Zápisnica
z rokovania komisie sociálnej pomoci zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja,
ktoré sa konalo 24. júla 2003

Prezencia:

prítomní – podľa prezenčnej listiny
ospravedlnená – Alena Zlejšia

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie.
Návšteva zariadení sociálnych služieb v Bytči.
Informácia o predbežnom rozpočte na rok 2004.
Rôzne.
Záver.

K bodu 1
Rokovanie komisie otvorila jej predsedníčka Elena Gottasová (ďalej len
„predsedníčka komisie“) a privítala prítomných na výjazdovom zasadnutí komisie.
K bodu 2
Členovia komisie navštívili Domov sociálnych služieb v Bytči, Hrabové 204
a neštátne zariadenia „Ajhľa človek!“ v Bytči, Mierova 987/5 a Domov sociálnych služieb
pre deti Kľúč v Bytči, Hurbanova 243.
Po oboznámení sa so situáciou v Domove sociálnych služieb v Bytči, Hrabové 204
členovia komisie konštatovali, že v zariadení je poriadok a čisto. Zariadenie má kapacitu 31
klientov, v súčasnosti je v ňom umiestnených 30 klientov, z toho je 14 imobilných a ostatní
sú mentálne retardovaní. Obyvatelia zariadenia vyjadrili spokojnosť s poskytovanou
starostlivosťou a podávanou stravou v zariadení. Riaditeľka zariadenia Ing. Mária
Andrášková bola v čase návštevy na dovolenke. V zariadení je zamestnaných 19
zamestnancov. Návšteva v zariadení nebola ohlásená.
Po vykonaní návštevy v neštátnych zariadeniach členovia komisie zistili, že
v Domove sociálnych služieb Kľúč v Bytči je denný pobyt detí cca od 6.00 – 14.30 hodiny.
Kapacita zariadenia je 20 – 25 klientov. Konštatovali, že v zariadení je čisto. K 30. 6. 2003 je
v zariadení umiestnených 16 detí, z tohto 3 sú ležiace a ostatné mentálne postihnuté chodiace.
Rovnaký počet detí bolo umiestnených v zariadení aj v roku 2002. V čase letných prázdnin
nedávajú rodičia deti do zariadenia, a preto je otázne financovanie počas tohto obdobia
z dôvodu, že kapacita zariadenia nie je naplnená (sledované roky: 2002, 2003). V čase
návštevy bola v zariadení prítomná ako služba zamestnankyňa kuchyne. V zariadení sú
zamestnaní 4 zamestnanci na plný úväzok, 6 na dohody a 2 sú neplatení.
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K bodu 3
Vedúca oddelenia financovania odvetvových činností Ing. Miriam Bugrová
informovala prítomných o predbežnom rozpočte. Uviedla, že návrh rozpočtu bol vypracovaný
na úrovni roku 2003 a podľa pokynov Ministerstva financií SR zvýšený o 5 % pre zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „samosprávny kraj“)
ako aj neštátne zariadenia, ktoré poskytujú sociálnu pomoc na území samosprávneho kraja
podľa zákona o sociálnej pomoci.
K bodu 4
Ing. Miriam Bugrová v krátkosti informovala prítomných o predbežnom stave príjmov
na úseku sociálnych služieb. Uviedla, že kompletná správa za obdobie 1. polroku 2003 bude
predložená na rokovanie komisie 19. augusta 2003.
K bodu 5

Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť na výjazdovom zasadnutí.

Žilina 26. júla 2003
Zapísala Ing. Sylvie Mahútová

....................................................
Elena Gottasová
predsedníčka komisie
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