Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb
za rok 2018
schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa č. 109/IX/2019 zo dňa 24.09.2019
Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 2018 – 2022 bol
schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č.
403/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018. Schválením dokumentu v miestnom zastupiteľstve začala
fáza jeho realizácie, ktorá potrvá do roku 2022. Táto zahŕňa samotnú realizáciu stratégie
prostredníctvom napĺňania ročných plánov práce, implementáciu jednotlivých aktivít,
priebežné vyhodnocovanie plánov práce (hodnotenie), informovanie verejnosti o
uskutočňovaní KPSS mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, vyhľadávanie a zapájanie nových
partnerov a v prípade potreby uskutočňovanie zmien v pôvodnom dokumente.
Hodnotenie KPSS mestskej časti Bratislava-Vrakuňa sa realizuje v zmysle platného
Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na roky 2018 –
2022. Hodnotenie implementácie KPSS mestskej časti Bratislava-Vrakuňa sa realizuje na
dvoch úrovniach:

Úroveň 1 – KPSS ako celok, priority
Priority sú monitorované a vyhodnocované na konci obdobia implementácie KPSS,
resp. v rámci revízie súčasného KPSS a prípravy ďalšej verzie, t.j. v rámci ďalšieho cyklu
procesu plánovania sociálnych služieb. Výstupom hodnotenia bude Záverečná hodnotiaca
správa o splnení KPSS mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
Cieľom tohto hodnotenia je zistiť, či zrealizované aktivity a opatrenia prispeli k
naplneniu stanovených priorít, t.j. či zvolená cesta viedla k naplneniu vytýčených cieľov, k
naplneniu určenej vízie, alebo či došlo k odklonu. Zároveň sa zisťuje, či a ako sa prioritné
oblasti zmenili a či sa neobjavili nové priority (vo vzťahu k novému plánovaciemu cyklu).
Globálne sa hodnotí, či sa vďaka implementácii KPSS reálne zlepšila situácia v oblasti
poskytovania sociálnych služieb pre obyvateľov mestskej časti s prepojením na ďalšie
súvisiace oblasti.
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Úroveň 2 – Súhrn naplánovaných aktivít
Úroveň jednotlivých aktivít naplánovaných v rámci KPSS je najdôležitejšou oblasťou
vyhodnocovania pri sledovaní efektivity napĺňania jednotlivých opatrení. Táto úroveň je
vyhodnocovaná 1-krát ročne formou Informatívnej hodnotiacej správy o priebežnom plnení
KPSS mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
Cieľom vyhodnocovania tejto úrovne je zistiť zhody alebo nezhody medzi
prebiehajúcou realizáciou (súčasným stavom) a plánom realizácie KPSS, overiť, či boli
dosiahnuté žiadané parametre výstupov a v prípade potreby zabezpečiť opatrenia smerujúce k
úspešnej implementácii KPSS ako celku (napr. presun aktivít do nasledujúceho plánu práce,
návrh nových aktivít a pod.)
Predkladaná Informatívna hodnotiaca správa o priebežnom plnení KPSS mestskej
časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2018 teda zahŕňa hodnotenie implementácie KPSS na úrovni
2 (úroveň aktivít). Vyhodnocujú sa tak aktivity, ktoré boli zaradené v pláne práce KPSS na
rok 2018.
Tvorba ročných akčných plánov sa realizuje v rámci pracovných skupín pre jednotlivé
oblasti KPSS v súčinnosti s garantmi jednotlivých aktivít. Pri tvorbe akčného plánu sa pritom
vychádza zo zoznamu aktivít schválených priamo v strategickom dokumente. Zohľadňuje sa
plánovaný časový harmonogram realizácie aktivity i aktuálna finančná, personálna a
materiálna pripravenosť gestora aktivity zrealizovať ju v nadchádzajúcom kalendárnom roku.
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1 Súhrn naplánovaných aktivít a ich vyhodnotenie
KPSS mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na roky 2018 – 2022 obsahuje 5 hlavných
cieľov, 16 priorít, 41 opatrení a 98 aktivít, realizácia ktorých má prispieť k naplneniu
stanovených priorít, cieľov a spoločnej vízie.
Na rok 2018 bolo zaradených 73 aktivít, pričom najviac aktivít bolo naplánovaných v
oblasti Deti, mládež a rodina (22), Seniori (13), Občania odkázaní na osobitnú pomoc (11) a
Osoby so zdravotným postihnutím (7). Vo vzťahu k sociálnemu poradenstvu a službám bolo
naplánovaných 20 aktivít.

Prehľad aktivít KPSS za rok 2018
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Občania odkázaní na osobitnú pomoc
Graf 1 Prehľad aktivít KPSS za rok 2018 podľa jednotlivých oblastí

3

2 Vyhodnotenie úspešnosti realizácie aktivít zaradených v KPSS na rok
2018
Zo 73 aktivít zaradených do Akčného plánu KPSS na rok 2018 bolo zrealizovaných
spolu 58 aktivít. Ďalších 7 aktivít sa nachádza v štádiu implementácie, t.j. ich realizácia
začala v r. 2018 a bude pokračovať v ďalšom období. V prípade týchto aktivít zatiaľ neboli
dosiahnuté plánované výstupy, preto ich nevyhodnocujeme ako zrealizované. Počas prvého
roka implementácie sa nepodarilo zrealizovať 8 aktivít, a to najmä z dôvodu nedostatku
finančných alebo personálnych možností gestorov aktivít. Tieto aktivity sú presunuté do
Plánu práce KPSS na rok 2019 s cieľom zrealizovať ich v ďalšom období. Úspešnosť
plnenia Plánu práce KPSS na rok 2018 je 80%.

Prehľad celkovej úspešnosti realizácie aktivít KPSS
za rok 2018
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Graf 2 Prehľad celkovej úspešnosti realizácie aktivít KPSS za rok 2018
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Tabuľka 1 Prehľad úspešnosti realizácie aktivít KPSS za rok 2018 podľa jednotlivých
oblastí
Zrealizované Nezrealizované
aktivity
aktivity

V štádiu
realizácie

Spolu

Sociálne poradenstvo a
služby

13

3

4

20

Seniori

11

1

1

13

Deti, mládež a rodina

21

0

1

22

Osoby so zdravotným
postihnutím

3

4

0

7

Občania odkázaní na
osobitnú pomoc

10

0

1

11

Spolu

58

8

7

73

Prehľad úspešnosti realizácie aktivít KPSS za rok 2018
25
20
15
10
5
0
Sociálne
poradenstvo a
služby

