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S p r á v a

o činnosti Komisie sociálno–zdravotnej za rok 2011

Komisiu sociálno-zdravotnú tvorí  5 členov. Predsedníčkou je Jarmila Kopčanová,
poslankyňa Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej. Členkami sú: Mgr. Petra Furková,
Stanislava Furková, Daniela Fajerová a Marta Vrtíková.
V roku 2011 sme zasadali  3x. Okrem toho sme sa zúčastnili ako spoluorganizátori na oslave
Dňa matiek v Gápli a šetrenia rodinných a sociálnych pomerov nášho občana Štefana
Podskoča od Kopilcov.
Na komisii 1. februára 2011 sme sa zaoberali nasledovným programom:

1. Zahájenie nového volebného obdobia
2. Informácie o rozpočte komisie na rok 2011
3. Schválenie plánu práce na rok 2011
4. Návšteva starých občanov
5. Rôzne

Na rok 2011 bolo pridelené komisii na pomoc v hmotnej núdzi pre sociálne
odkázaných občanov 1000 €. 500 € pre starých občanov a 500 € pre rodiny s deťmi.

V mesiaci január uskutočnila pracovníčka sociálneho úseku Marta Vrtíková
návštevu v domácnosti starých občanov, ktorí potrebovali pomoc obce. Z dôvodu
amputácie ľavej dolnej končatiny zostal p. Ján Gramblička odkázaný na pomoc inej
osoby. Jednalo  sa o slobodného pána, ktorý nemal deti ani iných rodinných
príslušníkov, býval v byte v bytovke pri Krištáli a nemal sa kto o neho starať. Preto
obec u neho zriadila opatrovateľskú službu, ktorú vykonávala opatrovateľka Alena
Slugeňová.
Na podnet istej občianky sme boli preverovať sociálnu situáciu v domácnosti pána
Tomáša Mišániho, ktorý je vdovec, bezdetný. Má 78 rokov a nedokáže si sám
zabezpečiť niektoré životné potreby. Preto sme uskutočnili u neho návštevu spoločne
so starostom Ing. Milošom Cúcikom. Z návštevy vyplynulo, že pán Tomáš Mišáni
nemá záujem o opatrovateľskú službu ani o umiestnenie v zariadení pre seniorov.
Dozvedeli sme sa, že sa o neho stará synovcova manželka, ktorej za starostlivosť
daroval svoj dom.
Tretiu návštevu uskutočnila pracovníčka soc. úseku v domácnosti pani Anny
Martinčovej na laze u Martinčatov. Jedná sa o bezdetnú vdovu, ktorá býva sama na
vzdialenom laze a má 77 rokov.  Chodí ju z Dubnice nad Váhom opatrovať brat. Pani
Martinčová sa bojí, že sa jej zdravotný stav zhorší a bude potrebovať celodennú
opateru. Preto chce nastúpiť do zariadenia pre seniorov v Dubnici nad Váhom, kde
by bola i blízko k rodine brata. Obec potrebovala jej súhlas k vypracovaniu posudkov
k nástupu do zariadenia pre seniorov.

Na tomto zasadnutí sa členky komisie rozhodli, že zorganizujú pri príležitosti
Dňa matiek posedenie v časti Gápel. Je to recipročné opatrenie voči matkám
z Valaskej Belej, pretože obyvateľky Gápla sú ukrátené.

Na zasadnutí 4. augusta 2011 sme sa zaoberali nasledovným programom:

1. Kontrola uznesení
2. Informácie o podujatí ku Dňu matiek v osade Gápel
3. Starostlivosť o občanov odkázaných na umiestnenie
4. Návšteva starých občanov
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5. Činnosť opatrovateliek u opustených občanov
6. Hygiena a vzhľad obce
5. Rôzne

Podľa dohody na predchádzajúcej schôdzi sociálnej komisie sa uskutočnilo v osade
Gápel, ktorá správne prislúcha k obci Valaská Belá, posedenie pri príležitosti Dňa
matiek. Toto podujatie sa uskutočnilo 11. 5. 2011 v pohostinstve „Dolinka“. Spoločne
s členmi Zboru pre občianske záležitosti členky komisie zabezpečili program, ktorý
nám predviedli deti zo Základnej školy vo Valaskej Belej. Po programe sa uskutočnilo
posedenie obyvateliek Gápla s členkami sociálnej komisie a so starostom obce.
Členky komisie sa zaujímali o život žien v osade a zaoberali sa najmä problémami
s verejnou dopravou a tým pádom i so zásobovaním potravinami. Jedná sa prevažne
o staršie ženy, ktoré sú mnohokrát odkázané iba na nákup v pojazdnej predajni,
ktorá tam chodí iba 1 x do týždňa. V tejto oblasti im pomáhajú majitelia hotelového
a reštauračného zariadenia v osade „Dolinka“, ktorí im na objednávku zabezpečujú
chlieb a pečivo a mlieko.

