Minulý rok v decembri primátor mesta Pezinka Oliver Solga v rámci podujatia Náš deň symbolicky ukončil kampaň rok 2006 Pezinok – mesto priateľské k zdravotne postihnutým a
uviedol novú na rok 2007 zameranú na seniorov.
V rámci tohto projektu bude časopis Pezinčan každý mesiac, po celý rok, postupne prezentovať všetky aktivity súvisiace s touto skupinou obyvateľov nášho mesta.
Cieľ kampane: upriamiť pozornosť na podmienky života starých
ľudí v Pezinku, informovať verejnosť o ich radostiach, starostiach,
právach a povinnostiach, pomôcť
im riešiť existujúce problémy a
,,vychovávať" mladších k solidarite a ohľaduplnosti k skôr narodeným, aby tzv. jeseň života prežili
čo najlepšie. Tu je vhodné pripomenúť známu pravdu: úroveň každého národa, resp. komunity
možno posudzovať podľa toho,
ako sa správajú k svojim deťom a
k starým ľuďom. Tak sa pozrime,
Pezinčania, ako je to u nás.
Harmonogram a obsah jednotlivých príloh:
január – uvedenie kampane, základné demografické údaje o senioroch v Pezinku
február – predstavenie Zariadenia
opatrovateľských služieb v Pezinku

1) Rozhoduje:
– o poskytovaní opatrovateľskej
služby a o úhrade za túto opatrovateľskú službu (o povinnosti občana
zaplatiť úhradu za opatrovateľskú službu, ktorá sa poskytovala neprávom
bez úhrady, alebo za nižšiu úhradu);
– o poskytovaní prepravnej služby, a o úhrade za túto prepravnú službu;
– o poskytovaní starostlivosti v
zariadeniach sociálnych služieb ,
ktoré zriadilo ako svoju organizačnú
jednotku, o skončení poskytovania
starostlivosti v tomto zariadení;
– o povinnosti osôb uvedených v §
45 ods. 1, 2 zákona č. 195/1998 Z.z.
o sociálnej pomoci, platiť úhradu za
sociálne služby, ktoré poskytuje,
alebo výške úhrady, ak nedôjde k
dohode s týmito osobami;
– o odňatí sociálnej služby, o zastavení poskytovania sociálnej
služby, o znížení alebo zvýšení úhrady;
– v druhom stupni vo veciach, v
ktorých správnom konaní v prvom
stupni koná a rozhoduje zariadenie
sociálnych služieb.
2) Uzatvára zmluvu:
– o poskytovaní sociálnej pôžičky;
– o zabezpečovaní poskytovania
sociálnych služieb subjektmi, alebo
právnickými osobami, ktoré majú
oprávnenie poskytovať sociálne
služby podľa zákona č. 195/1998 o
sociálnej pomoci.
3) Vykonáva poradenstvo pri rie-

marec – ako pracuje v Pezinku Zariadenie sociálnych služieb (terénna opatrovateľská služba, vývarovňa a výdajňa stravy)
apríl – Klub dôchodcov na Sládkovičovej ulici
máj – Klub dôchodcov na Hrnčiarskej ulici
jún – Klub dôchodcov v Grinave
júl – miestna organizácia Jednoty
dôchodcov v Pezinku
august – predstavenie celomestských akcií a aktivít pre starých
ľudí organizovaných samosprávou
september – zo života seniorov v
našich partnerských mestách
október – prieskum verejnej mienky zameraný na zisťovanie názorov občanov na podmienky života
starých ľudí v Pezinku
november – reportáž zo Seniorfóra
– medzinárodného stretnutia dôchodcov z Pezinka a jeho štyroch
partnerských miest