Seniori

Zrealizované aktivity

Deti, mládež a
rodina

Osoby so
zdravotným
postihnutím

Nezrealizované aktivity

Občania
odkázaní na
osobitnú pomoc

V štádiu realizácie

Graf 3 Prehľad úspešnosti realizácie aktivít KPSS za rok 2018 podľa jednotlivých
oblastí
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3 Financovanie aktivít KPSS realizovaných v roku 2018
Základným predpokladom úspešnej implementácie KPSS mestskej časti BratislavaVrakuňa je zabezpečenie dostatočných finančných prostriedkov na realizáciu naplánovaných
aktivít. Pri napĺňaní úloh KPSS je vzhľadom na finančnú náročnosť nevyhnutné zabezpečiť
viaczdrojové financovanie so zapojením všetkých zainteresovaných aktérov.
Aktivity KPSS za rok 2018 boli financované z viacerých zdrojov v celkovom objeme
352 221,79 eur. Hlavným zdrojom financovania v prvom roku implementácie KPSS bol
rozpočet mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. Výšku uvedených výdavkov v značnej miere
ovplyvňuje fakt, že do nich boli zahrnuté výdavky na obnovu a revitalizáciu športovísk
v areáloch škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, tiež výstavba nových a
revitalizácia existujúcich detských ihrísk na území mestskej časti s ohľadom na potreby detí a
mládeže. Uvedené aktivity nespadajú priamo do sociálnej oblasti, no v širšom kontexte ju
pozitívne ovplyvňujú. Zvyšujú kvalitu života obyvateľov mestskej časti, umožňujú realizáciu
preventívnych a voľnočasových aktivít pre rodiny s deťmi (nástroj na predchádzanie sociálno
– patologickým javom), podporujú aktivity mimovládnych organizácií na území mestskej
časti a zároveň prispievajú k mobilizácii potenciálu komunít. Z týchto dôvodov boli zaradené
do KPSS. Ďalšími zdrojmi financovania boli: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny,
Bratislavský samosprávny kraj, Úrad vlády SR, vlastné zdroje garantov aktivít, iní darcovia a
klienti, resp. účastníci aktivít. V ďalšom období implementácie KPSS je možné očakávať
zmenu v rozložení financovania aktivít, a to z dôvodu pripravovaných výziev v rámci
špecifických cieľov na rok 2019.
Finančné prostriedky uvedené v tejto informatívnej správe nepredstavujú celkové
výdavky samosprávy, BSK, neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a ďalších
subjektov zapojených do komunitného plánovania do sociálnej oblasti za rok 2018.

4 Záver
Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci na základe výsledkov
monitorovania a priebežného hodnotenia realizácie KPSS mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
za rok 2018 odporúča pokračovať v implementácii KPSS podľa upravených aktivít, opatrení a
priorít KPSS ustanovených v Pláne práce na rok 2019.

Príloha 1
Vyhodnotenie aktivít zaradených do Pracovného plánu KPSS na rok 2018
Príloha 2
Plán práce na rok 2019
Príloha 3
Doplnenie analytickej časti o rok 2018
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Príloha 1
Vyhodnotenie aktivít zaradených do Pracovného
plánu KPSS na rok 2018
I. Cieľ a priority vo vzťahu k mestskej časti
CIEĽ - ZVÝŠIŤ KVALITU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A
SOCIÁLNEHO PORADENSTVA MESTSKOU ČASŤOU.
PRIORITA A.1
Zabezpečenie kvalifikovaného rozhodovania a posudzovania sociálnej situácie v MČ.
Opatrenie A.1.1
Vytvorenie a udržiavanie zodpovedajúcej informačnej databázy na MÚ MČ BratislavaVrakuňa.
A.1.1.1 Vytvorenie a priebežná aktualizácia informačnej mapy o poskytovaných sociálnych
službách na území MČ, občianskych združeniach a neformálnych aktivitách.
MČ disponuje relevantnými informáciami, ktoré poskytuje obyvateľom na vyžiadanie,
príprava mapy na zverejnenie je v riešení, mapa bude zverejnená v priebehu roku 2020.
A.1.1.2 Udržiavanie systému zberu a vyhodnocovania potrieb občanov a cieľových skupín v
sociálnych službách.
Aktivita bola zrealizovaná. Aktivita sa mení na stálu počas obdobia rokov 2019-2022.
A.1.1.3 Vyhodnotenie nehnuteľností MČ pre dispozíciu na rozvoj sociálnych služieb a
podporu práce s komunitou v spojitosti s PHSR.
Aktivita bola zrealizovaná. Nehnuteľnosti MČ sú využité ako pre potreby poskytovania
sociálnych služieb, tak pre stretávanie sa záujmových skupín a stravovanie v spojitosti
s PHSR. Aktivita sa mení na stálu počas obdobia rokov 2019-2022.
Opatrenie A.1.2 Zabezpečovanie ďalšieho vzdelávania pracovníkov MČ v sociálnej
oblasti.
A.1.2.1 Vyhodnotenie potrieb ďalšieho vzdelávania pracovníkov v sociálnej oblasti vo vzťahu
k úlohám KPSS.
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Aktivita bola zrealizovaná. Vzdelávanie pracovníkov prebieha pravidelne v zmysle
legislatívnych zmien a potrieb obyvateľstva. Aktivita sa mení na stálu počas obdobia rokov
2019-2022.
A.1.2.2 Zabezpečenie kontinuálneho vzdelávania
Aktivita bola zrealizovaná. Vzdelávanie pracovníkov prebieha pravidelne v zmysle
legislatívnych zmien a potrieb obyvateľstva. Aktivita sa mení na stálu počas obdobia rokov
2019-2022.
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PRIORITA A.2
Rozvoj komunitných aktivít podporou angažovanosti občanov v sociálnych a
podporných službách.
Opatrenie A.2.1 Rozvoj spolupráce s angažovanými občanmi MČ.
A.2.1.1 Rozvinúť zapojenie občanov do dobrovoľníckych aktivít.
MČ zabezpečuje koordináciu občianskych aktivít, spolupracuje s dobrovoľníkmi. Aktivita sa
mení na stálu počas obdobia rokov 2019-2022.
A.2.1.3 Rozvinúť zapojenie do neformálnych aktivít v prospech cieľových skupín.
MČ zabezpečuje koordináciu občianskych aktivít, spolupracuje s dobrovoľníkmi. MČ hľadá
možnosti zapájania angažovaných občanov na pomoc pri vyhľadávaní odkázaných občanov.
Aktivita sa mení na stálu počas obdobia rokov 2019-2022.
Opatrenie A.2.2 Podpora konkrétnych foriem angažovanosti občanov MČ
A.2.2.1 Identifikácia možností podpory morálnej, informačnej, priestorovej a finančnej.
MČ hľadá možnosti pre vytvorenie priestorov pre prácu angažovaných občanov. Aktivita sa
mení na stálu počas obdobia rokov 2019-2022.
Opatrenie A.2.3 Rozvoj osvety a vzdelávania angažovaných občanov.
A.2.3.1 Vypracovanie spoločného návrhu v neformálnom vzdelávaní, jeho foriem a
zabezpečenia.
Aktivita nebola zrealizovaná z dôvodu nízkeho záujmu občanov (bezpečnostná situácia MČ –
Pentagon). Aktivita sa presúva na rok 2019.
A.2.3.2 Realizácia a vyhodnocovanie vzájomných benefitov neformálneho vzdelávania.
Aktivita nebola zrealizovaná z dôvodu neuskutočnenia neformálneho vzdelávania, viď.
aktivita A.2.3.1. Aktivita sa presúva na rok 2019.

9

PRIORITA A.3
Zabezpečenie včasnej intervencie pri potrebe sociálnych službách.
Opatrenie A.3.1 Vytvoriť systém vyhľadávania občanov odkázaných na jednotlivé typy
sociálnych služieb.
A.3.1.1 Vytvoriť plán optimálneho systému vyhľadávania s identifikáciou zdrojov
Aktivita nebola zrealizovaná z dôvodu neukončenia realizácie aktivity A.2.1.2. v súvislosti zo
zapojením angažovaných občanov. Aktivita sa presúva do plánu práce na 2020.
Opatrenie A.3.2 Posilniť MÚ so zameraním na sociálnu prácu.
A.3.2.1 Navrhnúť a upraviť personálnu štruktúru vo vzťahu k indikovaným potrebám so
zameraním na terénnych sociálnych pracovníkov.
Aktivita bola zrealizovaná, MČ má vytvorený aktívny personálny normatív aj s výkonom
terénnej sociálnej práce. Aktivita sa mení na stálu počas obdobia rokov 2019-2022.
A.3.2.2 V rozpočtoch MČ zabezpečiť finančné zdroje na odborné činnosti spojené s
posudzovaním odkázanosti občanov na sociálnu službu.
Aktivita bola zrealizovaná, v rozpočte MČ sú zahrnuté finančné zdroje na odborné činnosti.
Aktivita sa mení na stálu počas obdobia rokov 2019-2022.
Opatrenie A.3.3 Podpora zriadenia alebo zriadenie najviac dopytovaných služieb.
A.3.3.1 Priebežné vyhodnocovanie infraštruktúry MČ, dostupných zdrojov a možných
poskytovateľov
Aktivita bola zrealizovaná, komisie miestneho zastupiteľstva pravidelne vyhodnocujú
infraštruktúru MČ. Aktivita sa mení na stálu počas obdobia rokov 2019-2022.
A.3.3.3 Upraviť KPSS o potrebu nových služieb s vymedzením ich druhu, formy a kapacity.
Aktivita bola zrealizovaná formou vyhodnotenia KPSS za rok 2018. Aktivita sa mení na stálu
počas obdobia rokov 2019-2022.