V bode starostlivosť o občanov odkázaných na umiestnenie sme sa venovali
akútnym problémom v tejto oblasti.
Na konci mája 2011 sme boli nútení umiestniť v Zariadení pre seniorov v Nitrianskom
Pravne občianku Máriu Svitekovú od Rusnákov, ktorá potrebovala sústavnú
starostlivosť z dôvodu zdravotného stavu – mala vysokú cukrovku a nebola schopná
pohybu na vlastných nohách. Dovtedy bola u nej zriadená opatrovateľská služba,
ktorú vykonávala p. Miroslava Sondorová. Musíme konštatovať, že s umiestňovaním
v zariadeniach sociálnych služieb máme dlhodobo veľké problémy. Po platnosti
nového zákona o sociálnych službách č. 488/2008 Z. z. sa úplne zmenili postupy.
Dovtedy sa mohla dať žiadosť o umiestnenie vo viacerých zariadeniach, podľa
citovaného zákona je možné dať žiadosť iba do zariadenia jedného – podľa výberu
žiadateľa. O všetko sa má postarať obec a spolupráca s Trenčianskym
samosprávnym krajom vôbec nie je dobrá. Takisto riaditelia zariadení sociálnych
služieb sa starajú najmä o to, aby mali čo najvyššie príjmy, takže prednosť majú vždy
žiadatelia s vyšším dôchodkom. Akoby sa úplne vytratilo sociálne cítenie a solidarita
so starými a chudobnými.

V mesiaci júl 2011 sme uskutočnili návštevy starých občanov v osade Gápel
v súvislosti s potravinovou pomocou z Potravinovej banky Slovenska, na ktorú mali
nárok občania v hmotnej núdzi, ktorí boli evidovaní na ÚPSVaR  a dôchodci, ktorí
mali menší dôchodok ako 305 Eur. Vdovský a vdovecký dôchodok sa do príjmu
nerátal. Navštívili sme štyroch občanov: Máriu Schenkovú, Annu Randískovú,
Gabrielu Švandovú a Vilmu Streďanskú, aby sme prešetrili ich nárok na potravinovú
pomoc. Celkovo sa potravinová pomoc poskytla 260-im dôchodcom a občanom
v hmotnej núdzi a rozdalo sa 5200 kg múky a 5-200 kg cestovín.

Činnosť opatrovateliek u opatrovaných občanov.
V súčasnosti evidujeme na obci 10 opatrovateliek u 19 opatrovaných. Opatrovateľky
sú zamestnané väčšinou na čiastočný úväzok a momentálne majú najviac dvoch
opatrovaných. S úrovňou opatery sme spokojní, pracovníčka spoločného obecného
úradu v Novákoch p. Ľubica Pánisová robí pravidelné kontroly na úroveň
opatrovateľskej služby. Od 1. 1. 2012 zákon prikazuje, aby každá opatrovateľka mala
absolvovaný kurz opatrovateľky v rozsahu 240 hodín. V mesiaci september 2011
organizujeme kurz opatrovateliek, ktorý bude v Nitrianskom Rudne a môže sa naň
prihlásiť každý človek, ktorý má záujem v budúcnosti robiť opatrovateľa
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a samozrejme musia si ho urobiť i súčasné opatrovateľky, pokiaľ budú chcieť ďalej
vykonávať túto prácu.

Čo sa týka hygieny obce v mesiaci júl 2011 dal obecný úrad požiadavku na
čistenie potoka Belanka, ktorú Povodie Váhu čiastočne zrealizovalo. Tým pádom je
to i určitá prevencia proti prípadným povodniam. Problémy sú s veľkokapacitnými
kontajnermi, hlavne v oblastiach s veľkou koncentráciou lazov. Po naplnení
kontajneru sypú občania smeti vedľa a vzniká problém s hygienou, keď psi tieto
smeti roznášajú po okolí.

