OBEC

J A S O V Á , Obecný úrad v Jasovej, PSČ 941 34
IČO: 00308935, tel.č. 035/6477121
v Jasovej dňa 11.12.2014

Vec: Záverečná správa o prínose organizovania aktivačnej činnosti v obci Jasová
Dohoda č. 168/§52a/2014/ŠR
Obec Jasová uzatvorila dňa 12.8.2014 s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Nové
Zámky, Dohodu č. 168/§52a/2014/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou
dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej
činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Účelom dohody bolo poskytnutie príspevku na dobrovoľnícku službu. Finančný príspevok
pozostával z príspevku zo štátneho rozpočtu SR.
Príspevok sa podľa zákona o službách zamestnanosti poskytoval na úhradu časti nákladov
potrebných na kvalifikované vykonávanie dobrovoľníckej služby a prevádzku dobrovoľníckej
služby, úrazové poistenie UoZ vykonávajúcich dobrovoľnícku službu, úhradu časti nákladov
na osobné ochranné pracovné prostriedky, na pracovné náradie a časti ďalších nákladov, ktoré
súvisia s vykonávaním dobrovoľníckej služby.
Za 1 UoZ vykonávajúceho dobrovoľnícku službu sa mesačne poskytoval príspevok
najviac vo výške 27,20 EUR na úradu časti nákladov, ktoré súviseli s vykonávaním
a prevádzkou dobrovoľníckej služby.
Cieľom aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby bolo poskytnutie pomoci pri
starostlivosti o občanov so zdravotným postihnutím a občanov, ktorí sa nevedia z rôznych
dôvodov o seba postarať – boli to občania starí, chorí a imobilní.
Pre tento zámer boli prijatí 2 uchádzači o zamestnanie zaradení na nasledovný druh aktivačnej
činnosti:
- poskytovanie pomoci pri starostlivosti o občanov so zdravotným postihnutím
a občanov, ktorí sa nevedia z rôznych dôvodov o seba postarať – boli to občania starí,
chorí a imobilní.
Uchádzači o zamestnanie vykonávali aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby
v rozsahu 20 hodín týždenne. Pracovali v nasledovnej štruktúre:
Pondelok
od-do

8.00 12.00

od-do

Utorok
od-do

8.00 –
12.00

od-do

Streda
od-do

od-do

Štvrtok
od-do

od-do

8.00 – 8.00 – 8.00 –
12.00
12.00
12.00

Piatok
od-do

od-do

8.00 –
12.00

Obec nemala koordinátora na organizovanie aktivačnej činnosti.
Počas aktivačnej činnosti v čase od 1.9.2014 do 11.12.2014 boli prevedené nasledovné
práce:
Pracovný deň UoZ sa začal bežným denným nákupom potravín a hygienických potrieb pre
občanov. Po príchode do domácnosti UoZ pomáhal občanovi s bežnými dennými úkonmi,

pomáhal mu s prácami spojenými s udržiavaním domácnosti, ktoré spočívali v pomoci
s upratovaním, umytím riadu, podláh, vysávaním, v niektoré dni umývaním okien, praním
a žehlením bielizne. Iné dni UoZ sprevádzal občana k lekárovi, alebo mu išiel predpísať lieky
– to už podľa zdravotného stavu a mobility občana. V prípade potreby tiež pomáhal občanovi
pri vybavovaní úradných záležitostí. Jednalo sa napr. o vybavovanie príspevku na bývanie, či
iných dávok v hmotnej núdzi. V predpoludňajších hodinách UoZ priniesol občanovi obed
z miestnej kuchyne a pomáhal mu pri podávaní jedla. UoZ zabezpečoval občanovi kontakt so
spoločenským prostredím, prostredníctvom rozhovoru o dianí v obci, alebo pri mobilných
občanoch prechádzkou, či návštevou známych a susedov. Činnosť UoZ končila umytím riadu
a nádob použitých k obedu a poupratovaním po obede.
Pri prácach spojených s udržiavaním domácnosti a ostatných prácach bolo potrebné
uchádzača o zamestnanie vyzbrojiť dostatočných množstvom pracovných pomôcok, ako
napríklad ochranných rukavíc, aby nedošlo k poraneniu, reflexnými vestami, či gumenou
obuvou.
Žiadaný počet uchádzačov o zamestnanie bol 2. Príspevok na jedného uchádzača
o zamestnanie bol 27,20 EUR. Doba vykonávania aktivačnej činnosti bola necelé štyri
mesiace. Teda predpokladaná celková výška príspevku bola 46,74 EUR za mesiac
september.
Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby bola predčasne ukončená v mesiaci
december 2014 z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti oboch uchádzačov o zamestnanie,
ktorá trvala viac ako 30 kalendárnych dní.
Príspevok nebol použitý na investície, kapitálové výdavky a technické zhodnotenie
majetku žiadateľa.
Poskytovaním pomoci pri starostlivosti o občanov obec vyriešila problematiku
starostlivosti o prestárlych, imobilných a zdravotne postihnutých občanov, ktorí potrebovali
pomoc vo forme nevyhnutných životných úkonov, pomoc pri domácich prácach
a sprevádzanie na lekárske vyšetrenie, alebo pomoc pri vybavovaní úradných záležitostí.
Obec vytvorila na určitú dobu občanom službu, s ktorou boli veľmi spokojní. Mali
zabezpečené základné úkony a tiež si s UoZ vytvorili určité priateľské vzťahy.
Obec je spokojná s prácami, ktoré sa vykonali, a tiež s uchádzačmi, pretože dokázali, že sú
schopní sa znovu zapojiť do pracovného pomeru.
Cieľ zámeru organizovania aktivačnej činnosti bol splnený.

Za správnosť: Bc. Daša Hríňová

