Zápis z jednání komise

sociální, zdravotní a rodinné politiky (KSZRP)

Datum konání

27.1.2015

Místo konání

ÚMČ Brno - Líšeň

Přítomen/přítomna

viz prezenční listina

Omluven/omluvena

viz prezenční listina

Nepřítomen/nepřítomna

viz prezenční listina

Body jednání:

1. Program
Jednání zahájil předseda KSZRP a konstatoval, že komise je usnášeníschopná. Předložil návrh
programu jednání: 1.zahájení, představení členů, schválení programu
2 termíny KSZRP na 1.pololetí 2015
3.dotace 2015
4.prioritní oblasti činnosti komise
5. různé
- jednotliví členové se stručně představili, sdělili oblast své angažovanosti a zájmu
- nikdo neměl návrh na doplnění programu či jeho změnu
hlasování

9 pro 0 proti 0 zdržel se

2. Termíny KSZRP na 1.pololetí 2015
Po diskuzi konsenzuálně shoda na úterý 18.00hod. – 17.2., 17.3., 21.4., 12.5., 30.6.2015
hlasování

9 pro 0 proti 0 zdržel se

3. Dotace 2015
- rozdán přehled všech žádostí s požadovanou výší dotace, konsenzuální domluva na zaslání
všech žádostí elektornicky (vyjma pí Čížkové, které předány v písemné formě), domluva, že
daný bod bude hlavním bodem jednání 17.2.2015, cestou předsedy KSZRP bude vyžádáno
doplnění přehledné tabulky o výši schválené dotace jednotlivým subjektům 2012, 2013, 2014
– bod přerušen do dalšího jednání (proto k němu nehlasováno)

4. Prioritní oblasti činnosti KSZRP
- diskutovány možné priority stěžejního zájmu KSZRP – stanoveny zatím 4 základní s tím, že
v průběhu volebního období mohou být priority rozšířeny:
zdravotně sociální služby pro občany Líšně – analýza potřebnosti resp. nedostatečnosti
dotační politika pro danou oblast
rodinná politika
poliklinika Horníkova
hlasování

9 pro 0 proti 0 zdržel se

5. Různé
1.místostarostka Mgr.ing.E.Vondráčková prezentovala představu možné realizace aktivit pro
seniory v prostoru KCL a potřebnost zabezpečení občanské poradny pro občany Líšně.
ing.Svobodová poukázala na problematiku senioru v „panelácích“ – je žádoucí provést
sociologický průzkum jejich potřeb
Bc.Janků – hledání vhodné náplně pro seniory – např.“zahradničení“
A.Brzobohatá – potřebnost osvěty ve vazbě na handicapované – zdraví v.s.handicapovaní,
projekt „šance pro změnu“

zapsal:

.
.
.

J.Drbal

