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Komisia sociálna          
                                                                                                              

Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 31. 01. 2023 
 

 

     Poslanci   Neposlanci 

 

Prítomní členovia komisie:  1. MUDr. Iveta Čeplíková  1. Mgr. Lenka Dvorožňáková  

     2. Ján Kacin    2. Dušan Gazdura  

 3. Magdaléna Haburová 

    

Neprítomní členovia komisie:1. MUDr. Lukáš Ždij   1. MVDr. Eduard Kundrát 

           

 

Ostatní prítomní:       1. Mgr. Henrieta Demjanová 

       

    

Priebeh rokovania: 

 

1. Projektová manažérka Mgr. Veronika Kačmárová oboznámila členov komisie s projektom JEDEN 

RODIČ, n.o., ktorý prináša komplexnú podporu jednorodičovských rodín na trhu práce. Projekt je 

určený pre jednorodičov, ktorí nie sú uchádzačmi o zamestnanie a teda nie sú evidovaní na úrade 

práce, nie sú zamestnaní a ani nemajú otvorenú živnosť. Neštudujú a taktiež nemajú ukončené 

stredoškolské vzdelanie s maturitou.  Členovia komisie zobrali vyššie uvedené na vedomie. 

 

2. Rôzne 

Poslankyňa Magdaléna Haburová navrhla, aby bol zvýšený ročný príspevok na každého člena denného 

centra v meste Trebišov. Poukázala na nutnosť umiestniť do sociálneho zariadenia p. Točenú, ktorá 

žije v Milhostove neprispôsobivým spôsobom života. Tajomníčka komisie informovala prítomných 

v akom štádiu je proces umiestenia p. Točenej, nakoľko mesto Trebišov pomáha riešiť životnú situáciu 

p. Točenej. 

Poslankyňa MUDr. Mária Hurčíková predstavila členom komisie dva projekty MISIA 1000 a 

OMAMA. Projekt MISIA 1000 je realizáciou zdravotnej mediácie v prostredí sociálne 

znevýhodnených komunít, ktorý sa zameriava na kľúčových 1000 dní od počatia dieťaťa. Intervencie v 

domácom aj v nemocničnom prostredí, realizujú školené dobrovoľníčky – babice. Babice, samé 

pochádzajú z komunity, šíria osvetu medzi matkami, poskytujú podporu, prepájajú ženy a 

poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, pomáhajú s predpôrodnou prípravou aj so starostlivosťou o 

novorodenca a batoľa. OMAMA je projekt ranej starostlivosti, ktorý formou návštev v domácnostiach 

podporuje zdravý kognitívny, sociálny a psychomotorický vývin rómskych detí žijúcich v generačnej 

chudobe počas najkritickejšieho obdobia v živote dieťaťa (0-3 rokov). Zameriava sa na kľúčovú fázu 

života človeka, v ktorej sa budujú základy pre neskorší úspech. Omamy radia už tehotným matkám a 

neskôr ukazujú rodičom, ako čo najlepšie rozvinúť potenciál ich detí, aj keď žijú v chudobných 

podmienkach. Cez hry a aktivity pomáhajú rozvíjať ich mozog a schopnosti od raného veku.  

 

 

 

Zapísala: Mgr. Henrieta Demjanová, tajomníčka komisie 

 

Schválila: MUDr. Iveta Čeplíková,  predsedníčka komisie 