10

PRIORITA A.5
Vytváranie partnerstiev v poskytovaní sociálnych služieb v MČ.
Opatrenie A.5.1 Rozvoj partnerstiev medzi neformálnymi skupinami.
A.5.1.1 Pozvanie do spolupráce a podpora partnerstiev.
Aktivita bola zrealizovaná, MČ zbiera a distribuuje informácie a oslovuje za účelom
spolupráce občianske združenia, neziskové organizácie a iné právne subjekty. Aktivita sa
mení na stálu počas obdobia rokov 2019-2022.
Opatrenie A.5.2 Rozvoj partnerstiev medzi formalizovanými poskytovateľmi sociálnych
služieb
A.5.2.1 Pozvanie do spolupráce a formalizovanie vzťahov.
Aktivita bola zrealizovaná, MČ zbiera a distribuuje informácie a oslovuje za účelom
spolupráce občianske združenia, neziskové organizácie a iné právne subjekty. Aktivita sa
mení na stálu počas obdobia rokov 2019-2022.
A.5.2.2 Zaviesť tradíciu organizovaných stretávaní sa poskytovateľov SOSL dvakrát ročne.
Aktivita bola zrealizovaná, zástupcovia mestských častí sa pravidelne stretávajú a vymieňajú
si pracovné skúsenosti v oblasti sociálnych služieb. Aktivita sa mení na stálu počas obdobia
rokov 2019-2022.
Opatrenie A.5.3 Rozvoj partnerstiev na báze podnikovej filantropie.
A.5.3.1 Identifikovanie možných podnikateľov pre dlhodobejšiu spoluprácu na báze
podnikovej filantropie.
Aktivita nebola zrealizovaná, presúva sa do plánu práce na 2020.

