Výsledky prieskumu verejnej mienky zameraného na zisťovanie názorov na podmienky života zdravotne postihnutých občanov v Pezinku.
Mesto Pezinok zorganizovalo prieskum verejnej mienky
zameraný na život postihnutých občanov v Pezinku. Na
otázky anketárov, v časopise Pezinčan a e-mailovou poštou odpovedalo 104 respondentov.
Výsledky:
1. Ako hodnotia respondenti
podmienky pre život ľudí so
zdravotným postihnutím v Pezinku podľa vybraných hľadísk:
– bezbariérový prístup do verejných budov: 18,8 % ako uspokojivé, 43,7 % ako nedostatočné,
6,2 % nemajú na to názor, resp.
nevedia, 1,3 % ako výborné;
– pohyb po miestnych komunikáciách: 48,8 % ako nedostatočné,
43,8 % uspokojivé, 7,4 % nemajú
na to názor, resp. nevedia;
– poradenstvo pre zdravotne postihnutých: 46,8 % nemajú na to
názor, resp. nevedia, 34,2 % ako
uspokojivé, 19 % ako nedostatočné;
– solidarita miestnych obyvateľov:
58,7 % ako uspokojivé, 26,2 %
ako nedostatočné, 13,8 % nemajú
na to názor, resp. nevedia, 1,3 %
ako výborné;
– zdravotnícka starostlivosť: 45,6
% ako uspokojivé, 26,6 % nemajú
na to názor, resp. nevedia, 25,3 %
ako nedostatočné, 2,5 % na výborné.
2. Čo považujú respondenti za
najväčší problém zdravotne postihnutých v Pezinku:
– neriešený bezbariérový prístup

do verejných budov (úradov, kostolov, na poštu, do knižnice, do
verejných WC a pod.) a bytov –
21x;
– problémy pri pohybe po verejných komunikáciách (stav ciest a
chodníkov) a v MHD – najmä na
sídliskách, uprednostňuje sa záhradné sedenie pred reštauráciami
a parkoviská na úkor ZŤP, 3 roky
neprechodný chodník na Jesenského 7, 11, 21 pre Hestiu – 17x;
– finančné problémy (nízke dôchodky, ťažko prežijú) – 2x;
– psychicko-sociálne aspekty na
oboch stranách (nevšímavosť okolia, nevhodný prístup riaditeliek
MŠ k ZŤP deťom, netolerantnosť
ostatných spoluobčanov k ZŤP,
uzavretosť do seba, sebaľútosť
ZŤP) – 6x;

Dňa 4. novembra 2006 Základná
organizácia Slovenského zväzu
telesne postihnutých (SZTP) Pezinok usporiadala na SOU Komenského v Pezinku Posedenie pri hudbe. Stretnúť sa a zabaviť prišli
takmer dve stovky členov SZTP a
ich rodinných príslušníkov z Pezinka, Modry, Šenkvíc, Malaciek, Lozorna a Tomášova. O dobrú náladu
prítomných sa starala hudobná
skupina Melody.
Pochvalu za chutnú večeru si zaslúžia vedúca kuchyne Pavlína
Glozneková, kuchárky pod vedením Anny Hegerovej, za obsluhu
žiaci 1. ročníka nadstavbového
štúdia odboru spoločné stravovanie pod vedením majsterky odborného výcviku Márie Šimončičovej.
Tradične najnapínavejšou časťou
večera je žrebovanie tomboly. Tohto roku do nej podľa svojich možností prispeli: Air Carpatia, s.r.o.,

I.D. Holding Sereď, Nadácia Coop
Jednota Bratislava, Elektrolux Bratislava, Kraft Foods – Slovakia Bratislava, Stavebniny Plus Turay
Častá, Čalúnnictvo Juraj Pessl ml.,
Makro s.r.o. Bratislava, 101 Drogérie Senica, Agrofox, Potraviny Porkert Častá, PD Šenkvice, Instamik,
Autoservis Diviak, Kvety Maja, Tarábek a spol., Palma Tumys Bratislava, Henkel Slovensko, Drogéria
Acker, Nábytok Galan, V.V.D.P.
Karpaty Grinava, Vinárstvo Hacaj,
Pekáreň Minobs, Ferad, Stema Sv.
Jur, Oliv s.r.o. Pezinok, Fant Baláž,
HV Očná optika Pezinok, Tupperware Bratislava, Mesto Pezinok,
ZO SZTP Šenkvice, ZO SZTP Malacky, ZO SZTP Modra a Tomášov,
Mária Slaná, Jaroslav Guštafík,
David Hubinský, Karol Kulifaj, Jozef Štepán, Danka Hrčková, firma
Laco, Stolárik Modra, Zora Karaisová, Hajtmánková, Matyšák Pezi-