Bod rôzne.
30. júna 2011 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom Všeobecne záväzné

nariadenie obce o pomoci v hmotnej núdzi, ktoré budú využívať najmä členovia
komisie pri poskytovaní sociálnej výpomoci občanom v hmotnej núdzi.
7. 8. 2011 sa dostavila na Obecný úrad p. Eva Gondová, bytom Valaská Belá č. 71.
Je dlhodobo nezamestnaná, býva sama a nemá iný príjem, iba sociálnu dávku
v hmotnej núdzi, ktorú poberá od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi.
Žiadala o poskytnutie nenávratnej pôžičky na zakúpenie si palivového dreva na
zimné obdobie.  Z toho dôvodu, že obec neposkytuje pôžičky, môže jej poskytnúť iba
jednorazovú finančnú výpomoc. Členky komisie sa uzniesli, že navrhujú poskytnúť
jednorazovú finančnú výpomoc vo výške 50 € podľa VZN č. 5/2011.

Naposledy sme sa stretli 20. októbra 2011. Na programe sme mali nasledovné
body:

1. Kontrola uznesení
2. Kontrola čerpania finančných prostriedkov
3. Správa o starostlivosti o sociálne odkázaných a postihnutých
    občanov
4. Návšteva starých občanov
5. Rôzne

Bod č. 4 – návšteva starých občanov
V septembri 2011 sme uskutočnili návštevu u občana Milana Jurenku na laze

u Zelenákov. Dozvedeli sme sa, že odišiel z Centra sociálnych služieb v Nitrianskom
Pravne z dôvodu nedostatočného príjmu. Bol zaradený do II. stupňa odkázanosti na
sociálnu službu a podľa sadzieb úhrad za poskytované sociálne služby pri
racionálnej strave 3 by mal platiť 384,06 €. Jeho invalidný dôchodok však je iba 279
€. Odporučili sme mu prepočet invalidného dôchodku na starobný (v niektorých
prípadoch sa stáva, že týmto prepočtom dôchodok vzrastie) a dali sme podnet na
preposúdenie zdravotného stavu na  stupeň V. – kedy podľa tabuľky úhrad vychádza
úhrada na 253,43 €, takže by jeho dôchodok mal pokryť úhradu za pobyt. Zažiadali
sme o zaradenie do poradovníka, pretože žije v nevyhovujúcich podmienkach. Jeho
dom je na spadnutie a on sa nedokáže sám o seba postarať. Ide zima a hrozí, že
zamrzne. Napokon sa mohol vrátiť späť do zariadenia sociálnej starostlivosti 7.
novembra 2011.

V súvislosti so zriadením opatrovateľskej služby u p. Márie Slugeňovej sme
ju navštívili v domácnosti. Informovali sme ju o podmienkach zriadenia
opatrovateľskej služby a dohodli sme sa, že táto začne od 1. 11. 2011 a OS  bude
robiť p. Marta Fajerová.
Znovu sa otvoril problém s bývaním občana Štefana Podskoča od Kopilcov. Podnet
k tomu dal p. Matúš Nemček a žiada v mene uvedeného pána, aby sme sa o jeho
strechu nad hlavou postarali. Predsedníčka komisie uviedla, že problém predostrie
na Rade Obce Valaská Belá, ktorá sa konala tiež 20. októbra. Dali sme niekoľko
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návrhov ako túto záležitosť riešiť a urobili sme návštevu u p. Štefana Podskoča na
laze u Kopilcov dňa 24. 10. 2011.
Návrhy riešení:

1. Ubytovať p. Podskoča v bývalých maštaliach, ktoré patria obci a ktoré má
momentálne prenajaté Urbárske spoločenstvo vo Valaskej Belej. Súčasťou
maštalí je i jedna malá miestnosť, ktorá už v minulosti slúžila na ubytovanie
sociálne odkázaných občanov.
2. Umiestniť u Kopilcov unimobunku, kde by mohol pán Podskoč bývať.
3. Rokovať s p. Milanom Hadajom, ktorý vlastní u Kopilcov malý domček,
v ktorom sa dá bývať, kde by mohol pán Podskoč (po úpravách na domčeku)
bývať. Jednalo by sa o prenájom tohto domčeka na dobu, kým ho nepredá
potenciálnemu kupcovi.

29. 9. 2011 sa dostavila na Obecný úrad pani Eva Kapušová, Valaská Belá
č.760. Tvrdila, že je v hmotnej núdzi a žiadala o poskytnutie jednorazovej
finančnej výpomoci. Pracovníčka soc. oddelenia jej dala tlačivo žiadosti
o jednorazovú dávku v HN, ktorú dala potvrdiť na ÚPSVaR v Novákoch. Na
základe potvrdenia sa zistilo, že sa skutočne jedná o občianku v hmotnej núdzi.
V žiadosti uviedla, že si nemá za čo kúpiť palivo na zimu. Členky komisie
žiadosť prerokovali a odporučili schváliť jednorazovú finančnú výpomoc vo
výške 50 €.


