Županka Erika Jurinová: Chceme byt´
´ ´ budeme pomáhat´
najlepší a ludom
Predsedníčka Žilinského
samosprávneho kraja
predstavila na ostatnom
krajskom zastupiteľstve
nový plán rozvoja kraja
s názvom Žilinský kraj 22+.
„Plus v názve znamená, že sa v našom
pláne pozeráme aj za rok 2022, keď
by mali byť voľby do orgánov samosprávneho kraja. Väčšina opatrení je
zameraná na rodiny, ale aj na lepšie
poskytovanie služieb. Kraj tvoria ľudia a slúži ľuďom,“ konštatovala Erika
Jurinová.
Hlavným cieľom plánu je urobiť zo
Žilinského kraja najlepšie miesto pre
rodiny a dosiahnuť, aby sa ľudia nesťahovali do iných častí Slovenska, ale
naopak, aby k nám prichádzali.
Jedným z prvých krokov je zriadenie nadácie na pomoc rodinám
v núdzi. ŽSK zároveň plánuje vybudovať v každom regióne centrum pre
rodinu. „Tie budú slúžiť ako strediská krízovej intervencie, poskytovať
poradenstvo rodinám v krízových
situáciách, podporovať a organizovať finančné vzdelávanie rodín, aby
dokázali predchádzať dlhovej pasci a následným exekúciám a aby im
bola poskytnutá v takýchto prípadoch i pomoc. Súčasťou centra bude
aj prvé stredisko na pomoc obetiam

Prvá dáma Žilinského kraja zhodnotila svojich prvých sto
dní vo funkcii a zároveň predstavila plán rozvoja kraja
Žilinský kraj 22+.

Rušných 100 dní
novej županky

P

ráve v týchto dňoch uplynie
symbolických 100 dní nového
vedenia Žilinského samosprávneho kraja. „Hneď po pár dňoch od
prevzatia funkcie predsedníčky ŽSK
som dostala studenú sprchu z Úradu
pre verejné obstarávanie, ktoré konštatovalo závažné pochybenia pri obstarávaní CT prístrojov do dvoch župných
nemocníc,“ priblížila prvé dni županka
Erika Jurinová.
„Okrem toho sme sa pustili do kontroly zmlúv, ale keďže ich je veľmi veľa,
nebolo v našich silách dokončiť to do
sto dní,“ uviedol riaditeľ Úradu ŽSK

Ladislav Gabčo a dodal, že sa v nich
našlo veľa nezrovnalostí. Žilinská županka Jurinová zároveň musela urgentne riešiť vzniknuté problémy v podobe
nedokončených projektov ako rekonštrukcia cesty v Oravskej Lesnej či medzi obcami Vitanová a Oravice.
Napriek tomu v tomto krátkom čase
vedenie ŽSK presadilo pozitívne zmeny. „Podarilo sa nám napríklad odstrániť diskrimináciu vo financovaní školských zariadení, a tiež sme zvýšili platy
zamestnancom v našich zariadeniach
nad rámec kolektívnej zmluvy,“ doplnil
Gabčo.

trestných činov v Žilinskom kraji,“
uviedla Erika Jurinová.
Ambíciou je vybudovať v Žilinskom
kraji prvý hospic. „Chceme zriadiť
minimálne jeden stacionárny a jeden
mobilný hospic pre nevyliečiteľne chorých pacientov,“ dodala Jurinová s tým,
že sa budú zvyšovať aj kapacity v sociálnych zariadeniach. „Sústredíme sa na
menšie, komunitné zariadenia, ktoré
pre klientov poskytujú lepšie služby,“
doplnila županka.
Pre podporu rodiny je nevyhnutné
aj kvalitné a dostupné zdravotníctvo.
„Prvý kontakt s lekárom je najpodstatnejší. Uvedomujeme si akútny
nedostatok lekárov v odľahlejších regiónoch. Využijeme preto eurofondy
na zriadenie zdravotnícko-sociálnych
integrovaných centier v spádových oblastiach jednotlivých regiónov kraja,“
vysvetlil podpredseda ŽSK Peter Dobeš.
Župa bude podporovať sociálne
a komunitné podnikanie, okrem iného aj založením vlastného sociálneho
podniku. „Túto spoločnosť využijeme
pri sociálnej pomoci, ale aj na drobné
práce. Bude to lacnejšie a zároveň zásadne obmedzíme priestor pre korupčné správanie,“ priblížil riaditeľ Úradu
ŽSK Ladislav Gabčo.
V oblasti vzdelávania bude kraj klásť
dôraz na moderné vzdelávanie i nové
predmety, aby sa študenti čo najlepšie
uplatnili na trhu práce. Mení sa aj filo-

zofia financovania školských zariadení.
„Deti a mládež si pri vzdelávaní zaslúžia
rovnaký prístup, preto ŽSK zabezpečí
zrovnoprávnenie financovania verejných
a neverejných školských a vzdelávacích
zariadení,“ povedala Jurinová. Podľa
županky nie je vzdelávanie a rozvoj mládeže len záležitosťou škôl a školských
zariadení. „Podstatné sú aj mimoškolské
aktivity a vzdelávanie. Preto budeme
podporovať dobrovoľnícke aktivity mládeže, samozrejme, vrátane športu, ako aj
budovanie cyklotrás,“ dodala.
Plán Žilinský kraj 22+ obsahuje viacero bodov nielen z oblasti sociálnych
vecí, zdravotníctva či stredného školstva, ale z každej oblasti, ktorá sa týka
kompetencií Žilinského samosprávneho kraja.

Žilinský samosprávny
kraj vyhlasuje výberové
konanie na pozície:
• riaditeľ odboru sociálnych vecí Úradu ŽSK,
• lekár samosprávneho
kraja.
Bližšie informácie sú uvedené
na internetovej stránke
www.zilinskazupa.sk

Čo sa podarilo dosiahnuť za prvých 100 dní:
• pripraviť založenie nadácie na pomoc ľuďom v núdzi,
• začať realizovať Centrum pre rodinu,
• dohodnúť a podpísať memorandum s mestom Žilina a Žilinskou univerzitou
     na záchranu letiska,
• zrovnoprávniť financovanie školských zariadení,
• navýšiť platy nepedagogickým zamestnancom v školských zariadeniach,
     ale aj opatrovateľkám v sociálnych službách nad rámec kolektívnej zmluvy,
• urobiť prvé kroky k zrovnoprávneniu financovania verejných a neverejných
     sociálnych zariadení,
• spolupracovať so Železničnou spoločnosťou Slovensko a vytvoriť školiace
     stredisko v SOŠ dopravnej v Martine,
• ohlásiť výzvu na verejnú súťaž vo verejnej doprave,
• stretnúť sa s drvivou väčšinou starostov a primátorov kraja.

Požehnané veľkonočné sviatky
a radost´ zo Vzkriesenia
nech je Vám nádejou v lepšie
zajtrajšky, praje Erika Jurinová
a kolektív zamestnancov
Žilinského
samosprávneho
kraja

