ˇ projekt dostal zelenú
Výnimocný
Žilinská župa sa pustila do
výnimočného projektu a pripravuje centrum, v ktorom
dostanú pomoc ľudia trpiaci
Alzheimerovou chorobou.
Takto špecializované zariadenie na Slovensku ešte nie
je, hoci počet ľudí trpiacich
touto chorobou narastá.
Župa eviduje množstvo žiadostí
o pomoc pre občanov v seniorskom
veku s psychiatrickým a neurologickým ochorením. „Až 80 percent
žiadostí na umiestnenie do domovov sociálnych služieb, ktoré k nám
chodia, sa týka ľudí trpiacich Alzheimerovou chorobou,“ priblížila riaditeľka sociálneho odboru Žilinského
samosprávneho kraja Iveta Ďurišová.
Projekt získal súhlasné stanoviská odborníkov a na septembrovom
zastupiteľstve ho schválili aj župní
poslanci. Zároveň je už predrokovaná zmluva so zdravotnými poisťovňami. Zariadenie bude spájať
sociálne služby so zdravotníckym
zariadením.
„Možno dávame dokopy to, čo sa
na Slovensku ešte nikomu nepodarilo, čiže špecializované sociálne zariadenie a zdravotnícke zariadenie

Žilinská župa pripravuje zariadenie
pre ľudí s Alzheimerovou chorobou...
pre gerontopsychiatrické diagnózy.
Veríme, že tento projekt má šancu
byť vzorovým,“ uviedla žilinská županka Erika Jurinová.
Alzheimer centrum bude mať 40
miest, gerontopsychiatrická časť 32
lôžok. „Je dôležité uvedomiť si však
aj to, že budujeme ďalšie väčšie zariadenie ako dôsledok neriešenia
ambulantných a komunitných služieb v minulosti. Chceme to do budúcnosti zmeniť, preto sa snažíme

rozvíjať ambulantné, komunitné
služby a domácu starostlivosť,“ dodala županka.
Centrum má vzniknúť v najbližších rokoch v opustenom areáli bývalej strednej školy v Mošovciach,
ktorá bola zrušená pred šiestimi
rokmi. Predpokladané náklady predstavujú 4,8 milióna eur, okrem vlastných zdrojov sa bude župa snažiť
získať prostriedky aj od ministerstva
zdravotníctva a Európskej únie.

Predávame Audi A8 Long

Auto pre rýchlu a komfortnú jazdu so štýlom

...vznikne v opustenom areáli
bývalej školy v Mošovciach.

Povedali o projekte
Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK: Možno dávame dokopy to, čo sa
na Slovensku ešte nikomu nepodarilo, špecializované sociálne zariadenie
pre ľudí s Alzheimerovou chorobou a zdravotnícke zariadenie pre gerontopsychiatrické diagnózy. Veríme, že tento projekt má šancu byť vzorovým.
Iveta Ďurišová, riaditeľka odboru sociálnych vecí ŽSK: Vybudovanie centra je výnimočný projekt. Až 80 percent žiadostí na umiestnenie
do domovov sociálnych služieb, ktoré k nám chodia, sa týka ľudí trpiacich
Alzheimerovou chorobou. Naše zariadenie by bolo prvým, pretože takéto
zariadenie na Slovensku zatiaľ nemáme.

Drotári u susedov
Unikátne drotárske výrobky, ktorých
najväčšiu zbierku má Považské múzeum v Žiline, videli aj v zahraničí.
Žilinská župa predstavila drotárske skvosty v susedných Čechách,
v Ústeckom a Juhomoravskom kraji,
a ešte vlani aj v Malopoľskom vojvodstve.
Zatiaľ posledná zastávka putovnej
výstavy bola v Regionálnom múzeu
v Tepliciach v Ústeckom kraji, ktoré je
centrom dokumentácie ľudových remesiel. Na ploche 300 metrov štvorcových bolo nainštalovaných takmer
400 kusov exponátov – repliky najvzácnejších a najstarších predmetov,
ale i originály či ukážky súčasných
prác drotárskych majstrov z fondov
Považského múzea v Žiline. Výstavu
v známom českom kúpeľnom meste

Tepliciach si návštevníci mohli pozrieť do 23. septembra a podľa ohlasov ju prijali s nadšením.
Cieľom putovnej výstavy je prezentovať Žilinský samosprávny kraj
a jeho drotárske dedičstvo v partnerských regiónoch. U českých susedov
sa konala aj pri príležitosti 100. výročia vzniku prvého spoločného štátu
Čechov a Slovákov.
Žilinský kraj je kolískou svetovo
jedinečného umenia – drotárstva.
Nie je vylúčené, že putovnú výstavu rozšírenú o nové exponáty uvidia
v budúcnosti aj v ďalších partnerských regiónoch župy, ktorých je
desať. Taktiež sa uvažuje o mobilnej
aplikácii, ktorá interaktívnou formou
priblíži návštevníkom drotárstvo vo
viacerých jazykových mutáciách.

Žilinská župa ponúka na predaj auto po županovi AUDI
A8 Long 3.0 TDI V6 quattro tiptronic, rok výroby
2012, zakúpené v októbri 2014.
Auto je v TOP stave, garážované a pravidelne servisované v autorizovanom servise. V roku 2018 prešlo
kompletnou servisnou prehliadkou a diagnostikou, výmenou filtrov, brzdových kotúčov a platničiek, má nové letné
pneumatiky, naftový motor s výkonom 184 kW/250 PS.
Cena: 35 000 eur s DPH. Hodnota nového vozidla bola 139 900 eur.
Plná výbava: 8-stupňová prevodovka, palubný počítač, tempomat, parkovací asistent s kamerou, navigačný
systém, kožený interiér, LED svetlomety s natáčaním do
zákruty, 20“ hliníkové disky, komfortné sedadlo, masážne zadné sedadlá, nezávislé kúrenie, možnosť ležania
na spolujazdcovej strane s vystretými nohami, elektrické
roletky, snímanie mŕtveho uhla, vyhrievané dýzy ostrekovačov, systém plynulého rozbehu pri stúpaní, senzor
kvality ovzdušia, senzor vlhkosti vnútorného priestoru,
adaptívny systém pruženia, audio system Bang & Olufsen, funkcia TV, TV obrazovky vzadu.
Cenové ponuky posielajte do 31. októbra 2018
do 13.00 hod. na adresu Žilinský samosprávny kraj,
Komenského 48, 011 09.
Kontakt: audi@zilinskazupa.sk, 0917 740 186.
Viac o predaji na www.zilinskazupa.sk.

Kliknite na www.martinskadeklaracia.sk a pozrite si, aké akcie a podujatia pripravuje Žilinská župa
a jej organizácie k 100. výročiu Martinskej deklarácie a vzniku ČSR. Dozviete sa informácie o dejinných
udalostiach a o osobnostiach deklarácie, ktoré boli
vytvorené v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou v Martine. Cez stránku sa môžu prihlásiť školy
na exkurzie do Martina s kvalifikovaným sprievodcom.
Vznik špeciálnej stránky podporila župa a je dielom
študentov z Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci.