šení rodinných a sociálnych problémov.
4) Poskytuje pomoc pri zabezpečení prístrešia.
5) Organizuje spoločné stravovanie.
6) Utvára podmienky pre záujmovú
činnosť, kultúrnu činnosť a na udržanie fyzickej a psychickej aktivity občanov.
7) Vyhľadáva občanov, ktorým treba
poskytnúť sociálnu službu.
8) Eviduje občanov, ktorým treba
poskytnúť sociálnu službu.
9) Uzatvára dohodu:
– o úhrade za sociálnu službu, ktorú
poskytuje, alebo za poskytnutú starostlivosť v zariadeniach, ktoré zriadilo
ako organizačnú jednotku;
– o počte odobratých jedál podľa § 20
odst. 5, ak sa občanovi poskytuje starostlivosť;
– v zariadení sociálnych služieb, ktoré
zriadilo ako svoju organizačnú jednotku.
Sociálne služby sa poskytujú bezplatne alebo za úhradu. Zákon č. 195/
1998 Z.z. o sociálnej pomoci vymedzuje platenie úhrady za poskytnutú
sociálnu službu podľa druhu poskytovanej služby a podľa rozsahu, s prihliadnutím na príjem a majetok občana. Zároveň poukazuje na vyživovaciu povinnosť rodičov, detí a osôb, ktoré sa s ním spoločne posudzujú. Obec
na plnenie úloh na úseku sociálnej
pomoci má právomoc vydávať všeobecne záväzné nariadenie mesta.

december – vyhodnotenie kampane a vyhlásenie kampane na
rok 2008.
Ponúkame príležitosť všetkým,
ktorí patria do tejto vekovej kategórie, prípadne majú k nej blízko,
aby sa podelili o svoje názory, skúsenosti, prezentovali svoje námety. Niektorí sa budú chcieť pochváliť, iní požalovať. Veď ako sa vraví,
ak sa zveríš so svojou radosťou,
zdvojnásobí sa ti, keď so starosťou, uľaví sa ti. Verme, že zverejnením svojich problémov nájdu
naši seniori pochopenie u tých,
ktorí im budú môcť a chcieť pomôcť.
Kontakt na koordinátora tejto
stránky: Mestský úrad Pezinok,
Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok,
tel. 033/6901 102, fax: 033/641
2303, e-mail: eva.lupova@msupezinok.sk.

Kluby dôchodcov, práčovňu a Jedáleň pre dôchodcov na Hrnčiarskej ul. č. 35 s kapacitou 80 jedál, nakoľko dopyt po stravovaní zo strany
dôchodcov sa z roka na rok zvyšoval boli v tejto vývarovni urobené, také
rekonštrukčné práce, aby sa zvýšila kapacita z 80 na 170 obedov. Záujem o stravovanie mali aj obyvatelia z okrajových častí preto boli zriadené vývarovne na Cajlanskej ul. a v Grinave, tieto sa neskôr zrušili pre
nerentabilnosť. V Grinavskej časti sa stravovanie rieši pre asi 20 dôchodcov zmluvným odberom z Reštaurácie Grinrock.
V r. 2000 mesto zriadilo Útulok pre bezdomovcov s kapacitou 30 miest,
ktorý bol k 1. 8. 2004 zrušený.
K 1. 7. 2002 prešli na mesto z OÚ dve Zariadenia opatrovateľskej
služby, ktoré boli v r. 2004 po predbežnom súhlase MPSVR SR zlúčené
do jedného subjektu a presťahované do budovy na Komenského ul. 23.
Taktiež mesto malo prevziať k tomuto dátumu aj Dom-penzión pre
dôchodcov a Polikliniku. Dom penzión dôchodcov zmenil k 1. 7. 2002
zriaďovaciu listinu na Domov sociálnych služieb a domov dôchodcov,
čím prešli kompetencii v tejto oblasti na VUC.
V r. 2004 mesto zriadilo Nocľaháreň pre bezdomovcov s kapacitou
15 miest.
K 1. 1. 2004 prešla terénna opatrovateľská služba z VUC na mesto.
Pre mesto tieto kompetencie zmluvne vykonávalo Centrum privátnych
sociálnych služieb Privilégium n.o.
K 31. 12. 2005 odovzdalo mesto budovy Hestie a ZSS na Hrnčiarskej
ul.č. 35 (vývarovňa) Bratislavskému samosprávnemu kraju, ako výmenu
za Polikliniku. Bol zrekonštruovaný objekt na Hrnčiarskej 44, kde je zriadená výdajňa stravy a klub dôchodcov. Vývarovňa bola presťahovaná
do školskej jedálne
pri ZŠ na Bielenisku
K 1. 1. 2006 mesto prevzalo od Privilégia, n.o. terénnu
opatrovateľskú službu, ktorá bola pričlenená k Zariadeniu opatrovateľskej
služby na Komenského 23.