PRIORITA A.6 Zabezpečenie kvalitnej a včasnej informovanosti občanov o sociálnych
službách.
Opatrenie A.6.1 Pravidelné a aktuálne informovanie občanov a zabezpečenie spätnej
väzby.
A.6.1.1 Zaistenie dostupnosti všetkých médií na území MČ a spustenie informačných tokov
Aktivita bola zrealizovaná, občania sú informovaní prostredníctvom Vrakunských novín,
webového sídla MČ Bratislava-Vrakuňa a úradných tabúľ. Aktivita sa mení na stálu počas
obdobia rokov 2019-2022.
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II. Cieľ a priority vo vzťahu k seniorom
CIEĽ - ZABEZPEČIŤ DÔSTOJNÝ A BEZPEČNÝ ŽIVOT SENIOROV S ČO
NAJVYŠŠOU MIEROU ICH NEZÁVISLOSTI A ĎALŠIEHO SPOLOČENSKÉHO
ŽIVOTA
PRIORITA B.1
Zvýšenie dostupnosti nedostatkových služieb.
Opatrenie B.1.1 Zriadiť v MČ denný stacionár pre seniorov s minimálnou kapacitou 20
miest.
Potreba MČ vytvoriť denný stacionár sa pri vyhodnotení ukázala ako neopodstatnená.
Opatrenie B.1.1 sa vypúšťa z KPSS.
B.1.1.1 Vyhodnotenie priestorov a nákladov pre zriadenie.
Aktivita nebola zrealizovaná, na základe prehodnotenia potrieb obyvateľov MČ bola zrušená.
B.1.1.2 Zriadenie a prevádzkovanie denného stacionára.
Aktivita nebola zrealizovaná, na základe prehodnotenia potrieb obyvateľov MČ bola zrušená.
Opatrenie B.1.2 Zriadiť v MČ denný stacionár pre seniorov s kapacitou do 15 miest.
Zmena opatrenia na zriadenie zariadenia pre seniorov s kapacitou do 40 miest v MČ.
B.1.2.1 Vyhodnotenie možností zriadenia pre seniorov.
Aktivita bola zrealizovaná s odkazom na aktivitu A.3.3.1. Aktivita sa mení na stálu počas
obdobia rokov 2019-2022.
PRIORITA B.2
Udržanie a skvalitnenie existujúcich služieb pre seniorov.
Opatrenie B.2.1 Rozširovať podporné služby pre starých a osamelých občanov –
donáška obedov, liekov a iné.
B.2.1.1 Zachovanie podpory seniorov dávkou pri stravovaní.
Aktivita bola zrealizovaná, MČ poskytuje stravovanie formou výdajne stravy, alternatívnych
stravovacích zariadení a donáškou obedov pre opatrovaných. Aktivita sa mení na stálu počas
obdobia rokov 2019-2022.
B.2.1.3 Vytváranie podmienok pre odber stravy.
Aktivita bola zrealizovaná, MČ poskytuje stravovanie formou výdajne stravy, alternatívnych
stravovacích zariadení a donáškou obedov pre opatrovaných. Aktivita sa mení na stálu počas
obdobia rokov 2019-2022.
B.2.1.5 Prepájať tieto služby s opatrovateľskou službou.
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Aktivita bola zrealizovaná, MČ poskytuje stravovanie formou výdajne stravy, alternatívnych
stravovacích zariadení a donáškou obedov pre opatrovaných. Aktivita sa mení na stálu počas
obdobia rokov 2019-2022.
Opatrenie B.2.2 Zvýšenie operatívnosti a kvality opatrovateľskej služby v súlade s
potrebami.
B.2.2.1 Zabezpečenie personálneho obsadenia podľa indikovaných potrieb.
Aktivita bola zrealizovaná, MČ zamestnáva dostatočný počet opatrovateliek. Aktivita sa mení
na stálu počas obdobia rokov 2019-2022.
B.2.2.4 Rozširovať opatrovateľskú službu podľa zistených potrieb.
Aktivita bola zrealizovaná, MČ poskytuje opatrovateľskú službu podľa reálnych potrieb
obyvateľov. Aktivita sa mení na stálu počas obdobia rokov 2019-2022.
Opatrenie B.2.3 Podpora neformálnych aktivít prispievajúcich k spoločenskému
kontaktu a sebestačnosti.
B.2.3.1 Poskytovanie priestoru pre neformálne aktivity seniorov.
Aktivita bola zrealizovaná, MČ poskytla priestor pre denné centrum – Klub dôchodcov
a Jednotu dôchodcov. Aktivita sa mení na stálu počas obdobia rokov 2019-2022.
B.2.3.2 Zvyšovanie záujmu seniorov o dianie okolo seba a vyhľadávanie príležitostí
spoločenského vyžitia.
Aktivita bola zrealizovaná, MČ spolupracuje s denným centrom a sprostredkováva
vzdelávacie a osvetové aktivity. Aktivita sa mení na stálu počas obdobia rokov 2019-2022.
B.2.3.3 Podpora dobrovoľníckych aktivít seniorov zameraných do svojej komunity, ale aj
smerom k okoliu.
Aktivita bola zrealizovaná, MČ propaguje a zabezpečuje zapojenie seniorov do členstva
v dennom centre. Aktivita sa mení na stálu počas obdobia rokov 2019-2022.
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PRIORITA B.3
Zvýšenie ochrany a prevencie seniorov pred rizikami osamelosti a fragmentácie rodiny.
Opatrenie B.3.1 Rozvíjanie vyhľadávacej a preventívnej činnosti MČ.
B.3.1.1 Spracovanie postupov vyhľadávacej a preventívnej činnosti, vrátane možnosti
zapojenia dobrovoľníkov z radov seniorov.
Aktivita bola zrealizovaná, seniori z denného centra vyhľadávajú a motivujú nezapojených
seniorov, aby sa stali členmi denného centra. Aktivita sa mení na stálu počas obdobia rokov
2019-2022.
Opatrenie B.3.2 Podpora angažovaných občanov v záujme o svoje okolie.
B.3.2.1 Vytvorenie spolupráce s praktickými lekármi a s neformálnymi skupinami s cieľom
zapojiť ich do preventívnej a vyhľadávacej činnosti.
Aktivita je v štádiu realizácie. MČ vedie dialóg o možnej spolupráci s praktickými lekármi
a neformálnymi skupinami. Aktivita sa mení na stálu počas obdobia rokov 2019-2022.
Opatrenie B.3.3 Zameranie pozornosti na prestarnuté časti MČ.
B.3.3.1 Spracovanie postupov vyhľadávacej a preventívnej činnosti (B.3.1.2)
Aktivita bola zrealizovaná, MČ spolupracuje pri vyhľadávacej a preventívnej činnosti
s denným centrom s a neformálnymi skupinami. Aktivita sa mení na stálu počas obdobia
rokov 2019-2022.
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III. Cieľ a priority vo vzťahu k rodinám s deťmi a mládežou
CIEĽ - ZABEZPEČIŤ PRIAZNIVÉ ŽIVOTNÉ PODMIENKY PRE RODINY S
DEŤMI
PRIORITA C.1
Podporiť schopnosť rodiny v riešení sociálnej núdze svojich členov.
Opatrenie C.1.1 Posilniť spoluprácu s rodinou, v ktorej je člen odkázaný na niektorý
druh sociálnej služby.
C.1.1.1 Udržiavanie komunikácie s rodinou.
Aktivita bola zrealizovaná, Referát sociálnych služieb MČ pravidelne spolupracuje
s rodinami, ktorej člen je odkázaný na sociálnu službu a ÚPSVaR. Aktivita sa mení na stálu
počas obdobia rokov 2019-2022.
C.1.1.2 Poskytovanie základného sociálneho poradenstva.
Aktivita bola zrealizovaná, Referát sociálnych služieb MČ pravidelne spolupracuje
s rodinami, ktorej člen je odkázaný na sociálnu službu a ÚPSVaR. Aktivita sa mení na stálu
počas obdobia rokov 2019-2022.
Opatrenie C.1.2 Vypracovať formy, metódy a postupy sociálnej práce s takouto rodinou
a aplikovať ich.
C.1.2.1 Vypracovať formy, metódy a postupy sociálnej práce.
Aktivita bola zrealizovaná, ÚPSVaR v spolupráci s MČ má legislatívne opatrené metódy
a postupy sociálnej práce. Aktivita sa mení na stálu počas obdobia rokov 2019-2022.
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PRIORITA C.2
Pomoc rodinám s deťmi nachádzajúcimi sa v nepriaznivej sociálnej situácii a
ohrozenými sociálnou patológiou.
Opatrenie C.2.1
Spracovať systém práce s týmito rodinami a ich sanácie.
C. 2.1.1 Vypracovať systém sanácie rodín s ohrozenými deťmi alebo ochrany detí ak sanácia
nie je možná alebo hrozí riziko z omeškania.
Aktivita bola zrealizovaná, MČ realizuje sanáciu v rámci zákonných možností, napríklad
jednorázový finančný príspevok a informácie o možnostiach poradenstva (mediátor,
ÚPSVaR). Aktivita sa mení na stálu počas obdobia rokov 2019-2022.
Opatrenie C.2.2 Podpora neformálnych a formálnych aktivít občanov orientujúcich sa
na pomoc rodinám s deťmi.
C.2.2.2 Poskytovanie morálnej aj mediálnej podpory.
Aktivita bola zrealizovaná, MČ zabezpečuje mediálnu podporu – Vrakunské noviny, webové
sídlo MČ Vrakuňa a úradné tabule. Aktivita sa mení na stálu počas obdobia rokov 20192022.
C.2.2.3 Pomoc pri organizovaní osvetových alebo vzdelávacích aktivít.
Aktivita bola zrealizovaná, MČ poskytuje pomoc pri organizovaní a realizovaní osvetových
a vzdelávacích aktivít. Aktivita sa mení na stálu počas obdobia rokov 2019-2022.
Opatrenie C.2.3 Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa so zreteľom na nízkopríjmové
rodiny a osamelých rodičov.
C.2.3.1 Poskytovanie podpory pre umiestňovanie detí do detských jaslí a materských škôlok.
Aktivita bola zrealizovaná, MČ poskytuje umiestnenie detí do MŠ v zriaďovateľskej
pôsobnosti MČ. Aktivita sa mení na stálu počas obdobia rokov 2019-2022.
C.2.3.2 Pomoc rodinám ohrozených chudobou a ich podpora pri riešení konkrétnych
problémov, najmä poradenstvom.
Aktivita bola zrealizovaná, MČ poskytuje pomoc pri riešení rodinám v spolupráci s ÚPSVaR.
Aktivita sa mení na stálu počas obdobia rokov 2019-2022.
C.2.3.3 Sprostredkovanie pomoci pri sociálnych službách, ktoré MČ neposkytuje.
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Aktivita bola zrealizovaná, MČ poskytuje pri sprostredkovaní sociálnych služieb mimo územia
MČ. Aktivita sa mení na stálu počas obdobia rokov 2019-2022.
C.2.3.4 Zaviesť systém potravinovej pomoci z potravinovej banky pre nízkopríjmové rodiny s
deťmi (v spolupráci s SKCH).
Aktivita je v štádiu realizácie, za sledované obdobie boli vyhodnocované priestory na
vytvorenie sociálnej výdajne. Aktivita sa mení na stálu počas obdobia rokov 2019-2022.
Opatrenie C.2.4 Podpora základných škôl v personálnom obsadení školského
psychológa, špeciálneho pedagóga a školského asistenta.
C.2.4.1 Podpora rozpočtu základných škôl z rozpočtu MČ s alokáciou finančných
prostriedkov na mzdu školského psychológa, špeciálneho pedagóga a školského asistenta.
Aktivita bola zrealizovaná, ZŠ Železničná v rámci projektu získala asistentov učiteľa. Každá
základná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ má špeciálneho pedagóga, na pracovné
miesto školského psychológa je vytvorená finančná rezerva v rozpočte MČ. Aktivita sa mení
na stálu počas obdobia rokov 2019-2022.
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PRIORITA C.3 Rozvoj prevencie.
Opatrenie C.3.1 Podpora a rozvoj centier pre rodinu, deti a mládež a ďalších
komunitných aktivít.
C. 3.1.1 Poskytovanie priestorov a podpora vo vybavenosti centier pre rodinu a deti.
Aktivita bola zrealizovaná, MČ má vytvorené priestory pre centrum pre rodinu a deti. Aktivita
sa mení na stálu počas obdobia rokov 2019-2022.
C.3.1.2 Podpora aktivít zdrojmi a poskytnutie morálnej a mediálnej podpory pre ich aktivity.
Aktivita bola zrealizovaná, MČ poskytuje mediálnu podporu a poskytla zvýhodnené finančné
podmienky pri jeho prenájme. Aktivita sa mení na stálu počas obdobia rokov 2019-2022.
