Výbor obyvateľov pri Nezábudka, n.o., Záhradnícka 2, Fiľakovo

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zásady činnosti výboru obyvateľov
I. Zriadenie výboru obyvateľov a voľba jeho členov
1. Výbor obyvateľov bol zriadený ako vyjadrenie vôle obyvateľov ZSS Nezábudka, n.o.,
Fiľakovo – prijímateľov sociálnych služieb /ďalej len obyvateľov/ podieľať sa na
riešení problémov pri zabezpečovaní sociálnych služieb v zariadení a spolu
zodpovedať za vytváranie príjemného prostredia jeho obyvateľov a zamestnancov.
2. Členovia výboru boli zvolení zo všetkých obyvateľov priamou voľbou v počte 5 na
pracovnom stretnutí vedenia a obyvateľov n.o. dňa 09.11.2012. Prvými členmi výboru
sú: Bozó Gejza, Albert Jozef, Šimonová Mária, Pavlovičová Eva, Murínová
Anna.
3. Členom výboru sa môže stať každý svojprávny obyvateľ zariadenia, ak ho zvolí
nadpolovičná väčšina všetkých obyvateľov zariadenia. Volebné obdobie je ročné. Nie
je vylúčené stať sa členom výboru opakovane. Voľby členov výboru sa konajú
v novembri bežného roka. Na prvom zasadnutí si členovia spomedzi seba zvolia
predsedu. Ak sa člen výboru vzdá funkcie, alebo z iného dôvodu prestane byť jeho
členom, výbor v spolupráci s vedením organizácie zvolá stretnutie obyvateľov, ktorí
zvolia nového člena výboru.
4. Výbor zasadá minimálne 1x štvrťročne. Na zasadnutie prizýva riaditeľa n.o. a podľa
potreby iných zamestnancov organizácie.
II. Činnosť a kompetencie výboru
1. Výbor pôsobí ako samostatný neformálny orgán obyvateľov zariadenia,
prostredníctvom ktorého sa obyvatelia podieľajú na riadení zariadenia.
2. Členovia výboru navrhujú vedeniu organizácie riešenia v oblasti:
- a) prípravy a zloženia stravy podávanej v zariadení
- b) výberu a zabezpečenia voľnočasových aktivít obyvateľov v spolupráci so
sociálnym úsekom
- c) prípravy a realizácie kultúrnych a spoločenských podujatí.
3. Členovia výboru môžu vedeniu organizácie predkladať pripomienky a návrhy ku
kvalite poskytovaných sociálnych služieb.
III. Záverečné ustanovenia
1. Administratívne záležitosti výboru zabezpečuje predseda v spolupráci so sociálnym
pracovníkom /zápisnice, prezenčné listiny, pozvánky a pod./.
2. Riaditeľ organizácie zabezpečí priestory pre činnosť výboru v spoločenskej miestnosti
budovy zariadenia.
Fiľakovo 18.12.2012

Predseda výboru obyvateľov:

Riaditeľka Nezábudka, n.o.:
Ing. Mária Veliká
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