Zpráva o činnosti sociálního výboru
Datum: 16. 10. 2017
Přítomny: Helena Damašková
Eva Dolanská
Iveta Mazgalová
Zástupci obce: starosta František Novák, místostarostka Jana Rozumová
Program: 1. Oslavenci (výročí)
2. Zdravotní a sociální příspěvek
3. Vítání občánků
4. Různé

1. Hlavní náplní činnosti sociálního výboru je každoroční aktualizace seznamu jubilantů.
Navštěvujeme naše spoluobčany u příležitosti jejich významných životních výročí. V letošním
roce jsme měli 67 jubilantů. Balíček dostávají oslavenci, kteří slaví 70tiny, 75tiny a od 80. let
jsou obdarováni každoročně. Ženy dostávají k dárkovému balíčku květinu. V letošním roce
byla navýšena cena balíčku na 500,- Kč pro oslavence 70., 75., 80., 85. a 90. narozenin.
Jubilanti: 70 let – 20 občanů (12 žen + 8 mužů)
75 let - 7 občanů (2 ženy + 5 mužů)
80 a více – 36 občanů (25 žen + 11 mužů)
90 a více – 4 občani (3 ženy + 1 muž)
Celkem: 67 oslavenců – 34 balíčků v hodnotě 500,- Kč
33 balíčků v hodnotě 300,- Kč
42 květin (v hodnotě 70 – 80,- Kč)
Během roku 7 občanů zemřelo.
Nejstarší občanka v červenci oslavila 97. narozeniny.
Naši spoluobčané jsou rádi, když jim přijdeme popřát k jejich jubileu, berou to jako milou
vzpomínku od obce.
V roce 2018 budeme mít 67 oslavenců. (37 balíčků v hodnotě 500,- Kč a 30 balíčků v hodnotě
300,- Kč).
2. Zdravotní a sociální příspěvek

Sociální výbor doporučuje ponechat stávající stav – zrušení zdravotního příspěvku. Projednali
jsme výplatu zdravotního příspěvku, ale nelze stanovit objektivní a jednotná kritéria k jeho
vyplácení. Sociální výbor ani obec nemají právo ověřovat sdělené skutečnosti. To je
v pravomoci sociální politiky státu, která je i pomocí občanům primárně pověřena. Výbor
doporučuje, aby obec přispěla na prokazatelné sociální a zdravotní události, které mohou
dostat občana či rodinu do existenčních problémů (např. těžký úraz, požár apod.) Návrh
nebo žádost o poskytnutí takového příspěvku může Zastupitelstvu předložit občan i
zastupitel obce. Zastupitelstvo bude řešit přiznání příspěvku individuálně.
3. Vítání občánků
8. dubna 2017 jsme přivítali – nejmenších občánků naší obce. Každé vítané dítě obdrží –
pamětní list, přívěsek, plyšovou hračku a maminky květinu.
Nové budoucí kamarády vítají s kulturním vystoupením děti z mateřské školy a žáci ze
základní školy.
Sociální výbor se zabýval obdarováním našich nejmenších občánků. Přívěsek, který vítané
děti dostávají, je trvalou upomínkou ke vztahu k obci, do které se narodili. Sociální výbor
navrhuje zachovat tuto formu s možností případného vylepšení do hodnotnější formy
(pamětní mince).
4. Různé
Vánoční posezení s dříve narozenými
Letošní vánoční setkání s dříve narozenými se uskuteční v pátek 8. 12. 2017 od 16.00 hodin
na Kontaktu. S kulturním programem vystoupí děti z MŠ a žáci ze ZŠ. K tanci a poslechu
zahraje hudba, nebude chybět občerstvení a dobrá nálada.
Budou zváni od nejstarších občanů - do počtu 200.
Divadlo – není záležitost sociálního výboru, patří do kultury obce.
Výbor se zabýval i zveřejňováním osobních údajů oslavenců a doporučuje vedení obce
prověřit legálnost postupu zveřejňování jmen a věku ve Zpravodaji, případně zajistit smluvně
tuto možnost.
Sociální výbor nemá stanovený harmonogram jednání. Bude se scházet 1 x ročně, v případě
potřeby se sejde mimořádně.
Podklady pro vypracování zprávy dodala: Lenka Štěpánková – účetní obce.
V Ohrazenicích 17. 10. 2017
Zapsala: Helena Damašková