Opatrenie C.3.2 Podpora záujmových aktivít pre deti a mládež.
C. 3.2.1 Využívanie vhodných voľných priestorov pre deti a mládež, budovanie a udržiavanie
vhodných zón.
Aktivita bola zrealizovaná, v roku 2018 bolo otvorené multifunkčné ihrisko na Hnileckej ulici,
boli dovybavené viaceré detské ihriská v intraviláne MČ vrátane lesoparku. Aktivita sa mení
na stálu počas obdobia rokov 2019-2022.
Opatrenie C.3.3 Zvyšovanie spoločenského ocenenia a citlivosti voči rodičovstvu a
mladým rodičom.
C. 3.3.1 Využívanie spoločenských udalostí MČ k osvete, prezentácii a oceneniu role rodičov
a mladých matiek.
Aktivita bola zrealizovaná, MČ pravidelne realizuje Uvítanie detí do života. Aktivita sa mení
na stálu počas obdobia rokov 2019-2022.
C.3.3.2 Poskytovanie mediálneho priestoru pre ich problémy a riešenia.
Aktivita bola zrealizovaná, MČ zverejňuje aktivity vo Vrakunských novinách, na webovom
sídle MČ a úradných tabuliach. Aktivita sa mení na stálu počas obdobia rokov 2019-2022.
C.3.3.3 Raz ročne usporiadať spoločenské podujatie „Deň rodiny“.
Aktivita bola zrealizovaná, MČ podporuje iné subjekty, ktoré usporadúvajú raz ročne
spoločenské podujatie Deň rodiny, bezplatným poskytnutím spoločenskej sály
a medializovaním akcie. Aktivita sa mení na stálu počas obdobia rokov 2019-2022.
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PRIORITA C.4 Udržanie podpory rodín s deťmi od 0-6 rokov.
Opatrenie C.4.1 Poskytnutie dostatočnej kapacity jaslí a materských škôlok.
Zmena opatrenia na Poskytnutie dostatočnej kapacity MŠ.
C. 4.1.1 Priebežné vyhodnocovanie demografického vývoja v MČ vo vzťahu ku potrebnej
kapacite jaslí a materských škôl.
Aktivita bola zrealizovaná, školský úrad MČ priebežne vyhodnocuje potreby kapacity MŠ.
Podľa platnej legislatívy má MČ umiestnené všetky deti, ktoré k 31.8. pred školským rokom
splnili vek 3rokov a majú trvalý pobyt v MČ. Aktivita sa mení na stálu počas obdobia rokov
2019-2022.
C.4.1.2 Zhodnocovanie predpokladanej kapacity s predstihom 1 rok.
Aktivita bola zrealizovaná, školský úrad MČ priebežne vyhodnocuje potreby miest v MŠ.
Podľa platnej legislatívy má MČ umiestnené všetky deti, ktoré k 31.8. pred školským rokom
splnili vek 3rokov a majú trvalý pobyt v MČ. Aktivita sa mení na stálu počas obdobia rokov
2019-2022.
C.4.1.3 Zabezpečenie predpokladanej kapacity v dostatočnom predstihu.
Aktivita bola zrealizovaná, školský úrad MČ priebežne vyhodnocuje potreby kapacity MŠ.
Podľa platnej legislatívy má MČ umiestnené všetky deti, ktoré k 31.8. pred školským rokom
splnili vek 3rokov a majú trvalý pobyt v MČ. Aktivita sa mení na stálu počas obdobia rokov
2019-2022.
Opatrenie C.4.2 Podpora rodín s deťmi pri nenárokovateľných dávkach.
C. 4.2.1 Poskytovanie adresnej podpory pri nenárokovateľných dávkach.
Aktivita bola zrealizovaná, MČ poskytuje jednorazové príspevky aj pre podporu rodín
s deťmi, tento príspevok je nenárokovateľný. Aktivita sa mení na stálu počas obdobia rokov
2019-2022.
C. 4.2.2 Vyhodnocovanie predpokladaného vývoja v požiadavkách na nenárokovateľné dávky
a zabezpečiť zdroje v rozpočte MČ.
Aktivita bola zrealizovaná, MČ vyhodnocuje predpokladaný vývoj a zabezpečuje finančné
zdroje v rozpočte MČ. Aktivita sa mení na stálu počas obdobia rokov 2019-2022.
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IV. Cieľ a priority vo vzťahu k občanom so zdravotným
postihnutím
CIEĽ - ZABEZPEČIŤ DÔSTOJNÝ A BEZPEČNÝ ŽIVOT OBČANOV SO
ZDRAVOTNÝM
POSTIHNUTÍM S
ČO NAJVYŠŠOU MIEROU ICH
NEZÁVISLOSTI A SPOLOČENSKÉHO UPLATNENIA
PRIORITA D.1
Zvýšiť dostupnosť niektorých druhov služieb pre osoby so zdravotným postihnutím,
ktoré zvyšujú ich sebestačnosť.
Opatrenie D.1.1 Zabezpečiť terénny screening a operatívnu evidenciu jednotlivých
druhov postihnutia občanov.
D. 1.1.1 Identifikovanie vhodných organizácií a vytvorenie rámcu pre spoluprácu.
Aktivita bola zrealizovaná, MČ pravidelne vyhľadáva spoluprácu s MVO a spolupracuje
podľa individuálnych potrieb občana. Aktivita sa mení na stálu počas obdobia rokov 20192022.
D.1.1.2 Koordinovanie aktivít MVO v terénnom skríningu na území MČ.
Aktivita bola zrealizovaná, MČ pravidelne vyhľadáva spoluprácu s MVO a spolupracuje
podľa individuálnych potrieb občana. Aktivita sa mení na stálu počas obdobia rokov 20192022.
Opatrenie D.1.2 Zabezpečiť adekvátnu ponuku sociálnych služieb podporujúcich
mobilitu (ako B.1.3), aktivačno-rehabilitačného charakteru a poradenských služieb.
D. 1.2.1 Zriadenie alebo podpora zriadenia aktivačno-rehabilitačných služieb.
Aktivita nebola zrealizovaná, v súlade s aktivitou A.3.3.1. Aktivita sa mení na stálu počas
obdobia rokov 2019-2022.
D.1.2.2 Podpora zriadenia alebo prevádzkovania prepravnej služby.
Aktivita nebola zrealizovaná, v súlade s aktivitou A.3.3.1. Aktivita sa mení na stálu počas
obdobia rokov 2019-2022.
D.1.2.3 Podpora zriadenia alebo prevádzkovania zapožičiavania kompenzačných a
zdravotníckych pomôcok.
Aktivita nebola zrealizovaná, v súlade s aktivitou A.3.3.1. Aktivita sa mení na stálu počas
obdobia rokov 2019-2022.
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PRIORITA D.2
Zvýšenie dostupnosti vhodného bývania pre osoby so zdravotným postihnutím a ich
ďalšieho uplatnenia.
Opatrenie D.2.1 Iniciovať chránené pracoviská alebo dielne.
Opatrenie D.2.1. sa vypúšťa z KPSS.
D. 2.1.1 Podporovať vhodné pracovné miesta pre občanov so ZŤP.
Aktivita nebola zrealizovaná, vyhľadávanie a podpora vhodných pracovných miest pre
občanov so ZŤP je v priamej kompetencii ÚPSVaR. Do pracovných plánov na ďalšie roky
nebude zaradená.
Opatrenie D.2.2 Podporovať neformálne svojpomocné skupiny.
D. 2.2.1 Vyčleniť vhodné priestory pre ich stretávanie.
Aktivita bola zrealizovaná, MČ poskytuje svoje priestory na základe žiadostí neformálnych
svojpomocných skupín. Aktivita sa mení na stálu počas obdobia rokov 2019-2022.
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V. Cieľ a priority vo vzťahu k občanom odkázaným na osobitnú
pomoc
CIEĽ PREVENCIA A PREDCHÁDZANIE SOCIÁLNEHO VYLÚČENIA A POMOC
A PODPORA PRI RIEŠENÍ KRÍZOVÝCH ŽIVOTNÝCH SITUÁCIÍ
PRIORITA E.1
Pomoc ľuďom ohrozeným sociálnym vylúčením.
Opatrenie E.1.1 Zabezpečenie terénneho pracovníka pre cieľovú skupinu a
poskytovanie základného sociálneho poradenstva.
E.1.1.2 Poskytovanie základného sociálneho poradenstva.
Aktivita bola zrealizovaná, MČ v zmysle platnej legislatívy poskytuje základné sociálne
poradenstvo. Aktivita sa mení na stálu počas obdobia rokov 2019-2022.
E.1.1.3 Vedenie operatívnej evidencie a vyhodnocovanie potrieb cieľovej skupiny.
Aktivita bola zrealizovaná, MČ vedie evidenciu obyvateľov v krízových životných situáciách,
osobitne bezdomovcov a poskytuje im jednorazový finančný príspevok raz ročne. Aktivita sa
mení na stálu počas obdobia rokov 2019-2022.
Opatrenie E.1.2 Vytvorenie spolupráce so subjektmi poskytujúcimi sociálne služby na
uspokojovanie základných životných potrieb.
E.1.2.1 Vytvorenie základného modelu spolupracujúcich subjektov.
Aktivita bola zrealizovaná, MČ vyhľadáva možnosti spolupráce a spolupracuje so subjektmi
poskytujúcimi sociálne služby, prioritne s ÚPSVaR. Aktivita sa mení na stálu počas obdobia
rokov 2019-2022.
E.1.2.2 Poskytovanie potrebných informácií o vývoji cieľovej skupiny spolupracujúcim
subjektom ako aj o vlastných opatreniach.
Aktivita bola zrealizovaná, MČ v spolupráci s inými subjektmi si podľa individuálnej potreby
poskytuje informácie o vývoji a vlastných opatreniach poskytnutých cieľovej skupine. Aktivita
sa mení na stálu počas obdobia rokov 2019-2022.
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PRIORITA E.2
Zlepšovanie prevencie pred rizikami sociálnej exklúzie.
Opatrenie E.2.1. Vhodná informovanosť obyvateľov o problematike občanov
odkázaných na osobitnú pomoc.
E.2.1.1 Priebežné spracovávanie vhodných informácií.
Aktivita bola zrealizovaná, MČ v rámci prevencie priebežne spracúva relevantné informácie
pre občanov. Aktivita sa mení na stálu počas obdobia rokov 2019-2022.
E.2.1.2 Medializácia prostredníctvom médií MČ.
Aktivita bola zrealizovaná, MČ zverejňuje vhodné informácie prostredníctvom Vrakunských
novín, na webovom sídle MČ a úradných tabuliach. Aktivita sa mení na stálu počas obdobia
rokov 2019-2022.
E.2.1.3 Osveta v neformálnych skupinách, ktoré spolupracujú s MČ.
Aktivita bola zrealizovaná, MČ zverejňuje vhodné informácie prostredníctvom Vrakunských
novín, na webovom sídle MČ a úradných tabuliach. Aktivita sa mení na stálu počas obdobia
rokov 2019-2022.
Opatrenie E.2.2 Zvyšovanie citlivosti obyvateľov na problémy občanov odkázaných na
osobitnú pomoc.
E.2.2.1 Vhodná informovanosť o problematike (E.2.1) zameraná na zvyšovanie všímavosti
obyvateľov a rozvinutie spolupráce s dobrovoľníkmi k osvetovým prednáškam.
Aktivita bola zrealizovaná, MČ zverejňuje vhodné informácie prostredníctvom Vrakunských
novín, na webovom sídle MČ a úradných tabuliach. Aktivita sa mení na stálu počas obdobia
rokov 2019-2022.
E.2.2.2 Motivácia obyvateľov k poskytnutiu základnej pomoci alebo k privolaniu pomoci
občanom odkázaných na osobitnú pomoc.
Aktivita je v štádiu realizácie, MČ komunikuje s neformálnymi skupinami o spôsobe motivácie
obyvateľov k poskytnutiu pomoci. Aktivita sa mení na stálu počas obdobia rokov 2019-2022.
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Opatrenie E.2.3 Zapájanie neformálnych komunít do alternatívnych foriem pomoci.
E.2.3.1 Vytipovanie a príprava neformálnych komunít formou osvety a cielených prednášok.
Aktivita bola zrealizovaná, MČ zabezpečila semináre ku prevencii kriminality pre seniorov
s možnosťou vytvorenia neformálnej skupiny. Aktivita sa mení na stálu počas obdobia rokov
2019-2022.
E.2.3.2 Poskytovanie alternatívnych foriem pomoci zameraných na prevenciu pred rizikami
sociálnej exklúzie.
Aktivita bola zrealizovaná, MČ poskytla alternatívnu formu pomoci s odkazom na aktivitu
E.2.3.1. Aktivita sa mení na stálu počas obdobia rokov 2019-2022.
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Plán práce 2019
i. Cieľ a priority vo vzťahu k mestskej časti
CIEĽ 1
Zvýšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb a sociálneho poradenstva mestskou časťou.

