ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a bývanie
pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Turej
zo dňa 10. septembra 2013
Prítomní: Mgr. S. Krištofíková, M. Mlynek, A.Mockovčiaková ,
MUDr.E. Sadloňová, Ing. L. Galovičová, Mgr. J. Bublavá, Ing. V. Zapletalová,
Ospravedlnení: Pharm.Dr. L. Barszcz, Mgr. J. Lužná
Hostia: Mgr.Barbušinová

Program:
1.
2.
3.
4.

Zahájenie komisie
Prejednanie žiadostí o jednorazové sociálne dávky
Prejednanie žiadostí o predĺženie nájmu
Príprava plnenia úloh KPSS
- prieskum záujmu o monitorovanie a signalizáciu potreby pomoci
- príprava stretnutia s poskytovateľmi soc.služieb
Podnety a pripomienky členov komisie
Záver komisie.

5.
6.

1. Podpredseda komisie M. Mlynek privítal členov komisie, ktorí spoločne prejednali
a schválili program komisie.
2. Žiadosti občanov mesta o jednorazové sociálne dávky:
L. V. , Stará Turá, dávka bola odsúhlasená vo výške 200 €
E.K., Stará Turá, dávka bola odsúhlasená vo výške 100 €
3.

Komisia prerokovala žiadosti o predĺženie nájmu:


I. V. ,St.Turá, schválené predĺženie nájmu o 1 rok



V. M., St.Turá , schválené predĺženie nájmu o 1 rok



N. H., St.Turá , schválené predĺženie nájmu o 3 roky



B. B., St.Turá , schválené predĺženie nájmu o 1 rok



M.B., St.Turá , schválené predĺženie nájmu o 1/2 roka
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Ďalej bola podaná informácia Ing. Petrášovou /konateľkou Technotur/, že bude od
1.11.2013 zrejme k dispozícii domovnícky byt na Štefánikovej ulici /Dom
špecialistov/ . O prípadnom obsadení tohto bytu sa rozhodne na nasledujúcej komisii.
4. Mgr. Barbušinová pre účely KPSS oboznámila s pripraveným prieskumom formou
dotazníka prieskumu potreby a záujmu o sociálnu službu :“Monitorovanie
a signalizácia potreby pomoci“ / v prílohe zápisu/. Termín na vyplnenie bol stanovený
na 31.10.2013 a vyplnenie bude zabezpečované v spolupráci s obvodnými lekármi,
Klubom dôchodcov, Jednotou dôchodcov a opatrovateľkami v Starej Turej.
Ďalej bolo predbežne dohodnuté usporiadať stretnutie poskytovateľov sociálnych
služieb v stredu 13.11.2013 o 15 hod. v rámci konania sociálnej komisie. Podrobnosti
budú dohodnuté na nasledujúcej komisii.
5. Mgr. Bublavá upozornila na potrebu včasného začatia prípravy vianočných trhov
v tomto roku. Podrobne budú úlohy zadelené na budúcej komisii. V najbližších
dňoch sa bude zabezpečovať nákup šálok na predaj vianočného punču. Varnice pre
potreby predaja punču sú k dispozícii v ZOS.
6. Podpredseda komisie M. Mlynek ukončil rokovanie komisie.

Návrh termínu na ďalšie zasadnutie komisie : 15.10.2013 o 15 hod.
V Starej Turej, dňa 10.9.2013
Zapísala: Ing. Zapletalová
Schválil: M. Mlynek
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Príloha k zápisnici

Prieskum záujmu o sociálnu službu
Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

Cieľom tohto prieskumu je zistiť záujem občanov nášho mesta o sociálnu službu
Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci.
Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, monitorovanie a signalizácia
potreby pomoci je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá má nepriaznivý
zdravotný stav, s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť
jej riešenie. Ide o poskytovanie nepretržitej hlasovej, písomnej alebo elektronickej
komunikácie s fyzickou osobou prostredníctvom signalizačného zariadenia napojeného na
centrálny dispečing, ktorý zabezpečí potrebnú pomoc na základe vyslaného signálu
potreby pomoci .
Jednoduchšie povedané, v praxi fungovanie tejto služby spočíva v tom, že občan
v prípade neočakávanej situácie, vyžadujúcej si rýchlu pomoc (zdravotnú, požiarnu,
policajnú) prostredníctvom mobilného zariadenia, ktoré má neustále pri sebe, vyšle
stlačením tlačidla núdzový signál na dispečing. Po prijatí signálu dispečer občana
lokalizuje na mape, kontaktuje ho cez mobilné zariadenie a podľa zistenej situácie
privolá potrebnú pomoc.
Táto služba je preto určená najmä občanom (dospelým aj deťom) s ťažkým zdravotným
postihnutím alebo inak zdravotne znevýhodneným a osamelo žijúcim seniorom.
Ak má mesto zabezpečiť túto novú sociálnu službu musí poznať či ju občania potrebujú
a majú o ňu záujem. Prosíme Vás preto, aby ste si našli čas na vyplnenie tohto dotazníka.
Dotazník je anonymný, preto svoje meno nikde nepíšte.
Vyplnený dotazník odovzdajte na zberných miestach (Klub dôchodcov, Jednota
dôchodcov, Poliklinika, MsÚ – podateľňa alebo sociálne oddelenie) najneskôr
do 31.októbra 2013.

Dotazník
Zakrúžkujte alebo inak označte zvolenú odpoveď.
1. Koľko máte rokov? ...............
2. S kým žijete v spoločnej domácnosti?
a/ žijem sám
c/ žijem s deťmi
b/ žijem s partnerom
d/ žijem s rodičmi
3. Aké je vaše znevýhodnenie voči ostatným občanom?
a/ nepriaznivý zdravotný stav
c/ osamelo žijúci
b/ vysoký vek
d/ iné (uveďte aké) ........................................
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4. Akú pomoc najčastejšie potrebujete?
........................................................................................................................................................
5. V prípade, ak sa dostanete do krízovej situácie, viete si rýchlo privolať pomoc
(zdravotnú, policajnú, požiarnu)?
a/ áno
b/ nie
6. Mali by ste záujem o novú službu Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci?
a/ áno
b/ nie
7. V prípade zavedenia tejto novej služby bude pri jej zabezpečovaní potrebná
finančná spoluúčasť občana. Boli by ste ochotní finančne sa na nej podieľať?
a/ áno
b/ nie
8. Ak by ste boli ochotní finančne sa na tejto službe podieľať, tak akou sumou?
a/
do 5 Eur mesačne
b/
5-10 Eur mesačne
c/ 10-15 Eur mesačne

Ďakujeme za Váš čas a spoluprácu.
Mesto Stará Turá
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