V poslednej dobe viacero Rómov podávalo žiadosti
o rozvod, alebo návrhy na úpravu rodičovských práv.
Niektoré páry sa rozišli a našli si nových partnerov
a partnerky, ale niektorí to robili iba z toho dôvodu,
aby dostali vyššiu sociálnu dávku, pretože ak nie sú
posudzovaní ako rodina, tak sa dávka rozdelí na
osoby. Je to smutné že náš sociálny systém sa dá tak
zneužiť, ale je to fakt. Zlá finančná situácia ich
zahnala do krajností a kvôli získaniu peňazí sú
ochotný
urobiť
takmer čokoľvek dokonca sa aj tváriť že nie sú
rodina. V niektorých rodinách sú Rómovia tak
zadlžený, že ani nevedia komu a za čo dlžia.
Niektorí sa snažia svoje dlžoby platiť iní už
rezignovali a snažia sa nemyslieť na to aké
následky to prinesie. Snažia sa iba prežiť.
(Sociálny pracovník – Bc. Katarína Madárová)
Najviac
problémov mali Rómovia z obce v zimnom období.
Kvôli zlej finančnej situácii si nemohli dovoliť
nakúpiť toľko dreva, aby im vystačilo na celu zimu.
Drevo na kúrenie si nevedeli kúpiť, preto boli nútení
chodiť kilometre pre drevo do lesa. Radšej riskovali
problémy s políciou, akoby sedeli doma s deťmi v
zime a v chlade. Boli aj také prípady, že sa dostali do
konfliktu so zákonom len kvôli drevu, ale nemali na
výber. Vo viacerých prípadoch chodili čistiť lesy a
tak si zabezpečovali drevo na zimu.
Kilometre chodili pešo a potom hneď
donesené drevo spracovali. Prvé mesiace roku
2012 boli neobvykle chladné a preto sme
venovali veľkú pozornosť kontrolovaniu a
častým návštevám rodín, ktoré žijú
v nevyhovujúcich podmienkach (drevené
chatrče) a to hlavne na Kvetnej ulici. Pri
našich návštevách sme pozorovali, či majú
teplé oblečenie, teplú stravu, dostatočnú
teplotu v byte,... Každá rodina prečkala zimu
v poriadku a bez ujmy na zdraví. (Sociálny
asistent – Ján Kónya)

Na Vodnej ulici sme tiež kontrolovali príbytky či sú dostatočne vykurované, každý byt na
Vodnej ulici má piecku na tuhé palivo, ktoré
vyprodukuje toľko tepla aby boli vykúrené dve
izby a kuchyňa. Pri kontrolovaní sme nezistili
žiadne nedostatky, deti boli v teple a teplo
oblečené. Drevo mali zabezpečené. Niektorí si ho
kúpili a niektorí si ho zabezpečili tým, že zbierali
drevo v lese a z toho dôvodu majú problémy s
políciou. V domácnosti pána Ernesta D. sa
nevyskytol len problém so zimou, vyskytol sa
tam aj vážnejší problém. Otec družky Ernesta pán
Vladimír L. (spolu s dcérou Evou B.) mali od
obce Turňa nad Bodvou v nájme na dobu určitú
sociálny nájomný byt so zníženým štandardom. V byte s nimi žili okrem nich družka
Vladimíra L. Elvíra Ž. s dcérou, 5 detí Evy B. a jej druh Ernest D. Pán Vladimír bol
v minulosti odsúdený na odňatie slobody a po návrate z výkonu trestu jeho ani jeho družku
Elvíru s dcérou, vnuci a dcéra Eva B. nepustili do bytu. V záujme pokoja museli odísť
a odsťahovali sa do susednej obce. Medzitým bola Eva B. a jeden z jej synov odsúdení
a nastúpili na výkon trestu. V súčasnosti byt obývajú Ernest D. a 4 deti Evy B o ktpré sa stará
(Sociálny asistent – Ivana Galková)
Vzhľadom na príchod teplejšieho počasia sme sa boli uistiť na hlavných lokalitách o
dostatočnej bezpečnosti detí na dvoroch. Teplo láka deti vychádzať zo svojich domovov za
účelom venovania sa svojím obľúbeným činnostiam - hrám. Často si však neuvedomujú
riziká, ktoré s tým prichádzajú. Kvetná ulica je situovaná v tesnej blízkosti železničných tratí,
Vodná ulica v blízkosti cesty, ktorou
každodenne prejdú desiatky nákladných áut.
Deťom sme vysvetlili čo všetko im môže
hroziť pri zanedbanej opatrnosti. Deti sa
najradšej venujú futbalu, stačí ak sa im lopta
dostane na železničnú trať, alebo cestu plnú
áut a už môže dôjsť k najhoršiemu. Keďže sa
jedná najmä o deti predškolského veku, veľkú
pozornosť svojím ratolestiam musia venovať
hlavne rodičia. V mnohých prípadoch však
deti vôbec neposlúchajú. Myslím si však, že to
je jednoznačne chyba rodičov, ktorí majú deti
tak rozohrané, že si ich nemôžu ustrážiť.
(Sociálny pracovník – Ing. Lívia Steczová)