Priorita A.1

Zabezpečenie kvalifikovaného rozhodovania a posudzovania sociálnej situácie
v MČ.

Opatrenie
A.1.1

Vytvorenie a udržiavanie zodpovedajúcej informačnej databázy na MÚ MČ
Vrakuňa.
Aktivita

Obdobie

Zdroje

Vykonáva/Garant

Partner

A.1.1.1 Vytvorenie a priebežná
aktualizácia informačnej mapy
o poskytovaných sociálnych
službách na území MČ,
občianskych združeniach
a neformálnych aktivitách.

2020

Mestská
časť

Mestská časť

Poskytovatelia
SOSL na území
MČ a v okolí

A.1.1.2 Udržiavanie systému
zberu a vyhodnocovania
potrieb občanov a cieľových
skupín v sociálnych službách.

20192022

Mestská
časť /
Sponzor

Mestská časť

Koordinačný tím
KPSS (od 2018)

A.1.1.3 Vyhodnotenie
nehnuteľností MČ pre
dispozíciu na rozvoj sociálnych
služieb a podporu práce
s komunitou v spojitosti
s PHSR.

2019 2022

Mestská
časť

Mestská časť

Komisia finančná a
podnikateľská /
Komisia pre
územný rozvoj a
životné prostredie
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Opatrenie
A.1.2

Zabezpečovanie ďalšieho vzdelávania pracovníkov MČ v sociálnej oblasti.
Aktivita

Obdobie

Zdroje

Vykonáva/Garant

Partner

A.1.2.1 Vyhodnotenie potrieb
ďalšieho vzdelávania
pracovníkov v sociálnej oblasti
vo vzťahu k úlohám KPSS.

