Mesto Pezinok na základe zákona č. 195/1998 Z.z., podľa § 15
a podľa VZN č. 10/2005 poskytuje
opatrovateľskú službu.
História poskytovania opatrovateľskej služby:
– opatrovateľská služba sa poskytovala na začiatku prostredníctvom ONV, neskôr tieto kompetencie prešli na Obvodné úrady, potom na Okresné úrady, na Bratislavský samosprávny kraj a nakoniec prechodom práv a povinností
na mestské úrady;
– opatrovateľskú službu v domácnosti prevzalo Mesto Pezinok od
Bratislavského samosprávneho
kraja dňa 1. 1. 2004 v počte opatrovaných 107 a v počte opatrovateliek 102, 1 koordinátor, 1 vodič;
– táto služba bola zmluvou o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb odovzdaná Centru
privátnych sociálnych služieb Privilégiom, n.o. dňa 1. 1. 2004 –
31. 12. 2005, s počtom opatrovaných 44 a personálom v počte 31;
– v súčasnosti Mesto Pezinok zabezpečuje starostlivosť o 43 opat-

rovaných s personálom 32 opatrovateliek.
Opatrovateľskú službu možno
poskytovať občanovi, ktorý pre
svoj nepriaznivý zdravotný stav
potrebuje pomoc inej osoby pri
zabezpečovaní:
1. nevyhnutných životných úkonov
a) bežné úkony osobnej hygieny,
vrátane holenia, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, pomoc pri presune na vozík, na lôžko, pomoc pri
použití WC
6 Sk/deň
b) donáška obeda, dovoz obeda
alebo iného jedla, pomoc pri podávaní jedla a pri pití
8 Sk/deň
c) starostlivosť a výchova nahradzujúca prirodzené rodinné
prostredie, dohľad
12 Sk/hod.
2. nevyhnutné práce v domácnosti
a) donáška uhlia, donáška dreva,
vynesenie popola
8 Sk/deň
b) nákup a ďalšie nevyhnutné
činnosti súvisiace s prevádzkou
domácnosti
14 Sk/deň
c) práce spojené s udržiavaním
domácnosti
48 Sk/deň

d) príprava raňajok, obeda, prípadne olovrantu alebo večere
18 Sk/deň
e) pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej a ostatnej bielizne
6 Sk/kg
3. formy zabezpečenia kontaktu
so spoločenským prostredím
sprievod na lekárske vyšetrenie,
na vybavovanie úradných záležitostí, do školy a zo školy, do zamestnania a zo zamestnania, sprievod na
kultúrne podujatia, na telovýchovné
podujatia a na iné verejné podujatia
6 Sk/deň
Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti klienta počas pracovných dní.
V rámci opatrovateľskej služby sa
najčastejšie využíva dovoz obedov,
v súčasnosti zabezpečujeme dovoz
stravy do domácnosti 85 opatrovaným. Túto prácu zabezpečuje vodič
a jedna opatrovateľka. Obedy sa
dovážajú priamo do domácnosti
opatrovaného.
Kontakt:
Zariadenie opatrovateľskej služby,
Komenského č. 23, 902 01 Pezinok,
tel. 033/642 2711, vedúca terénnej
opatrovateľskej služby: Martina Valková, resp. Mestský úrad Pezinok,
odd. školstva a sociálnych vecí, Radničné nám. 7, tel. 033/6901 130, vedúca odd.: Renáta Minarovičová.

Pravidelne sledujem televízne a
rozhlasové spravodajstvo a čítam
dennú tlač, no doposiaľ som sa
nestretol s iniciatívou – venovať sa
celý rok určitej skupine obyvateľstva, ako je to už tretí rok u nás v
Pezinku.
Po predošlých projektoch: Pezinok – mesto priateľské k deťom
(2005) a Pezinok – mesto priateľské k zdravotne postihnutým
(2006), primátor mesta Oliver
Solga uviedol do života na tento
rok ďalší projekt: Pezinok – mesto
priateľské k seniorom. Akcie v
predchádzajúcich rokoch mali nesporne kultúrny, zdravotný, výchovný, ekonomický i morálnosociálny efekt, za čo patrí vedeniu

mesta i organizátorom na čele s
pani Lupovou veľká vďaka.
Mojím cieľom však nie je vracať
sa do minulosti, ale ako pezinský
senior chcem vyjadriť vďaku vedeniu mesta za myšlienku venovať
celý rok sústredenú pozornosť nám
seniorom. Viem, že Mesto a jeho
sociálne inštitúcie majú určité povinnosti i voči starším obyvateľom, ale
tento projekt ide určite nad rámec
týchto povinností. Mesto nám už
viac rokov pomáha finančne i organizačne pri akciách ako napríklad
športové hry seniorov, krajská prehliadka speváckych súborov Seniori spievajú, nad ktorou prevzal záštitu primátor mesta, akcie k Mesiacu
úcty k starším a ďalšie.

Primátor mesta sa zaujímal aj o
všetky akcie Jednoty dôchodcov
Slovenska v Pezinku a klubov
dôchodcov a pravidelne sa na nich
zúčastňoval. Táto skutočnosť mňa
osobitne utvrdzuje v tom, že záujem o seniorov sa nestane len iniciatívou roku 2007, ale bude odrazovým mostíkom k zvýšenému
záujmu vedenia mesta i občanov o
problémy, potreby i radosti najstaršej generácie.
Vďaka vedeniu mesta, odboru
sociálnych vecí, vedúcim klubov
dôchodcov, výboru Jednoty dôchodcov Slovenska za ich starostlivosť o nás seniorov.
Vladimír Konečný

Prieskum verejnej mienky v Pezinku potvrdil opodstatnenosť založenia novej vzdelávacej inštitúcie pre starších. Očakávania budúcich študentov, názory expertov a
skúsenosti z iných miest spejú k
tomu, že bude mať podobu akadémie. Zatiaľ má pracovný názov
Akadémia tretieho veku v Pezinku.
Vyučovať by sa v nej malo už od
septembra tohto roku. Štúdium
bude dvojročné. Školský rok by
mal trvať 10 mesiacov, po dve vyučovacie hodiny každý mesiac –
prvá bude v prvom ročníku spoločná z tzv. všeobecného základu
a na druhú sa už budú študenti deliť podľa špecializácií. V školskom
roku 2007/2008 sa otvárajú tri špecializácie: 1. história (Slovenska,
malokarpatského regiónu, Pezinka), 2. psychológia medziľudských
vzťahov (medzigeneračné vzťahy,
partnerské, krízy v rodine) a 3. poľnohospodárstvo (záhradkárstvo,
ovocinárstvo, vinohradníctvo a vinárstvo). V druhom ročníku sa bude študovať už len vybraná špecializácia. Absolventi dostanú po splnení všetkých podmienok certifikát. Bližšie informácie možno získať na Mestskom úrade v Pezinku, č. dv. 9, tel. 033/6901 102, email: eva.lupova@msupezinok.
sk. Záujemcovia o štúdium v novom školskom roku sa môžu
prihlásiť do 30. mája 2007.
Táto aktivita je súčasťou projektu
Pezinok – mesto priateľské k seniorom a predstavuje formu podpory
psychického rozvoja skôr narodených spoluobčanov zo strany samosprávy.
(EL)

