ROK 2020 –
DZIAŁANIA GMINY NA RZECZ POPRAWY
ZDROWIA ORAZ POMOCY
RODZINIE

KARTA „ŻARY MIASTO PRZYJAZNE
RODZINIE”
Rada Miejska w Żarach w roku 2014 wprowadziła na terenie
gminy program p.n. „Żary Miasto Przyjazne Dużej
Rodzinie”. W ramach programu żarskie rodziny posiadające
na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 r.ż. i do 25
r.ż. w przypadku dzieci uczących się oraz bez ograniczenia
wieku w przypadku dzieci niepełnosprawnych mogą ubiegać
się o kartę „Żary Miasto Przyjazne Rodzinie”. Od roku 2014
do końca 2020 r. objęto programem 374 żarskich rodzin, w
tym w roku 2020 – 26 rodzin.

Posiadacze Karty są uprawnieni do ulg i zwolnień oferowanych przez jednostki organizacyjne i osoby prawne
podległe Gminie oraz inne podmioty oferując swoje partnerstwo w programie. Między innymi posiadacze Karty
otrzymują 50% zniżki w opłatach za żłobek, 50% zniżki w opłatach za wstęp na basen, 20% zniżki w opłatach
za odprowadzanie ścieków i doprowadzanie wody.

W ramach przyznanych ulg dopłaty do wody i ścieków otrzymało w roku 2020 ok. 150 rodzin
na łączną kwotę 67 724,84 zł.
Z 50% zniżki w opłatach za żłobek w roku 2020 skorzystało 37 rodzin.
Wykaz uprawnień oraz podmiotów je przyznających opublikowano na stronie:
https://www.zary.pl/PL/897/KARTA_DUZEJ_RODZINY/

ŻARSKA KARTA SENIORA

Na terenie naszej Gminy od roku 2016 realizowany jest
program p.n. Żarska Karta Seniora.
Adresatami programu są mieszkańcy Żar w wieku pow.
65 r. ż.

W ramach programu Żarski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Pogranicza Śląsko –
Łużyckiego oraz Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Wypoczynku udzielają ulg posiadaczom Żarskiej
Karty Seniora.

Informacja n .t. wysokości ulg oferowanych przez nasze jednostki oraz rodzaju i wysokości ulg
oferowanych przez pozostałych partnerów programu publikowana jest na stronie:
https://www.zary.pl/PL/2870/-_Zarska_Karta_Seniora/
Od początku trwania programu, tj. od roku 2016 do końca 2020 roku wydano 1 868 Żarskich Kart Seniora,
w tym w roku 2020 - 134 karty.

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 W ŻARACH
W mienionym okresie uzyskano dotację celową
z Resortowego programu rozwoju opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 „MALUCH plus” – edycja specjalna „Za
życiem” MODUŁ 2.
W ramach dotacji Gmina otrzymała na realizację
programu 50 000,00 zł,
wkład własny Gminy - 12 500,00 zł.
Środki przeznaczono na:
1. Zakup dwóch 6-osobowych wózków żłobkowych

2. Zakup piaskownicy na
plac zabaw wraz z plandeką
przeciwsłoneczną

3. Montaż systemu sygnalizacji
pożarowej w budynku żłobka

4. Zakup paneli interaktywnych na plac zabaw

DOTACJA DLA ŻŁOBKÓW
NIEPUBLICZNYCH
W roku 2020 na terenie naszego miasta opiekę nad dziećmi
w wieku do lat 3, oprócz dwóch żłobków publicznych świadczyły cztery
żłobki niepubliczne.
W ramach zawartych umów podmiotom prowadzącym żłobki niepubliczne
przekazano dotację w łącznej wys. 253 243,00 zł., tj. po 250 zł miesięcznie
za jedno dziecko objęte opieką.
Na podstawie zawartego porozumienia Gmina Żary o statusie wiejskim
dokonała na rzecz naszej Gminy zwrotu należności w wys. 57 708,00 zł.
Kwota ta stanowi refundację dotacji przekazanej podmiotom niepublicznym
tytułem opieki nad dziećmi z terenu Gminy wiejskiej.

PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ
W ramach profilaktyki zdrowia Gmina w roku 2020 przeprowadziła cztery
programy zdrowotne, w tym:
„Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV
w mieście Żary” kontynuowany od roku 2016.
Przez cały okres realizacji programu objęto szczepieniami łącznie 759 dziewcząt,
w tym w roku 2020 - 75 dziewcząt z rocznika 2006.
Koszt programu - 56 575,00 zł.
Realizatorem programu było Łużyckie Centrum Medyczne w Żarach.

„Program szczepień profilaktycznych przeciwko
grypie dla osób po 65 r.ż. z terenu miasta Żary”
Gmina realizuje od roku 2015.
Od początku realizacji programu objęto szczepieniami
łącznie 4 810 seniorów, w tym w roku 2020 zaszczepiono
885 seniorów.
W roku 2020 na zakup szczepionek i ich podanie
wydaliśmy kwotę w wys. 40140,00 zł a realizatorem
programu było Centrum Medyczne ESKULAP w Żarach.

„Program rehabilitacji dla mieszkańców Gminy Żary o statusie miejskim w wieku powyżej 65 r.ż.
i poniżej 18 r.ż.” kontynuujemy od 2018 roku.
Od początku realizacji programu rehabilitacją objęto łącznie 1 378 osób, w tym w roku 2020
z programu skorzystało 500 pacjentów.

Realizatorem programu było Centrum Rehabilitacji i Masażu w Żarach.
W roku 2020 na realizację programu wydano 119 988,00 zł, w tym w ramach dotacji
z Narodowego Funduszu Zdrowia Gmina uzyskała środki w wysokości 47 992,80 zł.

Kolejnym programem Realizowanym przez Gminę w roku 2020 była
profilaktyka zakażeń
pneumokokowych dla mieszkańców miasta Żary powyżej 65 r.ż. z przewlekłymi chorobami płuc.
Program jest realizowany od 2019 roku i łącznie objęto szczepieniem 79 seniorów.
W roku 2020 zaszczepiono 40 seniorów, a na zakup i podanie szczepionki wydatkowano - 13 759,00 zł.
Realizatorem programu było Łużyckie Centrum Medyczne w Żarach.

POMOC DLA HOSPICJUM
Od roku 2015 Gmina przekazuje na rzecz Koła Żarskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
w Żarach dotację celową na wspieranie działań na rzecz osób objętych stacjonarną opieką paliatywnohospicyjną.
W 2020r. Stowarzyszenie na prowadzenie Hospicjum otrzymało od Gminy wsparcie w wysokości
50 000,00 zł. Stowarzyszenie otrzymaną dotację przeznaczyło na pokrycie kosztów zakup środków medycznych
oraz drobnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, wynagrodzenie terapeutów i psychologów, koszty
eksploatacyjne lokalu, itp.

DOTACJA
DLA SZPITALA NA WYSPIE
W roku 2020 przekazano Powiatowi Żarskiemu dotację celową w wysokości 127 000,00 zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie w Szpitalu na Wyspie w Żarach wyposażenia oddziałów
szpitalnych oraz sprzętu medycznego niezbędnego do kompleksowego uruchomienia nowej
części oddziałów szpitalnych – sali operacyjnej, sali zabiegowej i sali porodowej.

POMOC DLA ŻARSKICH SZPITALI
W roku 2020 udzielono pomocy żarskim szpitalom na walkę z COVID-19:

• Szpital na Wyspie otrzymał kwotę 113 116 zł,
• 105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią otrzymał kwotę 103 039
zł.
Powyższe środki zostały przeznaczone na zakup masek, przyłbic,
rękawiczek, odzieży ochronnej oraz niezbędnego sprzętu do walki
z pandemią.

