Zápisnica zo zasadnutia sociálnej a bytovej komisie dňa 07.12. 2015

Prítomní: Oľga Adamčiaková, Mgr. Daniela Palúchová, PhD., MPH, Mgr. Vladimír Dolinay,
Anna Dyttertová, JUDr. Gabriela Janíková, Mgr. Miroslava Makovníková Mosná
Neprítomní/ý: Ing. Lucia Miklášová
Ospravedlnení/ý: Ing. Roman Masár
Prítomná: riaditeľka SSSP Mgr. Soňa Chanečková

Program:

1. Otvorenie zasadnutia komisie
2. Prehliadka Zariadenia opatrovateľskej služby na Mlynarovičovej ul. č. 23
3. Rôzne :
- vyhodnotenie práce komisie za rok 2015
- podnety a návrhy členov komisie na ďalšie obdobie poskytovania sociálnych
služieb v MČ Bratislava-Petržalka
4. Záver

K bodu 1/ Otvorenie zasadnutia komisie
Zasadnutie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie Oľga Adamčiaková.
K bodu 2/ Prehliadka Zariadenia opatrovateľskej služby na Mlynarovičovej ul. č. 23
Diskusia :
- pani riaditeľka SSSP Mgr. Soňa Chanečková predstavila členom komisie
zariadenie opatrovateľskej služby, informovala
o obsadenosti zariadenia,
previedla ich zrekonštruovanou záhradou, ďalej im podala informáciu
o nedostatku opatrovateliek a o umiestňovaní klientov aj z iných mestských častí,
- pani riaditeľka DTV, Mgr. Daniela Palúchová, PhD., MPH ( členka komisie)
informovala kolegov o poradovníku do zariadenia

K bodu 3/ Rôzne :
- vyhodnotenie práce komisie za rok 2015
- podnety a návrhy členov komisie na ďalšie obdobie poskytovania sociálnych
služieb v MČ Bratislava-Petržalka
Diskusia:
- predsedkyňa komisie pani Oľga Adamčiaková vyhodnotila prácu komisie za rok
2015

-

po aktívnej diskusii sa členovia komisie dohodli na stretnutí predsedníčky komisie
pani Oľgy Adamčiakovej a pána Mgr. Michala Radosu, aby spoločne hľadali
dohodu pri riešení nových priestorov pre Klub modernej gymnastiky DANUBIA,
ktorá sídli vo vedľajšej budove na Vavilovovej č.18. Tieto priestory by sa
následne zrekonštruovali pre potreby a rozšírenie SSS Petržalka.

K bodu 4/ Záver
Predsedníčka sociálnej a bytovej komisie poďakovala členom komisie za aktívnu účasť na jej
rokovaní.

Začiatok rokovania komisie: 14:00 hodine
Ukončenie: 15:30
V Bratislave 07.12.2015
Zapísala: Mgr. Alena Halčáková
tajomníčka komisie

Oľga Adamčiaková, v. r.
predsedníčka komisie

