Z á p i s n i c a
zo zasadnutia Komisie pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku pri MsZ v Banskej
Bystrici zo dňa 26.02.2008 na Mestskom úrade v Banskej Bystrici
________________________________________________________________________________
Prítomní: MUDr. Ladislav Slobodník, MUDr. Peter Hudec, Viera Dubačová, Ing. Milan Lichý,
PhDr. Štefan Horváth, , Pavol Bielik, PhDr.Ľubica Laššáková,
Ospravedlnení: MUDr. Peter Mečiar, MUDr. Stanislav Čársky
Prizvaní hostia: Mgr. Karol Langstein, Beáta Styková, Ing. Mária Filipová
Program:1. Informácia o pripravovaných projektoch – Odbor starostlivosti o obyvateľa
2. Informácia o prideľovaní bytov za rok 2007
3. Dotácie
4. Rôzne
Na úvod zasadania komisie predseda vyzval prítomných k doplneniu programu k bodu 4) Rôzne.
Bod rôzne bol doplnený o diskusiu na tému debarierizácie v meste Banská Bystrica
K bodu 1)
Ing. Mária Filipová vecne informovala prítomných o dôležitých vzdelávacích projektoch,
ktoré sa pripravujú a ktoré v súčasnej dobe aj realizujú.
−

Projekt „Zvýšenie kvalifikácie a adaptability sociálnych pracovníkov“ bol zahájený v novembri
2007. Cena projektu je 3 363 tis. Sk, pričom 95% nákladov financuje Európsky sociálny fond a
5 % nákladov financuje Mesto Banská Bystrica. Cieľová skupina projektu: 60 sociálnych
pracovníkov verejnej správy a MVO v krajoch: Banskobystrický, Prešovský, Žilinský

v

mestách Banská Bystrica, Poprad, Prešov, Žilina.
−

Projekt s názvom „Podpora geografickej a pracovnej mobility pre pracovníkov v rámci EÚ“ je
inovačný projekt , ktorého cieľom je koučovať mobilitu odborného personálu v stacionálnych
zariadeniach sociálnych služieb. Žiadateľom je AWO Nemecko a partnermi sú: Mesto Banská
Bystrica a zástupcovia z Talianska. Celkové náklady na projekt: 2.641 tis.Sk
Financovanie: EÚ
Mesto BB

1.981 tis. Sk
660 tis. Sk

Dátum realizácie je stanovený na apríl 2008 a predpokladaná dĺžka realizácie je 18 mesiacov
−

pracovný názov tretieho veľkého projektu je „Banská Bystrica – mesto rodiny“ - hlavným
cieľom projektu je eliminovať a predchádzať patologickým javom v rodine. Predpokladaná

dĺžka projektu sú tri roky. Partnermi projektu sú SOCIA o.z., Návrat o.z. a Mesto BB
Celkové náklady
−

1500 tis. Sk

Okrem týchto projektov vedúca Odboru starostlivosti o obyvateľa spomenula projekt, ktorý je
zatiaľ v štádiu konzultácií a jednaní s prípadnými budúci partnermi. Projekt by mal byť
zameraný na problém záškoláctva.
Prítomní informáciu o pripravovaných projektoch zobrali na vedomie bez pripomienok.
Prijaté uznesenie č. 1/2008 hlasovanie: Za: 8, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (8/0/0)

K bodu 2)
Mgr. Karol Langstein prítomných informoval koľko bytov v nájomných domoch bolo v
roku 2007 pridelených, komu boli tieto byty pridelené a na základe akých kritérií.

