Zápis
z rokovania komisie sociálnej pomoci zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja

Dátum a čas rokovania:

24. septembra 2002

Miesto rokovania:

zasadačka Úradu ŽSK

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Analýza poskytovania dávok sociálnej pomoci, príspevkov na kompenzačné
pomôcky – ich počet a výška, stav na úseku opatrovateľskej služby, počet
nevybavených žiadostí na posudkových útvaroch do 60 dní, do 6 mesiacov
a viac ako 1 rok, podľa okresov k 30. 6. 2002.
2. Aktuálna situácia nezamestnanosti v kraji ku dňu 30. 6. 2002.
3. Vyhodnotenie vykonaných návštev v zariadeniach soc. služieb.
4. Prerokovanie návrhu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok
2003 z hľadiska komisie sociálnej pomoci.
5. Rôzne.

K bodu č. 1
Mgr. Zita Isteníková predložila komisii analýzu činnosti odboru soc. vecí KÚ v Žiline na
úseku dávky soc. pomoci, opatrovateľskej služby a posudkovej činnosti.
Dávka soc. pomoci
V Žilinskom kraji poberá dávku soc. pomoci 31 314 obyvateľov. Vysoká miera
nezamestnanosti sa odráža aj na počte občanov v hmotnej núdzi, až 90% poberateľov dávok
soc. pomoci je evidovaných na úradoch práce.
Účelové peňažné dávky
Celkový počet poberateľov účelových peňažných dávok a peňažných príspevkov na
kompenzáciu v júni 2002 predstavoval 23 238 občanov a celkovo vynaložená suma na tieto
účely v tomto období je vo výške 259 867 000 Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím
v minulom roku ide o nárast 1928 poberateľov, čo prestavuje 96 558 000 Sk.
Opatrovateľská služba
V súčasnosti je opatrovateľská služba poskytovaná 3420 občanom Žilinského samosprávneho
kraja. Do konca roka bude opatrovateľská služba patriť do kompetencií okresných výborov.
Od roku 2003 bude prechádzať pod obce, alebo v prípade ich nezáujmu na Úrad Žilinského
samosprávneho kraja. Komisia vyjadrila nespokojnosť so situáciou opatrovateľskej služby
v kraji, je potrebné prejednať túto otázku so starostami obcí, ktorí sa vyjadrili negatívne, príp.
sa nevyjadrili a vysvetliť im jej výhody.
Ďalej sa komisia zaoberala nedoriešeným problémom sestier soc. starostlivosti. Jedným
z možných riešení je vytvorenie skupín obcí, ktoré by mal na starosti 1 soc. pracovník.
Komisia žiada o vypracovanie informačnej správy o opatrovateľskej službe a jej riešení,
ktorá by obsahovala analýzu pre jednotlivé okresy v Žilinskom samosprávnom kraji.

Posudková činnosť
Útvar posudkovej činnosti Krajského úradu v Žiline zahájil svoju činnosť 1. 7. 2002.
V súčasnosti eviduje 505 nevybavených podaní.. Vypracovanie posudku je zložitý
a dlhotrvajúci proces, ktorý vychádza najmä z lekárskej správy. V dôsledku nedostatku
fundovaných pracovníkov na Útvare posudkovej činnosti KÚ v Žiline neúmerne dlho trvá
vybavenie žiadosti o kompenzačné príspevky.
Komisia upozornila na potrebu kapacitného posilnenia posudkového oddelenia.
K bodu č. 2
Ing. J. Vrážel oboznámil komisiu o aktuálnej situácii nezamestnanosti v kraji. Ku dňu
30. 6. 2002 je na okresných úradoch evidovaných 55 924 nezamestnaných, pričom vývoj je
mimoriadne negatívny z hľadiska zdravotne postihnutých osôb. Postupne klesá počet
pracovných miest pre ženy. Najvyššia miera nezamestnanosti je v okresoch Liptovský
Mikuláš, Martin, Dolný Kubín a Ružomberok.
Komisia sa zaoberala i otázkou verejného – prospešných prác.
K bodu č. 3
Členovia komisie soc. pomoci navštívili plánované zariadenia sociálnych služieb na
Orave – Domov dôchodcov a domov soc. služieb v Zázrivej, Domov dôchodcov a sociálnych
služieb v Dolnom Kubíne a Charitas sedembolestnej panny Márie.
Domov dôchodcov a domov soc. služieb v Zázrivej
- v súčasnosti má 12 pracovníkov, 16 obyvateľov, z toho sú 3 imobilní
- podmienky a vybavenie sú dobré
- riaditeľ soc. zariadenia je členom správnej rady neštátneho subjektu AGAPE, má
záujem na privatizácií, preto je potrebné uvážiť a preveriť, či nedôjde k stretu
záujmov.
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Dolnom Kubíne
- v súčasnosti má 36 zamestnancov, 131 obyvateľov, z toho 9 imobilných
- 40 nevybavených žiadostí
- podmienky a vybavenie sú dobré
- obedy sa dovážajú z domova detí
Charitas sedembolestnej panny Márie
- je dostavaný Spišskou Diecézou
- podmienky a vybavenie sú dobré
K bodu č. 4
Predsedníčka komisie zhodnotila, že do návrhu rozpočtu Žilinského samosprávneho
kraja sa dostali aj objekty pripomienkované komisiou sociálnej pomoci. Komisia
skonštatovala, že všetky požiadavky soc. zariadení sú opodstatnené, kapitálové výdavky
rozpočtu sú nízke, ale požiadavky na prevádzku pokryjú.
K bodu č. 5
Budúce zasadnutie komisie soc. pomoci sa uskutoční 22. 10. 2002 v zasadačke Úradu
Žilinského samosprávneho kraja..
Zapísala: Ing. Katarína Náhliková

