sprchu a bude jim poskytnuta pomoc v oblasti
zajištění lékařské péče, dávek sociální podpory, důchodů a dalších otázek týkajících se
jejich života.
Kromě Farní charity budou mít v objektu zázemí pracovníci terénního programu – bude
to Lomikámen, z.ú. /práce s lidmi s duševním onemocněním/ a Magdaléna, o.p.s.
/terénní práce s osobami závislými na nelegálních návykových látkách/.
V zimě, v období mrazů je město Hořovice připraveno umožnit klientům centra službu
„teplé židle“, kdy bude v denní místnosti možnost přečkat mrazivou noc na židli //z
kapacitních důvodů nebude zajištěna noclehárna/.
 Farní charita Beroun slaví 25. výročí, pečuje o 1400 klientů. K tomuto výročí
proběhne
celá řada akcí /výstavka, den otevřených dveří, návštěva biskupa V. Malého/. Nám
poskytla balíčky /potravinové a drogistické/ které byly předány soc. potřebným
rodinám.

 DIGITUS MISE Hořovice /p. Křížek/ se po 1O letech přestěhovala z ulice Pod
Dražovkou do Pražské ulice naproti poště – do přízemí budovy, kde dříve sídlila
restaurace Optima, která v létě ukončila svůj provoz. Senioři se tam určitě budou cítit
v denním stacionáři dobře, vždy každou středu v měsíci se v Digitusu konají zajímavé
přednášky otevřené i pro veřejnost.
4. Stát chce motivovat obce, aby stavěly. Když se obec rozhodne postavit 50 bytů, stát na
20% z nich, které budou sociálními byty, poskytne nevratnou dotaci ve výši 100%. O
projekt mezi starosty je velký zájem. Sociálních bytů je třeba zhruba 65 tisíc,
5. Akce pro seniory v DPS – tradiční „pěkná“ se konala 22. 10. 2018. Pěkné bylo vystoupení
dětí ze školní družiny, poté i vystoupení hudební skupiny Macechy. Občerstvení bylo
zajištěno. Program doplnila Ing. Látalová z DPS která uvedla 7 básní ze své tvorby /vyšly
ve sbírce básní Kouzelný klíč/ a povídku také ze své tvorby. Akce se zúčastnilo 15 seniorek
z DPS. Za naši komisi se zúčastnila p. Koňasová a Hájková.
 Od začátku roku jsme navštívili 16 občanů, kteří se dožili významného životního
jubilea.
V listopadu to budou ještě 3 občané, v prosinci 1. K p. S v listopadu půjde p.
Koňasová a Klánová.
Místostarosta dá do Komárováku článek že se bude pokračovat v tradici osobního
blahopřání jubilantům ve věku 75, 80, 85, 90 a poté každý rok. Kdo si nebude
přát návštěvu může kontaktovat OÚ.
 Byli jsme nápomocni paní S. radou při umístění manžela do zdr. zařízení – protože
k tomu už nedošlo, nabídli jsme jí poskytování soc. služeb.
 Poskytování příspěvku na stravování dětí U. – podnět členky komise. Vzhledem
k tomu že se vše vyřizovalo ve zdejší škole a potom došlo k jejich přestěhování do
Hořovic, byl učiněn dotaz na soc. odbor Hořovice. V současné době jsou dětem
obědy ve škole dotovány.
 Po volbách /změna starosty/ je nutné provést příslušné opravy v materiálu SPOD,
zároveň překontrolovat uvedená telefonní čísla. Zajistí p. Koňasová
 O svolání pracovní schůzky na téma Senioři a osoby se zdravotním postižením jsme se
dozvěděli pozdě, proto jsme se nemohli účastnit.

Zapsala : Koňasová E., předseda soc. komise

