         

Usnesení z  Výboru pro zdravotnictví a sociální věci (dále jen VZSV), který se konal dne 27.2. 2007 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje.



            1.   VZSV  bere na vědomí informaci o přípravě „Integrovaného projektu Karlovarské    krajské nemocnice a.s.“ a harmonogram postupu jednotlivých kroků.

Pro -  6   proti- 0   zdržel se- 0



2.   VZSV   bere na vědomí informaci o předloženém projektovém záměru „Podpora vytváření krajských plánů střednědobého rozvoje sociálních služeb a vytváření místních partnerství v Karlovarském  kraji, předložený Komunitním plánováním o.p.s. se sídlem Žďár 58, Protivín 398 50
             a doporučuje realizaci projektu „Podpora vytváření krajských plánů střednědobého
              rozvoje sociálních služeb a vytváření místních partnerství v Karlovarském kraji“.



Pro – 6  proti- 0   zdržel se- 0



      3.   VZSV bere na vědomí  informaci o přednostním umístění osob  závislých na                         pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci ve stupni III – těžká závislost a ve stupni IV – úplná závislost ( viz ustanovení § 7 a násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách  – příspěvek na péči ) do  zařízení sociálních služeb zřizovaných Karlovarským krajem, viz bod I. důvodové zprávy.

Pro – 6  proti – 0  zdržel se – 0



             4.    VZSV  bere na vědomí Projekt MPSV ČR - pilotní proces transformace pobytových zařízení sociálních služeb
      a doporučuje ZKK schválit , aby do projektu bylo vybráno zařízení sociálních služeb Domov pro osoby se zdravotním postižením v  Mariánské a Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“v Hazlově,  prioritně  Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské.


Pro-  6  proti – 0  zdržel se – 0


                   5.  VZSV  bere na vědomí dopis ze dne 30.1.2007, čj.: 7026/07 pana Lumíra Dvořáčka,  obyvatele Domova pro seniory „Skalka“ v Chebu ( dříve Domova – penzionu pro důchodce „SKALKA“ v Chebu), Americká 52 , Cheb, adresovaný Zastupitelstvu Karlovarského kraje, a  stanovisko Mgr.Ellen Volavkové  k dopisu  

Pro-  6  proti – 0  zdržel se – 0



                   6.  Schvaluje zásady pro poskytování příspěvků na sociální služby v roce 2007
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit zásady pro poskytováníí příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti poskytování sociálních služeb v roce 2007 dle předloženého návrhu

Pro-  6  proti – 0  zdržel se – 0


       7.  Schvaluje rozdělení příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti poskytování sociálních služeb dle předloženého návrhu
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit rozdělení příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti poskytování sociálních služeb dle předloženého návrhu

Pro-  6  proti – 0  zdržel se – 0

 
                   8.    Bere na vědomí  obsah Analýzy dopadů zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách do podmínek KK  
             a doporučuje ZKK vzít na vědomí obsah Analýzy dopadů zákona č.           108/2006 Sb., o sociálních službách do podmínek KK  

Pro-  6  proti – 0  zdržel se – 0


                  9.    VZSV bere na vědomí žádost o pomoc při řešení svízelné finanční situace, která vznikla ohledně dotací dotací pro NNO v Karlovarském kraji, adresovaný paní Danou Janurovou, ředitelkou Agentury osobní asistence a sociálního poradenství, o.p.s., MUDr. Jiřímu Morávkovi, členu  Zastupitelstva KK a Výboru pro zdravotnictví a sociální věci  ZKK  a  vyjádření Mgr.Ellen Volavkové  k žádosti

Pro-  6  proti – 0  zdržel se – 0


                  10.   VZSV bere na vědomí informace o kauze p. Rokosová

Pro-  6  proti – 0  zdržel se – 0



V Karlových Varech dne 27.2.2007  
Ing. Václav Hanzl, předseda VZSV           .........................

