V tomto jarnom období sa vo viacerých
rodinách vyskytuje u maloletých detí - voš
detská. Voš detská žije predovšetkým vo
vlasoch detí, najčastejšie 2 až 12 ročných.
Dôvodom pomerne ľahkého prenosu u detí
tejto vekovej skupiny je to, že deti sa často
pri hrách dotýkajú hlavami, tým pádom
dochádza k priamemu styku so zdrojom
nákazy, teda so zavšiveným človekom
v kolektíve.
Najčastejšie
problémy
s výskytom vší u detí má pani Margita Cs.,
ktorá je matkou 13 detí. Vši spôsobujú svrbenie
hlavy, jazvy po škrabancoch sú viditeľné na
pokožke hlavy u detí. Časté umývanie vlasov
čiastočne bráni premnožovaniu parazitov vo
vlasoch, nie je to však dostatočné opatrenie.
Vlasy je potrebné ošetriť prípravkami proti
všiam. Pani Margita má však svojské riešenie –
prefarbuje vlasy všetkým deťom od najmenších
až po najväčšie, čo pravdaže jej problém
nevyrieši. Nasleduje zostrihanie vlasov
všetkých detí.
Lívia Steczová)

(Sociálny pracovník –

V priebehu mája sa na Vodnej ulici
mnoho zmenilo. Pán Gregor B. s družkou
Ivanou čakajú nový prírastok do rodiny,
u p. Gregora to bude 7 dieťa a u slečny
Ivany prvé. Pán Gregor sa o svoje deti
nestará, osobná hygiena je veľmi zlá, deti
sú zavšivavené, oblečenie roztrhané,
špinavé. Základná škola s vyučovacím
jazykom maďarským už 2-krát podala
trestné oznámenie pre týranie a pre
zanedbanie starostlivosti o maloleté dieťa, p. Gregor bol prichytený aj pri pytliactve
(neoprávnený lov rýb) a aj z toho bude mať súdne pojednávanie. Druhou problémovou
rodinou na Vodnej ulici je rodina p. Evy B., ktorá je ešte vo výkone trestu, jej druh Ernest D.
predal nábytok a peniaze prepil a prehral vo výherných automatoch, školská dochádzka

chlapcov je zlá, majú veľa vymeškaných
hodín. V tejto rodine sa ešte stále rieši
otázka náhradnej osobnej starostlivosti. Pán
Ernest D. bol tiež prichytený pri pytliactve
(neoprávnený lov rýb) a tiež bude mať
súdne pojednávanie. (Asistent sociálneho
pracovníka – Ivana Galková)
Značný počet Rómov žije aj na Školskej
ulici, kde je situácia oveľa lepšia ako
v ostatných lokalitách. Rómovia žijú
v dvoch blokoch v blízkosti Základnej školy.
Udržiavajú poriadok a dbajú na to, aby to aj tak
ostalo naďalej. Ako všade, aj tu sa stretneme
s určitými
problémami.
Najčastejším
problémom je záškoláctvo. Medzi najväčších
záškolákov patrí syn a dcéra pani Alžbety H.,
Následne Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
ustanovil za osobitného príjemcu detských
prídavkov obec Turňa nad Bodvou. Z týchto
peňazí pre rodinu sa najčastejšie nakupujú
potraviny, ktoré si prevezmú na Obecnom
úrade. Menej častým problémom je aj zanedbávanie povinného očkovania u detí. Túto
lokalitu navštevujeme menej ako ostatné, lebo tu sa vyskytuje menej problémov. Rómovia na
Školskej ulici žijú v porovnaní s ostatnými lokalitami lepšie. Skoro polovica z nich pracuje
i keď väčšina iba na dohodu o vykonaní práce. (Asistent sociálneho pracovníka – Ján
Kónya).
Medzi ďalšiu lokalitu, ktorú navštevujeme patrí aj Sídlisko Cementár, kde sa vyskytol
problém s rodinou Márie T. Pani Mária je
rozvedená a stará sa o dve deti, ktoré nie sú
ešte dospelé. V tejto rodine bol najväčší
problém so synom pani Márie, pretože mal
veľa vymeškaných hodín a bol veľmi
agresívny. Pani Mária chcela vyriešiť celú
vec tým, že svojho syna Maroša T., chcela
umiestniť v nápravnovýchovnom zariadení.
Ale my, ako sociálny pracovníci sme sa
snažili nájsť iné východisko. Po rozhovore

s rodinou, sme zistili, že pani Mária zanedbáva
svoje deti a preto sme sa priklonili k riešeniu
situácie tým, že bývalý manžel páni Márie,
požiada o zverenie detí do svojej starostlivosti,
keďže v ňom videli väčšiu autoritu a poskytoval
im aj lepšiu starostlivosť. Súd rozhodol
v prospech pána Milana T. Odvtedy sa
správanie Maroša T. zmenilo, prestal byť
agresívny a nevymeškáva školu. (Asistent
sociálneho pracovníka – Mária Turtáková).
V poslednej dobe je u Rómov častým problémom
zneužitia osobných údajov z občianskeho preukazu.
Niektorí Rómovia sú ochotný za málo peňazí požičať
svoj občiansky preukaz a vôbec ich nezaujíma na čo
bude použitý. Väčšinou sú v ich mene vybraté
pôžičky nemalých súm, a keďže ich nikto nespláca,
tak banka postúpi celú vec exekútorovi. Stal sa
prípad, keď vlastná sestra zneužila údaje svojho brata
na to aby sa stala distribútorkou pre kozmetickú
firmu. Objednala si tovar v nemalej hodnote, ktorý
samozrejme nezaplatila a tak jej bratovi vznikol dlh
a neskôr sa dostala celá vec aj na súd. Smutné je, že
tieto veci sú ťažko dokázateľné a tak na to
v konečnom dôsledku dopláca obeť podvodu. (Sociálny pracovník – Bc. Katarína Madárová).

