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V roku  2011  sa na sociálnom odbore vypracovalo a doporučilo  26  žiadostí 

o poskytnutie  sociálnej pomoci,  104  pomerov  a  správ  o  povesti. 

V obci Vysoká nad Kysucou je toho času  zavedená  jedna  opatrovateľská 

služba, ktorá je  zriadená  zákonom č. 448/2008  o  Sociálnych  službách. 

Tento zákon  nadobudol platnosť od  01. 01. 2009. Občania so zdravotným 

postihnutím, alebo  občania s nepriaznivým  zdravotným stavom,  ktorých 

stupeň  odkázanosti  je  V., alebo VI.,  podľa zákona o sociálnych  službách, 

spĺňajú podmienky  na zaopatrovací príspevok. V obci  máme  zavedených 

55  zaopatrovacích príspevkov,  z  toho  tri  sú deti. 

Stupeň  odkázanosti  klienta  určuje  posúdiaci lekár, s ktorým  má  obec 

uzatvorenú dohodu o pracovnej činnosti. Za  posúdenie odkázanosti klienta 

a  vypracovanie Lekárskeho nálezu na účely posúdenia odkázanosti na 

sociálnu službu, uhrádza  obec  posúdiacemu  lekárovi  20  EUR. 

K dnešnému  dňu bolo vypracovaných  31 posudkov a rozhodnutí. 

Sociálna pracovníčka pracuje ako osobitný príjemca v rodinách 

s maloletými deťmi, v ktorých je ÚP,SVaR, alebo Okresným súdom v Čadci 

nariadený ochranný dohľad podľa zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a je 

osobitným príjemcom pri preberaní dôchodku osamelým klientom, alebo 

klientom s nepriaznivým zdravotným stavom. Poberá rodinné prídavky 

rodinám, kde deti zanedbávajú školskú dochádzku a majú neospravedlnené 

hodiny. 

Spolupracuje so školou, platí obedy v školskej jedálni, detský klub, 

zabezpečuje nákup školských pomôcok a ošatenia. Ďalej spolupracuje 

s ÚP,SVaR v Čadci a v nevyhnutných prípadoch dáva návrh na 

umiestnenie nezaopatrených detí do DeD, náhradnej rodinnej starostlivosti, 

prípadne adopcie.  Spolupracuje so súdmi, políciou, charitou a zúčastňuje 

sa súdnych pojednávaní. Vypracuváva žiadosti do Zariadenia pre seniorov  

a DSS pre dospelých, poskytuje pomoc klientom, ktorí nie sú schopní si 

žiadosť podať sami a majú záujem o umiestnenie v sociálnom zariadení. 

K dnešnému dňu máme umiestnených 45 klientov, ktorých obec raz ročne 

navštívi a obdarí vianočným darčekom. 

 

 



Na sociálnom úseku sa potvrdzuje príspevok za opatrovanie, poskytuje sa 

základné sociálne poradenstvo, návštevy v problémových rodinách priamo 

v teréne, vypisovanie žiadosti klientom o jednorázovú finančnú výpomoc, 

ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej životnej,  alebo  finančnej  situácii. 

Spolupracuje s kurátorom v rámci depistáže za účelom vyhľadávania 

občanov, ktorí sa nachádzajú v kolíznej životnej situácii, alebo majú 

problém so závislosťami, ako je alkohol, drogy a iné omamné látky. 

Poskytuje správy o súčinnosti pri výkone exekúcii a je prísediacou na 

Okresnom súde v Čadci  na obdobie r. 2010 – 2013. Pomáha  

neprispôsobivým klientom pri vybavovaní osobných dokladov, sociálnych 

dávok a sprevádza ich na lekárske vyšetrenia, prípadne podáva  žiadosť  

o invalidný dôchodok. V jednom prípade je ustanovená Okresným súdom 

v Čadci, ako opatrovník. 

Obec Vysoká nad Kysucou sa zapojila do programu dodávok potravín a do 

našej obce bola dodaná potravinová pomoc  20. 10. 2011. Následne 21. 10. 

2011 si mohli  občania pomoc vyzdvihnúť.  Zaregistrovaných občanov bolo 

174.  Pre tých, ktorí mali nárok, ale nevyužili možnosť potravinovej 

pomoci,  sme  opätovne požiadali    potravinovú banku o spoluprácu a bolo 

nám  oznámené,  že zrealizovanie ďalšej  dodávky potravín  by mohlo byť 

aktuálne v mesiaci január 2012. Toho času máme zaevidovaných  126  

žiadosti. 

V prípade úmrtia osamelých občanov zabezpečuje potrebné náležitosti 

spojené s pohrebom. 

V neprítomnosti pracovníčky na úseku Matriky, vykonáva  zástup, odnáša 

donáša obecnú poštu. 
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