20192022

Mestská
časť

Odbor školstva,
kultúry, športu
a sociálnych vecí

Komisia pre
kultúru, školstvo,
šport a soc. veci

A.1.2.2 Zabezpečenie
kontinuálneho vzdelávania

2019 2022

Mestská
časť

Mestská časť

Vzdelávacie
inštitúcie

Priorita A.2

Rozvoj komunitných aktivít podporou angažovanosti občanov v sociálnych
a podporných službách.

Opatrenie
A.2.1

Rozvoj spolupráce s angažovanými občanmi MČ.
Aktivita

Obdobie

Zdroje

Vykonáva/Garant

Partner

A.2.1.1 Rozvinúť zapojenie
občanov do dobrovoľníckych
aktivít.

20192022

Mestská
časť

Mestská časť

občianske aktivity

A.2.1.2 Rozvinúť zapojenie
angažovaných občanov do
systému vyhľadávania občanov
odkázaných na jednotlivé typy
sociálnych služieb.

20192022

Mestská
časť /
občianske
aktivity

Odbor školstva,
kultúry, športu
a sociálnych vecí

občianske aktivity

A.2.1.3 Rozvinúť zapojenie do
neformálnych aktivít
v prospech cieľových skupín.

2019 2022

Mestská
časť /
občianske
aktivity

Odbor školstva,
kultúry, športu
a sociálnych vecí

občianske aktivity

Opatrenie
A.2.2

Podpora konkrétnych foriem angažovanosti občanov MČ
Aktivita

A.2.2.1 Identifikácia možností
podpory morálnej,
informačnej, priestorovej
a finančnej.

Obdobie
20192022

Zdroje
Mestská
časť

Vykonáva/Garant
Komisia pre
kultúru,
školstvo,šport
a soc. veci

Partner
občianske aktivity
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Opatrenie
A.2.3

Rozvoj osvety a vzdelávania angažovaných občanov.
Aktivita

Obdobie

Zdroje

Vykonáva/Garant

Partner

A.2.3.1 Vypracovanie
spoločného návrhu
v neformálnom vzdelávaní,
jeho foriem a zabezpečenia.

2019

Mestská
časť

Odbor školstva,
kultúry, športu
a sociálnych vecí

občianske aktivity

A.2.3.2 Realizácia
a vyhodnocovanie vzájomných
benefitov neform. vzdelávania.

2019

Mestská
časť

Koordinačný tím
KPSS

Odbor školstva,
kultúry, športu
a sociálnych vecí

Priorita A.3

Zabezpečenie včasnej intervencie pri potrebe sociálnych službách.

Opatrenie
A.3.1

Vytvoriť systém vyhľadávania občanov odkázaných na jednotlivé typy
sociálnych služieb.
Aktivita

Obdobie

Zdroje

Vykonáva/Garant

Partner

A.3.1.1 Vytvoriť plán
optimálneho systému
vyhľadávania s identifikáciou
zdrojov

2020

Mestská
časť

Odbor školstva,
kultúry, športu
a sociálnych vecí

Poskytovatelia
SOSL

A.3.1.2 Spustiť systém
vyhľadávania.

2019

Mestská
časť

Koordinačný tím
KPSS

Odbor školstva,
kultúry, športu
a sociálnych vecí

Opatrenie
A.3.2

Posilniť MÚ so zameraním na sociálnu prácu.
Aktivita

Obdobie

Zdroje

Vykonáva/Garant

Partner

A.3.2.1 Navrhnúť a upraviť
personálnu štruktúru vo vzťahu
k indikovaným potrebám so
zameraním na terénnych
sociálnych pracovníkov.

20192022

Mestská
časť

Odbor školstva,
kultúry, športu
a sociálnych vecí

Komisia finančná /
Komisia pre
kultúru,
školstvo,šport
a soc. veci

A.3.2.2 V rozpočtoch MČ
zabezpečiť finančné zdroje na
odborné činnosti spojené
s posudzovaním odkázanosti
občanov na sociálnu službu.

2019 2022

Mestská
časť

Komisia finančná /
Komisia pre
kultúru,
školstvo,šport
a soc. veci

Odbor školstva,
kultúry, športu
a sociálnych vecí
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Opatrenie
A.3.3

Podpora zriadenia alebo zriadenie najviac dopytovaných služieb.
Aktivita

Obdobie

Zdroje

Vykonáva/Garant

Partner

A.3.3.1 Priebežné
vyhodnocovanie infraštruktúry
MČ, dostupných zdrojov
a možných poskytovateľov

20192022

Mestská
časť

Odbor školstva,
kultúry, športu
a sociálnych vecí

Komisia pre
kultúru,
školstvo,šport
a soc. veci /
Komisia pre
územný rozvoj a
životné prostredie

A.3.3.2 Podporiť zriadenie
alebo zriadiť jednotlivé typy
služieb s ohľadom na aktivity
pri jednotlivých cieľových
skupinách.

2019 2021

Mestská
časť /
Donori /
ÚPSVaR /
MPSVR SR

Mestská časť

Poskytovatelia
SOSL

A.3.3.3 Upraviť KPSS
o potrebu nových služieb
s vymedzením ich druhu,
formy a kapacity.

ročne

Mestská
časť

Odbor školstva,
kultúry, športu
a sociálnych vecí

Komisia pre
kultúru,
školstvo,šport
a soc. veci

Priorita A.5

Vytváranie partnerstiev v poskytovaní sociálnych služieb v MČ.

Opatrenie
A.5.1

Rozvoj partnerstiev medzi neformálnymi skupinami.
Aktivita

Obdobie

A.5.1.1 Pozvanie do spolupráce 2019a podpora partnerstiev.
2022

Zdroje
Mestská
časť

Vykonáva/Garant
Odbor školstva,
kultúry, športu
a sociálnych vecí

Partner
Koordinačný tím
KPSS / Občianske
aktivity
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Rozvoj partnerstiev medzi formalizovanými poskytovateľmi sociálnych
služieb

Opatrenie
A.5.2

Aktivita

Obdobie

Zdroje

Vykonáva/Garant

Partner

A.5.2.1 Pozvanie do
spolupráce a formalizovanie
vzťahov.

20192022

Mestská
časť

Odbor školstva,
kultúry, športu
a sociálnych vecí

Koordinačný tím
KPSS

A.5.2.2 Zaviesť tradíciu
organizovaných stretávaní sa
poskytovateľov SOSL
dvakrát ročne

2019 2022

Mestská
časť /
Sponzori

Odbor školstva,
kultúry, športu
a sociálnych vecí

Koordinačný tím
KPSS /
Poskytovatelia
SOSL

Opatrenie
A.5.3

Rozvoj partnerstiev na báze podnikovej filantropie.
Aktivita

Obdobie

Zdroje

Vykonáva/Garant

Partner

A.5.3.1 Identifikovanie
možných podnikateľov pre
dlhodobejšiu spoluprácu na
báze podnikovej filantropie.

2020

Mestská
časť /
Sponzori

Referát sociálnych
vecí a nájomných
bytov

Komisia finančná

A.5.3.2 Vytvorenie
a udržiavanie vzťahov na
podporu sociálnych služieb
a prácu neformálnych skupín.

2019 2022

Sponzori

Koordinačný tím
KPSS

Podnikatelia

Priorita A.6

Zabezpečenie kvalitnej a včasnej informovanosti občanov o sociálnych
službách.

Opatrenie
A.6.1

Pravidelné a aktuálne informovanie občanov a zabezpečenie spätnej väzby.
Aktivita

Obdobie

Zdroje

Vykonáva/Garant

Partner

A.6.1.1 Zaistenie dostupnosti
všetkých médií na území MČ
a spustenie informačných
tokov.

20192022

Mestská
časť

Odbor školstva,
kultúry, športu
a sociálnych vecí

Médiá

A.6.1.2 Zabezpečenie systému
priebežnej spätnej väzby od
obyvateľov MČ.