– ostatné (nedostatok bezbariérových bytov, problémy s parkovaním, chýba možnosť stretávať sa s
poslancami, chýba detská organizácia pre ZŤP, rekondičné pobyty
pre vozičkárov, žiadne rehabilitačné možnosti, nedostatočná informovanosť ZŤP o chránenom bývaní, prepravných službách, sú osamelí, ťažko sa zaraďujú do života)
– 11x.
3. Návrhy zo strany respondentov na morálne ocenenie za
prácu so zdravotne postihnutými (vyhlásenie výsledkov sa
uskutoční pri príležitosti podujatia
Náš deň, 7. 12. 2006 o 14.00 hod.
v KC):
– Ľubica Vyberalová, Anna Štilhammerová;
– Lajo Slimák, Peter Valka (za aktivity v oblasti športu a kultúry);
– Miloš Volner (cena sympatií za
získanie najviac hlasov od respondentov).

V budove Mestského úradu na Radničnom námestí a v Dome kultúry
na Holubyho ulici sa budujú nové výťahy, aby boli vyššie položené priestory týchto verejných budov prístupné aj pre telesne postihnutých a starších občanov.
Mesto Pezinok na tento účel vynaloží 5,3 mil. Sk. Osobné výťahy s kapacitou pre 8 osôb namontuje firma Németh Lift s.r.o. v termíne do konca
roku 2006.
V budove MsÚ na prízemí vybudovali aj bezbariérové sociálne zariadenie, ďalšie chcú urobiť ešte na poschodí.
(mo)

nok, Turanský Pezinok, Gloznek a
Branislav Putec Vinosady, Janušík
Limbach, Mesto Pezinok a iní. Ďakujeme!
Pozvanie na posedenie prijal a
prítomných pozdravil primátor Pezinka Mgr. Oliver Solga.
Veľké poďakovanie za pomoc pri
organizovaní tohto posedenia patrí
riaditeľke SOU Mgr. Elene Jurčíkovej.
Všetci veria, že sa podujatie bude
o rok znova opakovať. A že tak ako
teraz a predtým dokáže, že sa aj
napriek zdravotnému stavu môžeme my, telesne postihnutí a naši
príbuzní, nielen príjemne zabaviť,
ale súčasne zabudnúť (aspoň na
chvíľu) na každodenné starosti a
zdravotné problémy. Tie určite trápia každého z nás. Ešte raz ďakujeme!
Jozef Veverka
tajomník ZO SZTP

Mesto Pezinok vás pozýva na
slávnostnú akadémiu NÁŠ DEŇ,
ktorá sa koná 9. decembra o 14.00
hod. v Dome kultúry pri príležitosti
medzinárodného dňa zdravotne
postihnutých a ukončenia kampane Pezinok – mesto priateľské k
zdravotne postihnutým.
Program: príhovor primátora
mesta, projekcia dokumentárneho
filmu TV Pezinok Profil o Hestii,
vystúpenie detí z Hestie, projekcia
dokumentárneho filmu TV Pezinok Medailón Jozefa Veverku,
vystúpenie speváckeho súboru
Jojoba, projekcia dokumentárneho filmu TV Pezinok Medailón
Katky Dobrovodskej, odovzdanie
ocenení za mimoriadnu starostlivosť o zdravotne postihnutých
spoluobčanov, hudobný darček
pre ocenených v interpretácii žiakov ZUŠ E. Suchoňa. Sprievodnými podujatiami budú meranie
glykémie v spolupráci so Zväzom
diabetikov Slovenska (od 13.00
hod.) a výstavka prác žiakov Špeciálnej základnej školy s materskou školou Pezinok a Domova
sociálnych služieb Hestia. Program bude moderovať Lajo Slimák. Vstup na podujatie je voľný.
(MsÚ)
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