Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE
Komise Rady města Pohořelice

Zápis z jednání Komise sociální a zdravotní dne 02.09.2020
Čas: od 15:00 hod. do 16:45 hod.
Místo: MěÚ Pohořelice, poradna PhDr. Trávníčka (budova B)
Přítomni: pí Irena Šťastná, Mgr. Jana Holá, Ing. Silvie Maturová, pí Věra Knirschová,
pí Weiterová Lenka
Omluveni: p. Novák Pavel, Mgr. Kánovičová Milena
Nedostavil/a se: pí Anna Flodrová, pí Magda Veselá, DiS.
Pí Šťastná reagovala na upozornění občanů, že do komunitního centra (hotel Pfann) není
bezbariérový přístup.
Program: 1. Zajištění posezení se seniory - jubilanty
2. Financování soc. služeb ORP Pohořelice
3. Různé
Ad 1.
Dne 04.10.2020 se bude konat v sále na Staré radnici, Brněnská 2 - Den seniorů. V rámci toho
proběhne již tradiční setkání se seniory – jubilanty, kteří v tomto roce dosáhli věku 75 let,
80 let, 85 let a více.
Členové komise se domluvili na chodu a zajištění této akce – občerstvení, program – děti
s pásmem básniček a písniček, zpívání s harmonikou, drobné dárky pro seniory, odvoz a
dovoz seniorů na akci a rozesílání pozvánek na akci.
Bude oslovena kulturní referentka, se kterou budou řešeny další věci týkající se akce
(příprava přísálí atd.).
Předběžně bylo domluveno, že se akce budou účastnit i některé členky komise – pí Šťastná,
pí Maturová, pí Koňáková a pí Holá.
Ad. 2.
Ing. Maturová představila návrh maximálních finančních částek určených poskytovatelům
sociálních služeb minimální sítě ORP Pohořelice a podílů na jednotlivé obce ORP zapojené
v solidárním systému financování pro rok 2021. Dále byli členové komise seznámeni
s přehledem klientů jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb zařazených v minimální síti
ORP Pohořelice za období od 01.01.2020 do 30.06.2020.
Ad. 3.
Pí Šťastná sdělila, že by občané uvítali, aby na stránkách města v sekci lékaři byly i informace
o nepřítomnosti lékařů.
Pí Šťastná reagovala na upozornění občanů, že do komunitního centra (hotel Pfann) není
bezbariérový přístup přes chodník.

Zapsala: Mgr. Jana Holá
Irena Šťastná
předsedkyně komise

