Župa hľadá výnimočné
osobnosti kraja
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Otvorenejšie sociálne
služby v Žilinskom kraji
Žilinská župa úspešne
pokračuje v zvyšovaní
transparentnosti a otvorenosti jej aktivít.

26 zariadení a zo svojho rozpočtu prispieva na sociálnu
oblasť ročne sumou 30 miliónov eur.

Už od roku 2006 realizuje
projekt Otvorený kraj, v rámci ktorého sa v tomto roku
stala prvým samosprávnym
krajom, ktorý bol hodnotený
auditom Transparency International Slovensko a pokračuje tak v ďalších činnostiach, ktorými chce ešte viac
zjednodušiť prístup k informáciám a priblížiť svoje hospodárenie a fungovanie jej
obyvateľom.
Žilinský samosprávny kraj
(ŽSK) patrí medzi najväčších
poskytovateľov
sociálnych
služieb nielen na území svojho kraja, ale aj v rámci celého
Slovenska. Sociálne služby
zabezpečuje prostredníctvom

Aktuálne informácie
o sociálnych službách
Dotovanie sociálnej oblasti je
jednou z priorít ŽSK, a to nad
rámec platnej legislatívy. Práve preto župa pokladá za podstatné oboznámiť verejnosť
s prehľadnými podmienkami
prijímania klientov či aktuálnymi informáciami o obsadení a počte prijímateľov
sociálnych služieb v jednotlivých zariadeniach. Otvorenejšie sociálne služby umožnia nielen súčasným, ale aj
budúcim klientom a ich rodinným príslušníkom získať
prehľad, zorientovať sa v interných smerniciach a overiť
si, aká je naplnenosť prísluš-

ného zariadenia a koľko žiadateľov čaká na poskytnutie
sociálnej služby. „Župa zverejňuje všetky zákonne povinné dokumenty, ktoré sú však
pre bežných občanov často
neprehľadné, a preto je pre
nás dôležité, aby sme robili aj
niečo navyše, čo obyvateľom
kraja prinesie transparentné
a ľahko dostupné informácie,“ informoval predseda
Žilinského samosprávneho
kraja Juraj Blanár.
Na internetových stránkach www.dsszsk.sk tak
môžu záujemcovia nájsť
okrem základných údajov
o jednotlivých zariadeniach
sociálnych služieb aj centrálnu evidenciu žiadateľov
o poskytnutie sociálnej starostlivosti, ktorá je spolu
s aktuálnym počtom klientov a počtom voľných miest
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Poznáte nejakého mimoriadneho
človeka a myslíte, že by si zaslúžil
i on ocenenie od kraja? Pošlite nám
do konca augusta svoje návrhy. Nominácie je potrebné doručiť v písomnej podobe poštou, osobne alebo e-mailom na Úrad Žilinskej župy.
Návrh musí obsahovať charakteristiku zásluh navrhovaných osôb, ich
súhlas s nomináciou a odôvodnenie
podloženého návrhu. Župan môže
na návrhy občanov, poslancov za-
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stupiteľstva ŽSK, občianskych združení, umeleckých a vedeckých inštitúcií odovzdať jedno z troch druhov
ocenení – Cenu ŽSK, Pamätnú plaketu alebo Litteras Memoriales. Ocenenia sa udeľujú osobnostiam, ktoré obzvlášť významným spôsobom
prispeli k rozvoju a prezentácii kraja,
obohatili ľudské poznanie a zaslúžili sa o šírenie dobrého mena Žilinského samosprávneho kraja doma
i v zahraničí.

Tlačová konferencia Žilinského samosprávneho kraja
a Transparency International Slovensko.

Žilinský kraj = Otvorený kraj
Samospráva bližšie k ľuďom
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Dotovanie sociálnej oblasti je jednou z priorít Žilinskej župy.

Župa poskytuje už deviaty rok služby bezplatného právneho poradenstva pre tých,
ktorí potrebujú odbornú právnu radu, ale
nemajú peniaze na právnika.
Zaviedla tiež živé online prenosy zo zasadnutí zastupiteľstva krajských poslancov
a z ďalších významných podujatí.
Transparentní podnikatelia majú možnosť
zadať krajskej samospráve svoju najlepšiu
ponuku cez e-aukcie. Župa tak ušetrí
niekoľko miliónov eur ročne.
Dobrým príkladom je tiež zverejňovanie všetkých otázok a odpovedí podľa infozákona
na neustále aktualizovanom webe.

aktualizovaná na mesačnej
báze. Pre sprehľadnenie prijímacieho procesu zverejňuje
Žilinská župa taktiež interné
smernice o prijímaní klientov, kde sa nachádzajú rovnako aj dokumenty na stiahnutie pre podanie žiadosti
o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb. „Pri
umiestňovaní klientov v našich sociálnych zariadeniach
boli veľakrát podávané informácie o netransparentnom
výbere, a preto verím, že aj
takýmito aktivitami rozptýlime neopodstatnené pochybnosti,“ podotkol žilinský
župan. Zároveň dodal, že v zavádzaní otvorenejšej politiky
pokračuje kraj aj v ostatných
oblastiach svojej pôsobnosti.

Stranu pripravila Soňa Paprskárová. Foto: archív ŽSK.

