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KARLOVARSKÝ KRAJ
Výbor pro zdravotnictví a sociální věci  Zastupitelstva 
Karlovarského kraje
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Plán práce Výboru pro zdravotnictví a sociální věci
při Zastupitelstvu Karlovarského kraje
na rok 2010

schválen na jednání dne 16.2.2010

Sociální věci :
Informace k realizaci Individuálního projektu KK pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008-2012
Informace k realizaci Individuálního projektu KK – Poskytování sociálních služeb v KK, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele
Informace k realizaci Individuálního projektu KK – Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje
	Krajská protidrogová strategie KK na období 2010-2014 + akční plán 
Zásady pro poskytování příspěvků z Fondu na podporu NNO v roce 2011
Rozdělení příspěvků z Fondu na podporu NNO v roce 2011
Informace k poskytování příspěvků z rozpočtu KK na podporu národnostních menšin
Informace k poskytování příspěvků z rozpočtu KK v oblasti prevence kriminality
Informace k realizaci Individuálního projektu MPSV – Podpora transformace sociálních služeb
Informace k poskytování bezúročných půjček z Fondu pro řešení mimořádné sociální situace občanů KK
Dále aktuální materiály, které budou ZKK předkládány během roku 2010.












Oblast zdravotnictví:
Průběžné informace o stavu hospodaření Karlovarské krajské nemocnice a.s.
Informace o realizace akce „Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu v Nemocnici v Karlových Varech“
Informace o realizace akce: “Modernizace přístrojového vybavení Karlovarské krajské nemocnice a.s. – akce financovaná z ROP NUTs II Severozápad“ 
Informace o realizace akce: Zateplení budov Karlovarské krajské nemocnice a.s., financované z operačního programu životního prostředí
Informace o realizace akce: „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice v Chebu – Rekonstrukce pavilon „B“ (pravá část)“
Informace o realizace akce: Zateplení budov Krajského dětského domova pro děti do 3 let, financované z operačního programu životního prostředí
Informace o stavebních úpravách Léčebny dlouhodobě nemocných Nejdek, realizovaných v roce 2010 
Informace o finančních příspěvcích poskytnutých na projekty v oblasti zdravotnictví v roce 2010 
Dále aktuální materiály, které budou ZKK předkládány během roku 2010.



V Karlových Varech dne 18.2.2010

Zapsala: Ing. Alena Šalátová, tajemnice
Schválila: Mgr. Jana Petříková, předsedkyně výboru pro zdravotnictví a sociální věci









