OBEC CÍFER
zast. Mgr. Marošom Saganom, PhD., starostom obce
Nám. A. Hlinku č. 31, 919 43 Cífer
IČO 00 312 347

Zápisnica zo zasadnutia sociálnej komisie
dňa 31.1.2019 o 18.00 h na Obecnom úrade v Cíferi
Prítomní členovia komisie: Mgr. Mária Olšová - predseda, Mgr. Jana Bachratá, Mgr. Gabriela
Pešková, Dušan Caja, Jozefa Rusnáková
Hosť: Mgr. Maroš Sagan, PhD.
Neprítomní, ospravedlnení: Adriána Jedličková
Zapisovateľka: Ing. Andrea Kissová
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie, privítanie
Podpísanie čestného vyhlásenia o zachovaní mlčanlivosti
Súhrn sociálnej pomoci v minulosti
Plány a vízie v sociálnej oblasti do budúcnosti
Diskusia, záver

1. Otvorenie
Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka sociálnej komisie Mgr. Mária Olšová, privítala prítomných
členov komisie aj starostu obce.
2. Podpísanie čestného vyhlásenia o zachovaní mlčanlivosti
Prítomní členovia komisie podpísali čestné vyhlásenie o zachovaní mlčanlivosti o osobných údajoch a
o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia na zasadnutí komisie.
3. Súhrn sociálnej pomoci v minulosti
Starosta obce zhrnul všetky aktivity obce v sociálnej oblasti:
- Rozvoz obedov pre dôchodcov - finančne najvýznamnejšia položka,
- Školský autobus pre deti z m.č. Jarná a Pác,
- Odpustenie poplatkov za školský klub detí a iných školských poplatkov pre deti z rodín
v hmotnej núdzi,
- Spolupráca obce pri vybavovaní dotácií pre podporu stravovacích návykov a dotácií na
školské pomôcky pre rodiny v hmotnej núdzi, v spolupráci s ÚPSVaR,
- Spolupráca obce s ÚPSVaR a Základnou školou v Cíferi pri riešení problémových rodín,
záškoláctva a pod.
- Sociálny nájomný bytový dom na Trnavskej ulici,
- Jednorazová finančná výpomoc.
4. Plány a vízie v sociálnej oblasti do budúcnosti
Predsedníčka komisie by privítala návrhy na zlepšenie sociálnej pomoci od členov komisie aj od
občanov. V diskusii sa komisia zhodla na týchto dvoch konkrétnych formách pomoci:
- Zriadenie služby „sociálny taxík“ - auto so šoférom by bolo k dispozícii v určitom čase (napr.
doobeda od 8.00 do 11.00 h) pre dôchodcov, na cestu k lekárovi, do obchodu, na stanicu a pod., iba
na území obce, za symbolický poplatok.
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- Sociálne poradenstvo – obec by zamestnala na dohodu odborníka v sociálnych veciach na riešenie
prípadov pre ľudí v núdzi. Poradenstvo by mohlo fungovať podobne ako obecný právnik, v určitú
pravidelnú dobu by bol odborník k dispozícii občanom.
5. Diskusia, záver
V diskusii sa komisia venovala problematike predĺženia nájomných vzťahov s nájomcami v sociálnom
bytovom dome na Trnavskej ulici. Riešili sa problémy s Domom na polceste pre rodiny v kríze v m.č.
Jarná – prof. Krčméry prisľúbil obci zriadenie stáleho dozoru pre nájomníkov tohto charitného domu.
Preberali sa konkrétne návrhy, ako by mohlo fungovať sociálne poradenstvo.
Predsedníčka komisie poďakovala za účasť členom aj starostovi a zasadnutie komisie ukončila

Zapísala: Ing. Andrea Kissová

Schválila: Mgr. Mária Olšová

