OBEC VYSOKÁ NAD KYSUCOU
ODBOR SOCIÁLNYCH VECÍ
SPRÁVA ZO SOCIÁLNEJ OBLASTI
Počas roka 2016 sociálny odbor obce Vysoká nad Kysucou spolupracoval
s verejnými, neverejnými a sociálnymi inštitúciami. Na ich žiadosť sme vypracovali
94 pomerov a správ o povesti.
Podľa zákona č. 448/2008 o Sociálnych službách má obec Vysoká nad Kysucou
zavedené tri opatrovateľské služby. Opatrovateľská služba sa vykonáva na základe
uzatvorenej pracovnej zmluvy. Ďalšou formou opatrovateľskej služby je možnosť
požiadať neverejných poskytovateľov a poskytovať sociálne služby priamo v ich
vlastnom domove a rodinnom prostredí.
Obec Vysoká nad Kysucou sa snaží skvalitniť život svojim občanom, ktorí si
nedokážu pre svoj nepriaznivý zdravotný stav alebo inú okolnosť zabezpečiť
prípravu stravy vo svojom prirodzenom rodinnom prostredí a začala od 01. 12. 2015
rozvoz a donášku stravy do domáceho prostredia. O túto službu nateraz prejavilo 52
občanov.
Obec má viacero miestnych osád, v ktorých žijú prevažne starší občania, ktorí tiež
prejavili záujem o donášku stravy a preto bolo potrebné do ťažko prístupného terénu
zakúpiť osobné vozidlo s izotermickou a protisklzovou úpravou.
Obec Vysoká nad Kysucou podala žiadosť o dotáciu č. 17/2015, kúpa osobného
motorového vozidla, na podporu poskytovania terénnej formy sociálnej služby.
Žiadosť bola schválená na nákup motorového vozidla Renault Kargo. V povinnej
výbave je manuálna klimatizácia, kompletná izoterma, plus montáž.
Spolupracujeme s ÚP,SVaR pri poskytovaní podkladov na zavedenie zaopatrovacích
príspevkov. Do decembra 2016 je v našej obci zavedených 34 zaopatrovacích
príspevkov, ktoré prináležia občanom so zdravotným postihnutím, alebo občanom
s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorých stupeň odkázanosti je V. alebo VI.
podľa zákona o sociálnych službách:
- daný stupeň odkázanosti na sociálnu službu 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 decembru 2015 bolo obcou doposiaľ vydaných 72 posudkov a rozhodnutí
o odkázanosti na sociálnu službu.
V zmysle zákona NR SR č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej
kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec
v rámci dohľadu
spolupracuje s detskými domovmi, podieľa sa na tvorbe úspor, je nápomocná pri
realizácii hosťovských pobytov a zúčastňuje sa prípadových konferencií.
Sociálna pracovníčka bola v dvoch prípadoch ustanovená ako osobitný príjemca –
t.z. preberanie rodinných prídavkov a dávok v hmotnej núdzi. Činnosť osobitného
príjemcu spočíva v spolupráci medzi pracovníkom a klientom, počas ktorej sa klient

učí adekvátne narábať s finančnými prostriedkami a zodpovedne sa začleniť do
spoločnosti. V dvoch prípadoch obec vystupuje ako opatrovník.
Sociálna pracovníčka je nápomocná občanom a ich rodinným príslušníkom, ktorí
majú záujem o umiestnenie v ZSS.
Pomoc spočíva v poskytnutí základného sociálneho poradenstva (odovzdanie
potrebných formulárov, prípadne ich vyplnenie). Obec s danými ZSS spolupracuje
a každoročne počas vianočných sviatkov navštívi jednotlivých klientov a odovzdá im
vianočný darček. V súčastnosti máme umiestnených 41 klientov, ktorých raz ročne
navštívime a potešíme vianočným balíčkom.
Na sociálnom úseku sa poskytuje poradenstvo prvého stupňa. Priamo v teréne sa
vykonáva depistáž za účelom poskytnutia pomoci občanom, ktorí sa nachádzajú
v kolíznej životnej situácii (závislosť, problémové rodiny).
V prípade nepriaznivej životnej situácie je možné požiadať o jednorazovú finančnú
výpomoc na preklenutie ťažkého obdobia. V tomto roku sme poskytli 2 finančné
výpomoci. V prípade úmrtia osamelých občanov zabezpečuje obec potrebné
náležitosti spojené s pohrebom. Poskytujeme správy o súčinnosti pri výkone exekúcii
a doručenie písomnosti osobne, alebo verejnou vyhláškou.
Soc. pracovník je prísediacim na Okresnom súde v Čadci na obdobie 2014 – 2017.
Sme nápomocní neprispôsobivým občanom pri vybavovaní osobných dokladov,
sociálnych dávok a sprevádzame ich na lekárske vyšetrenia.
V neprítomnosti pracovníčky na úseku matriky a evidencie obyvateľstva, vykonáva
zástup, vedie registratúrny denník pošty a odnáša a donáša obecnú poštu.
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