Žilinská krajská samospráva účinne
bojuje proti drogám a násiliu
l ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ už po štvrtýkrát poskytne z rozpočtu finančné
prostriedky na vykonávanie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately. V tomto roku sa tak 12-tim subjektom, ktoré pôsobia v danej oblasti
a poskytujú sociálnu pomoc, prerozdelí
8 494 eur.
Finančné prostriedky im poslúžia na organizovanie preventívnych aktivít zameraných na
predchádzanie drogovej závislosti, na problematiku týraných
detí, žien a rodín, aktivít zameraných na výchovu k manželstvu a rodičovstvu, a tiež na podporu vhodného využívania voľného času detí.
„Zákon o sociálnoprávnej
ochrane a sociálnej kuratele
z roku 2005 sme uviedli do
praxe na odbore sociálnych
vecí Žilinského samosprávne-

ho kraja, pričom nám to zákon
neukladá ako povinnosť. Považujeme totiž za veľmi dôležité venovať sa rôznym preventívnym opatreniam, čo sa
týka výchovy mládeže, pretože už to následné riešenie
problémov, napríklad vo forme resocializačných zariadení
pre drogovo závislých, je finančne omnoho náročnejšie
ako preventívne aktivity. Preto chceme podporovať fyzické
a právnické osoby, akreditované subjekty a obce, ktoré

chcú svojimi aktivitami upútať deti, ukázať im zdravý
spôsob života, i to, že existujú
krajšie a hodnotnejšie veci
v živote ako drogy alebo násilie,“ uviedla riaditeľka odboru
sociálnych vecí ŽSK Marta Pauková.
Z regiónu Turiec bolo so svojím projektom úspešné Občianske združenie Žena v tiesni. S finančným prispením krajskej
samosprávy 300 eur sa v rámci
projektu „Nebuď ďalšou obeťou
II.“ dievčatá vo veku 17 – 19 rokov prostredníctvom prednášok, premietaním dokumentu
a distribúciou letákov dozvedia
o téme násilia páchaného na ženách a oboznámia sa o svojich
právach a povinnostiach.
So svojím projektom uspelo
i Občianske združenie Návrat,
ktoré za 300 eur z rozpočtu ŽSK
zorganizuje pre náhradné rodiny, žiadateľov o náhradnú starostlivosť i pre biologické rodiny
v kríze z celého Žilinského kraja
vzdelávacie semináre. Cieľom

Predchádzať závislostiam a zmysluplne tráviť čas
To sú hlavné ciele aktivít, na ktoré prispieva krajská samospráva.

projektu je vytvoriť podmienky
na realizáciu rodinnej starostlivosti pre deti so zvýšenými nárokmi na starostlivosť. ŽSK od

Ako postupovať v prípade záujmu
Zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) ponúkajú okrem celoročného
umiestnenia klientov aj
možnosť denného či týždenného pobytu pre občanov odkázaných na sociálne
služby.

V regióne Turiec túto možnosť
ponúka Domov sociálnych služieb Méta v Martine – Priekope.
Ako postupovať v prípade, ak
máte záujem o denný, týždenný
alebo celoročný druh pobytu

i v ďalších zariadeniach krajskej
samosprávy?
Občan, ktorý žiada o poskytovanie služby v domove sociálnych služieb musí spĺňať podmienku odkázanosti na pomoc
inej fyzickej osoby. Tlačivo žiadosti o posúdenie odkázanosti
na sociálnu službu, ktorého súčasťou musí byť lekársky nález,
je dostupné na internetovej
stránke
ŽSK
www.regionzilina.sk v časti
Sociálne veci/Žiadosti a formuláre. Tiež je dostupné na odbore
sociálnych vecí Úradu ŽSK
a v konkrétnych zariadeniach

sociálnych
služieb
kraja.
Zmluvný lekár (obvodný lekár,
ku ktorému občan patrí) vypíše
lekársky nález. Podpísanú
skompletizovanú žiadosť (lekársky nález, kópie odborných lekárskych vyšetrení) doručí občan osobne alebo poštou na odbor sociálnych vecí Úradu ŽSK.
Treba podotknúť, že maloleté
osoby v podpisovaní žiadosti zastupuje zákonný zástupca a občana, ktorý je pozbvený spôsobilosti na právne úkony, zastupuje súdom ustanovený opatrovník.
Po doručení žiadosti na odbor

