Blíži sa koniec prazdnin a tak sa školopovinné deti
začínajú pripravovať na začiatok školského roka. Deti
prvého stupňa základnej školy, ktoré pochádzajú z
lepších rodín sa snažia zopakovať si základné
informácie, ktoré získali v predošlých ročníkoch. Horšie
sú na tom deti pochádzajúce so sociálne slabších rodín,
ktoré nejavia žiaden záujem o školu, tým pádom
dochádza vo viacerých prípadoch k záškoláctvu. Deti
predškolského veku, ktoré prvýkrát nastúpia do školy v
tomto školskom roku sa tešia, aj keď mnohé z nich ani
nevedia do čoho vstupujú. Rodičia sa pripravujú
spoločne so svojimi deťmi, tento týžden sa konali veľké
nákupy, deťom zabezpečovali školské potreby,
oblečenie. (Sociálny pracovník – Ing. Lívia
Steczová)
Deň čo deň chodíme k rodinám, v niektorých
prípadoch je situácia veľmi dobrá, ale väčšinou
sú to rodiny, ktorých sociálna situácia je veľmi
slabá. Popri svojich každodenných problémoch
majú najväčší problém hlavne mladé páry a
rodiny s bývaním. Mladé páry a rodiny si
nemôžu dovoliť, aby žili v drahých bytoch,
alebo v sociálnych bytoch s vyšším štandardom.
V obci sú 3 obytné domy s nižším štandartom na
Vodnej ulici, kde žije 12 rodín. Kvôli nedostatku
bytov je situácia na Kvetnej ulici čoraz horšia.
Mladé páry si sami budujú svoje príbytky bez
povolenia. Keď sme sa s nimi rozprávali na danú
tému, povedali nám, že podľa nich nemajú inú
možnosť, lebo sa nezmestia u rodičov. Tento
problém je najväčším popri ostatných. (Sociálny
asistent - Ján Kónya)
V priebehu tohto mesiaca sa u pani Ivety M. mnoho
zmenilo. Pani Iveta má sedem detí a žijú všetci v
jednej izbe. Kvôli nedostačujúcim podmienkam

boli pani Ivete odobrané prídavky na deti, ktorých poberateľom sa stala obec, kým sa situácia
nezmení. Navrhli sme p. Ivete, aby dala jednu izbu do poriadku pre deti, pretože aj oni potrebujú
svoje súkromie. Upratala spomínanú izbu, vymaľovala a podarilo sa jej zohnať financie na
zaobstaranie použitého nábytku na zariadenie izby.
Naučila sa zaobchádzať s peniazmi, nakupovať
dostatok potravín, aby bol dostačujúci pre deti na
celý nasledujúci mesiac. Nakúpila im ošatenie a
školské potreby, keďže sa blíži školský rok. SPO
detí a mládeže sa spomínaná zmena zapáčila, boli
spokojní a preto sa rozhodli, že už od septembra
nebude obec osobitným príjemcom rodinných
prídavkov, ale dostanú sa k rukám p. Ivety.
(Sociálny asistent - Mária Turtáková)
O spoluprácu nás požiadala SPO detí a mládeže,
ohľadom pani Ľuby P., ktorá má tri malé deti.
Pracovníčky SPO ju pri návšteve našli v
podnapitom stave, byt bol v dezolátnom stave. Vbyte nenašli ani jedlo pre deti, iba kopu smetí. P.
Ľubu upozornili na to, že ak daný stav nezmení deti jej
budú odobrané do ústavnej starostlivosti. My ako terénny
sociálny pracovníci sme prisľúbili SPO, že danú situáciu
budeme sledovať a nabádať pani Ľubu, aby nápravu
uskutočnila čo najskôr. V priebehu nasledujúcich dvoch
týždňov bol byt vyprataný a vymaľovaný. Situáciu naďalej
sledujeme a musím povedať, že pani Ľuba sa snaží
udržiavať poriadok aj naďalej. (Sociálny pracovník – Bc.
Katarína Madárová)
Tento mesiac sa nám vratilo domov pár spoluobčanov z
výkonu trestu. Z Vodnej ulice je to pani Eva B., ktorú doma
čakalo nie milé prekvapenie. Druh Ernest D. spolu so synmi
pani Evy B. rozpredali nábytok, byt bol v dezolátnom stave.
Prekvapilo ju aj spravanie synov, ktorí si zvykli na to, že
mali viac voľnosti, ale postavila sa k danej situacii a
rozhodla sa všetko napraviť. Vrátil sa aj manžel pani
Kvetoslavy C. pán Ján C.. Pani Kvetoslava mala z jeho návratu strach, počas jeho neprítomnosti
podala žiadosť o rozvod a našla si priateľa ktorému porodila dieťa. Nakoniec všetko dobre dopadlo
nerozviedla sa, s priateľom nežije a pán Ján sa vrátil k rodine a nemanžeské dieťa má rad ako svoje
vlastné. (Sociálny asistent - Ivana Galková)

