Sociálna komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice:
27.9.2010
Číslo:
5
Vybavuje: Ing. Zuzana Jusková

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Sociálnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja, konaného dňa 27.9. 2010
Prítomní:
MVDr. Anna Jenčová
Členovia komisie - poslanci:

Mgr. Jana Mondiková
MUDr. Marián Hojstrič
RSDr. Juraj Beňa

Členovia komisie - neposlanci:

Ing. Timea Zacharová
MVDr. Marián Petro
Bc. Zoltán Kónya
Ing. Zuzana Jusková , tajomníčka sociálnej komisie
Hostia :
RNDr. Štefan Jančovič, referent pre pracovanie a implementáciu projektov
Ospravedlnení:
Mgr. Beáta Horváthová
Mgr. Helena Kováčová
PhDr. Agnesa Stojničová
PhDr. Ľubica Rošková
JUDr. Mária Lešňanská
JUDr. Andreja Takáčová
Štefan Duč
Ing. Ján Kokarda
PROGRAM ROKOVANIA:
Bod 1.
V úvode predsedníčka komisie privítala všetkých členov komisie, ostatných prítomných a

informovala, že zasadnutie nie je uznášaniaschopné. Predsedníčka sociálnej komisie doplnila
bod programu „Udelenie verejného ocenenia KSK: Cena Košického samosprávneho kraja,
resp. Cena predsedu KSK občianskemu združeniu Fenestra, so sídlom v Košiciach“.
Prítomní schválili predložený program zasadnutia.
Bod 2 :
Návrh VZN KSK o poskytovaní soc. služieb a spôsobe určenia úhrady, výške úhrady
a spôsobe platenia úhrady za soc. služby v zariadeniach soc. služieb a v zariadeniach
vykonávajúcich opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a soc. kurately v zriaď.
pôsobnosti KSK
Členovia komisie reagovali na to, či je zvýšenie úhrad postačujúce s odôvodnením očakávania
zvýšenia cien energií.
Prítomní členovia komisie odporúčajú predložený materiál Zastupiteľstvu KSK prerokovať
a schváliť bez pripomienok.
Bod 3 :
Návrh na vymenovanie riaditeľa zariadenia ARCUS - Špecializované zariadenie,
zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb do funkcie
Prítomní členovia komisie odporúčajú zobrať na vedomie vzdanie sa Ing. Jozefa Weisera
riaditeľa zariadenia ARCUS – Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov
sociálnych služieb so sídlom v Košiciach, Skladná č.4 k 31.8.2010 a odporúča v súlade
s výsledkami konkurzu Ing. Juraja Briškára do funkcie riaditeľa zariadenia ARCUS –
Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb dňom so
sídlom v Košiciach, Skladná č.4. dňom 1.novembra 2010.
Bod 4:
Informatívna správa o absorpčnej schopnosti Košického samosprávneho kraja v rámci
čerpania prostriedkov z fondov EÚ v programovacom období 2007 – 2013
Prítomní členovia komisie odporúčajú zobrať na vedomie Informatívnu správu o absorpčnej
schopnosti KSK.
Bod 5:
Udelenie verejného ocenenia KSK: Cena Košického samosprávneho kraja, resp. Cena
predsedu KSK občianskemu združeniu Fenestra, so sídlom v Košiciach
Prítomní členovia komisie prerokovali návrh na udelenie verejného ocenenia KSK: Cena
Košického samosprávneho kraja, resp. Cena predsedu KSK Občianskemu združeniu
Fenestra, so sídlom v Košiciach pri príležitosti 10. výročia poskytovania špecializovaných
sociálnych služieb v KSK, za osobitný prínos a tvorivý prístup pri koordinovaní aktivít pre
prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách a pri zabezpečovaní pomoci takýmto
ženám a ich deťom.
Odôvodnenie:
Občianske združenie Fenestra vzniklo v r. 1996 ako prvé materské centrum na Slovensku.
Mnohé ženy, ktoré do materského centra prichádzali so svojimi deťmi, začali hovoriť o svojej
skúsenosti s násilím, ktoré zažívali zo strany svojich partnerov a manželov. Bolo zrejmé, že
takúto skúsenosť má veľa žien a preto materské centrum svoju činnosť po troch rokoch
ukončilo a na konci roku 1999 sa transformovalo sa na poradenské centrum pre ženy
zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch.

Poradenské centrum, ako organizačná jednotka Občianskeho združenia Fenestra, poskytuje
špecializované poradenstvo ženám zažívajúcim násilie v intímnych vzťahoch od januára
2000. Od augusta 2002 v Poradenskom centre je poskytovaná tiež pomoc a podpora deťom
klientok. Služby, poskytované ženách a ich deťom, sú dlhodobé a bezplatné a sú poskytované
všetkým ženám a ich deťom bez ohľadu na ich rodinný stav, počet detí, etnickú príslušnosť,
štátnu príslušnosť, miesto trvalého pobytu, náboženské a politické presvedčenie.
Pomoc a podpora je komplexná, reaguje na potreby žien týkajúcich sa ich sociálnej, právnej,
psychologickej a ekonomickej situácie. V situácii násilia žena žije pod veľkým tlakom a vo
veľkom strachu, preto je pre organizáciu dôležité, aby sa každá žena, ktorej sa poskytuje
pomoc, slobodne rozhodla čo, kedy a ako chce urobiť. Potrebuje k tomu informácie, priestor
na rozhodovanie a hľadanie riešení, ktoré sú pre ňu prijateľné. Okrem podpory pri riešení
situácie násilia je cieľom sociálnej práce aj posilnenie žien v tom, aby žili seba určujúci život
bez násilia, obnovenie vnútorných a vonkajších zdrojov ženy a postupné prekonávanie
sociálnej izolácie. Adresa poradenského centra je utajená, aby ženám, deťom a personálu
poradenského centra bola zabezpečená bezpečnosť. Takto je vytvárané pre ženy a ich deti
bezpečné miesto, kde môžu hovoriť o svojej skúsenosti s násilím. Sociálne služby
poskytované Poradenským centrom OZ Fenestra sú dostupné počas pracovných dní 8 hodín
denne. Od roku 2000 poskytli pomoc viac ako 1000 ženám zažívajúcim násilie v intímnych
vzťahoch a ich deťom.
Prítomní členovia komisie odporúčajú Zastupiteľstvu KSK udeliť verejné ocenenie KSK:
Cenu Košického samosprávneho kraja, resp. predsedovi KSK Cenu predsedu KSK
Občianskemu združeniu Fenestra, so sídlom v Košiciach pri príležitosti 10. výročia
poskytovania špecializovaných sociálnych služieb v KSK, za osobitný prínos a tvorivý prístup
pri koordinovaní aktivít na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách a pri
zabezpečovaní pomoci takýmto ženám a ich deťom.
Bod 6:
Diskusia
V Košiciach

27.9. 2010

Zapísala : Ing. Zuzana Jusková
tajomníčka sociálnej komisie

MVDr. Anna Jenčová
predsedníčka sociálnej komisie