Sociálne poradenstvo
Zamesntanci odboru sociálnych vecí na Úrade ŽSK ochotne pomôžu.
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sociálnych vecí sa začína posudková činnosť. Výsledkom
medicínskej a sociálnej posudkovej činnosti je vydanie posudku o odkázanosti fyzickej
osoby na sociálnu službu (so
stupňom odkázanosti) a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.
Keď chce byť občan umiestnený do zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a bol mu
uznaný stupeň odkázanosti 5 - 6,
sám si vyberá poskytovateľa sociálnych služieb a kontaktuje sa
s daným zariadením.
V prípade voľného miesta spíše riaditeľ zariadenia so žiadateľom zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb, ktorej súčasťou je i úhrada za túto službu.
V prípade, ak pre žiadateľa nie
je voľné miesto, občan je zaradený do poradovníka čakateľov.
Ako informovala riaditeľka
odboru sociálnych vecí ŽSK Marta Pauková: „Odporúčam občanom, aby sa v prípade záujmu
o umiestnenie do domova sociálnych služieb informovali u
pracovníkov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej
pôsobnosti kraja a u pracovníkov z odboru sociálnych vecí
Úradu ŽSK, ktorí im radi poskytnú potrebné informácie.“

roku 2007 podporil v rámci Sociálneho programu na ochranu
práv a právom chránených záujmov detí a na predchádzanie
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a zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov na území
ŽSK dovedna 42 projektov zo
všetkých regiónov za 59 544 eur.

V Martine - J. Mazúra
využívajú nový altánok
Dovedna 9 domovov sociálnych služieb, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, sa môže pochváliť novými záhradnými altánkami.

Príjemné chvíle v novopostavenom altánku s kapacitou
25 miest už trávia i klienti
v Domove sociálnych služieb
a zariadení pre seniorov Martin na ulici J. Mazúra.
Ako uviedla riaditeľka sociálneho zariadenia Nadežda
Šugrová, už počas výstavby
záhradného posedenia sa stret-

la s pozitívnymi reakciami klientov.
Klienti ho využívajú najmä
počas príjemných letných dní,
kedy sa v ňom venujú rozličným aktivitám alebo sa stretávajú s blízkymi. Bezbariérový
altánok sa mohol postaviť vďaka minuloročnej investícii
krajskej samosprávy vo výške
3 tisíc eur. „Chceme neustále
zlepšovať kvalitu života našich klientov a práve nové altánky v záhradách sociálnych zariadení sú jedným
z vhodných spôsobov, ako to
dosiahnuť,“ povedal predseda
ŽSK Juraj Blanár.

V DSS Méta – rekreačne i pracovne
Klienti Domova sociálnych
služieb (DSS) Méta v Martine sa zúčastnili jednodňového rekreačno-poznávacieho výletu pod názvom
„Poznávame región Orava“.

Výlet sa mohol zrealizovať vďaka finančnej dotácii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na rekreačnú činnosť
pre deti a mládež s ťažkým zdravotným postihnutím a vďaka Žilinskému samosprávnemu kraju. Nadšení cestovatelia sa auto-

busom dopravili do Oravského
Podzámku, kde si prezreli skvosty Oravského hradu. Zbierku
dobových zbraní , historického
nábytku, keramiku, vypreparované zvieratá, dobové kostýmy
a pracovné náradie.
Následne pokračovali do obce
Vitanová a do Námestova, kde
na deti i dospelých čakala loď,
na ktorej zažili vyhliadkovú
plavbu po priehrade až na Slanický ostrov umenia.
„Návšteva ostrova zostane
u mnohých veľkým zážitkom,

pretože prvýkrát videli a zažili, čo v skutočnosti znamená
ostrov,“ uviedla riaditeľka domova Eva Kyselová.
Po návšteve arboréta v Dolnom Kubíne sa výletníci šťastne
vrátili domov. „Tešíme sa na
ďalšiu spoluprácu so Žilinským samosprávnym krajom,
vďaka ktorému sa tento výlet
uskutočnil a ďakujeme za našich šťastných klientov,“ dodala riaditeľka.
Okrem organizovania výletov
sa v júli v zariadení dokončili

práce spojené s rekonštrukciou
plochej strechy na dvojpodlažnom objekte domova na Palkovičovej ulici.
Za viac ako 64 000 eur z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja sa vybudovala nová tepelnoizolačná vrstva, nová
strešná krytina a tiež nová nadzemná časť bleskozvodu. Vďaka tomu sa zabráni vnikaniu
zrážkovej vody do vnútorných
priestorov budovy a zateplením
strechy sa zlepšia tepelnotechnické vlastnosti budovy.

Príjemné chvíle v altánku
Záhradné posedenie si klienti zariadenia chvália.
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STRANU PRIPRAVILA ĽUBOMÍRA MASNICOVÁ