Prítomní

členovia komisie túto informáciu zobrali na vedomie bez pripomienok.
Prijaté uznesenie č. 1/2008 hlasovanie: Za: 8, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (8/0/0)
K bodu 3)
Vedúca referátu sociálnych a zdravotníckych služieb p. Beáta Styková prítomných
predložila žiadosť o poskytnutie dotácie pre Občianske združenie SANARE vo výške 59 700,- Sk.
Navrhla členom komisie doporučiť primátorovi mesta schváliť dotáciu na projekt „Aktívna
činnosť OZ SANARE Banská Bystrica“ vo výške 28000,-Sk, čo je 20% z celkových nákladov
projektu.
Prítomní schválili predložený návrh bez pripomienok.
Prijaté uznesenie č. 2/2008 hlasovanie: Za: 8, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (8/0/0)
K bodu 4)
V tomto bode prítomní diskutovali o probléme bezbariérovosti v našom meste.
Predseda komisie, ktorý sa stretol so zástupcami Via Orbisu, informoval prítomných o prvej
fáze projektu „Vymedzenie bezbariérovej trasy chodníka v meste Banská Bystrica a
zdokumentovanie“, ktorého autorom je táto nezisková organizácia a tlmočil myšlienky autorov
projektu. Zatiaľ bola zrealizovaná prvá fáza projektu – zmapovanie trasy od železničnej stanice.
Vytypovali problematické miesta kadiaľ vozíčkar bez pomoci neprejde. Navrhujú ešte vytypovať
najdôležitejšie úrady a inštitúcie, kde je nevyhnutné vytvoriť

bezbariérový prístup. Zatiaľ

konkrétne riešenia nehľadali. Realizáciu a financovanie očakávajú od Mesta. Predseda komisie
navrhol podporiť n.o. VIA ORBIS v ďalšej fáze projektu.

Všetci prítomní sa zhodli na tom, že chcú pomôcť riešiť tento problém., ktorý rieši situáciu
vozíčkarov Ing. Filipová skonštatovala, že tvorcovia projektu celkom správne nepochopili zadanie
úlohy - „analýza bezbariérovosti v meste“, na základe ktorého bol predmetný projekt vypracovaný.
Súhlasila s tým, že tento problém je nevyhnuté riešiť, ale v komplexnejšej rovine, navrhla osloviť
správcov budov, v ktorých sídlia dôležité inštitúcie a úrady, a všetky príslušné odbory.
Členovia a hostia sa dohodli, že DVD – nosiče na ktorých je spracovaná prvá fáza projektu
vymedzenia bezbariérovej trasy chodníkov, budú doručené všetkým poslancom MsZ BB a zhodli sa
aj na tom, že tento problém bude v komisii ešte otvorený.
Na záver sa predseda komisie všetkým prítomným poďakoval za účasť.

MUDr. Ladislav S l o b o d n í k, v.r.
predseda komisie

Zapísala: Mgr. Janka Lovásová, v.r.
sekretárka komisie

UZNESENI E
z rokovania Komisie pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú
politiku pri MsZ v Banskej Bystrici dňa 26. 02. 2008

U z n e s e n i e č. 1/08
Komisia pre zdravie sociálnu starostlivosť a bytovú politiku
k bodu 1) a k bodu 2)
I. b e r i e n a

vedomie

a) Informáciu vedúcej Odboru starostlivosti o obyvateľa Ing. Márie Filipovej o pripravovaných
projektoch.
b) Informáciu vedúceho Referátu sociálnej pomoci Mgr. Karola Langsteina o prideľovaní bytov za
rok 2007.

MUDr. Ladislav Slobodníkv.r.
predseda komisie:

Mgr. Janka Lovásová
sekretárka komisie

UZNESENI E
z rokovania Komisie pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú
politiku pri MsZ v Banskej Bystrici dňa 26. 02. 2008

U z n e s e n i e č. 2/08

K bodu 3) Žiadosť o dotáciu
Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku pri MsZ

I. o d p o r ú č a

Primátorovi mesta Banská Bystrica poskytnúť dotáciu z rozpočtu Mesta na rok 2008 nasledovným
subjektom:
Občianskemu združeniu SANARE, so sídlom Banská Bystrica Karpatská 2, vo výške vo výške
28 000,- Sk (20 % z celkových nákladov)
- účelovo na nákup kníh z oblasti psychológie, výchovy, zdravia, na psychoterapeutické aktivity, na
rekondičný pobyt s hydroterapiou na 4-5 dní pre 5-6 osôb /cestovné, ubytovanie,vstupenky/, z
príležitosti 10. výročia OZ SANARE na propagáciu a na pokrytie nájomného v roku 2008.

MUDr. Ladislav Slobodník, v.r.
predseda komisie

Mgr. Janka Lovásová, v.r.
sekretárka komisie