2019 2022

Mestská
časť

Odbor školstva,
kultúry, športu
a sociálnych vecí

Koordinačný tím
KPSS
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ii. Cieľ a priority vo vzťahu k seniorom
CIEĽ
Zabezpečiť dôstojný a bezpečný život seniorov s čo najvyššou mierou ich nezávislosti a ďalšieho
spoločenského života

Priorita B.1

Zvýšenie dostupnosti nedostatkových služieb.

Opatrenie
B.1.2

Zriadiť v MČ zariadenie opatrovateľskej služby s kapacitou do 40 miest.

Aktivita

Obdobie

Zdroje

Vykonáva/Garant

Partner

B.1.2.1 Vyhodnotenie
možností zriadenia ZOS

20192022

Mestská časť

Odbor školstva,
kultúry, športu
a sociálnych vecí

Komisia finančná /
Komisia pre
kultúru,
školstvo,šport
a soc. veci

B.1.2.2 Zriadenie
a prevádzkovanie ZOS

od 2020

Mestská časť /
MPSVaR SR

Odbor školstva,
kultúry, športu
a sociálnych vecí

Opatrovateľská
služba / Denný
stacionár

Opatrenie
B.1.3

Zriadiť v MČ zariadenie pre seniorov s kapacitou do 40 miest.

Aktivita

Obdobie

Zdroje

Vykonáva/Garant

Partner

B.1.3.1 Vyhodnotenie
možností zriadenia ZPS

2019

Mestská časť

Odbor školstva,
kultúry, športu
a sociálnych vecí

Komisia finančná /
Komisia pre
kultúru,
školstvo,šport
a soc. veci

B.1.3.2 Zriadenie
a prevádzkovanie ZPS

od 2020

Mestská časť /
MPSVaR SR

Odbor školstva,
kultúry, športu
a sociálnych vecí

Opatrovateľská
služba / Denný
stacionár / ZOS

B.1.3.3 Podpora
poskytovania služieb
ADOS.

2019 2021

Poskytovateľ /
občan / Zdrav.
poisťovňa

Odbor školstva,
kultúry, športu
a sociálnych vecí

ADOS
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Priorita B.2

Udržanie a skvalitnenie existujúcich služieb pre seniorov.

Opatrenie
B.2.1

Rozširovať podporné služby pre starých a osamelých občanov – donáška
obedov, liekov a iné.

Aktivita

Obdobie

Zdroje

Vykonáva/Garant

Partner

B.2.1.1 Zachovanie podpory
seniorov dávkou pri
stravovaní.

2019 2021

Mestská časť

Referát sociálnych
vecí a nájomných
bytov

Komisia pre
kultúru,
školstvo,šport
a soc. veci

B.2.1.2 Rozvinúť
spoluprácu pri realizácii
prednášok zameraných na
stravovanie pri zdravotných
problémoch seniorov.

2019 2022

Sponzori /
Dobrovoľníci

Koordinačný tím
KPSS

Dobrovoľníci /
Denné centrá

B.2.1.3 Vytváranie
podmienok pre odber stravy.

2019 2022

Mestská časť

Referát sociálnych
vecí a nájomných
bytov

Komisia pre
kultúru,
školstvo,šport
a soc. veci

B.2.1.4 Podporiť
prevádzkovateľov
stravovacích prevádzok,
ktorí by sa rozhodli
pripravovať diétne jedlá pre
seniorov.

2019 2022

Mestská časť /
PSS

Referát sociálnych
vecí a nájomných
bytov

Denné centrá

B.2.1.5 Prepájať tieto služby
s opatrovateľskou službou

2019 2022

Mestská časť /
PSS

Odbor školstva,
kultúry, športu
a sociálnych vecí

Opatrovateľská
služba / Denný
stacionár
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Opatrenie
B.2.2

Zvýšenie operatívnosti a kvality opatrovateľskej služby v súlade s potrebami.

Aktivita

Obdobie

Zdroje

Vykonáva/Garant

Partner

B.2.2.1 Zabezpečenie
personálneho obsadenia
podľa indikovaných
potrieb.

20192022

Mestská časť

Odbor školstva,
kultúry, športu
a sociálnych vecí

Komisia finančná
/ Komisia pre
kultúru,
školstvo,šport
a soc. veci

B.2.2.2 Skvalitnenie
vedenia dokumentácie
a kontroly zameranej na
vedomosti, zručnosti
a výkon opatrovateliek.

2019

Mestská časť

Odbor školstva,
kultúry, športu
a sociálnych vecí

Konzultant

B.2.2.3 Zapojenie seniorov
do hodnotenia kvality
služieb a vyjadrovania
svojej subjektívnej
spokojnosti ako aj svojich
potrieb a očakávaní.

2019 2022

Mestská časť

Odbor školstva,
kultúry, športu
a sociálnych vecí

Opatrovateľská
služba / Denný
stacionár / ZOS /
ZPS / občianske
aktivity

B.2.2.4 Rozširovať
opatrovateľskú službu
podľa zistených potrieb.

2019 2022

Mestská časť /
PSS / ÚPSVaR
/ MPSVR SR

Odbor školstva,
kultúry, športu
a sociálnych vecí

Poskytovateľ
SOSL / ÚPSVaR /
MPSVaR SR

Opatrenie
B.2.3

Podpora neformálnych aktivít prispievajúcich k spoločenskému kontaktu
a sebestačnosti.

Aktivita

Obdobie

Zdroje

Vykonáva/Garant

Partner

B.2.3.1 Poskytovanie
priestoru pre neformálne
aktivity seniorov.

2019 2022

Mestská časť /
Sponzori

Odbor školstva,
kultúry, športu
a sociálnych vecí

Denné centrá /
Koordinačný tím
KPSS

B.2.3.2 Zvyšovanie záujmu
seniorov o dianie okolo seba
a vyhľadávanie príležitostí
spoločenského vyžitia.

2019 2022

Mestská časť /
Dobrovoľníci

Odbor školstva,
kultúry, športu
a sociálnych vecí

Denné centrá /
Koordinačný tím
KPSS

B.2.3.3 Podpora
dobrovoľníckych aktivít
seniorov zameraných do
svojej komunity, ale aj
smerom k okoliu.

2019 2022

Mestská časť /
Dobrovoľníci

Odbor školstva,
kultúry, športu
a sociálnych vecí

Denné centrá /
Koordinačný tím
KPSS
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Zvýšenie ochrany a prevencie seniorov pred rizikami osamelosti
a fragmentácie rodiny.

Priorita B.3

Opatrenie
B.3.1

Rozvíjanie vyhľadávacej a preventívnej činnosti MČ.

Aktivita

Obdobie

Zdroje

Vykonáva/Garant

Partner

B.3.1.1 Spracovanie
postupov vyhľadávacej
a preventívnej činnosti,
vrátane možnosti zapojenia
dobrovoľníkov z radov
seniorov.

20192022

Mestská časť /
Dobrovoľníci

Odbor školstva,
kultúry, športu
a sociálnych vecí

Dobrovoľníci /
Denné centrá /
Koordinačný tím
KPSS

B.3.1.2 Spustenie
vyhľadávacej a preventívnej
činnosti.

2019

Mestská časť /
Dobrovoľníci

Odbor školstva,
kultúry, športu
a sociálnych vecí

Dobrovoľníci /
Denné centrá /
Koordinačný tím
KPSS

Opatrenie
B.3.2

Podpora angažovaných občanov v záujme o svoje okolie

Aktivita

Obdobie

Zdroje

Vykonáva/Garant

Partner

B.3.2.1 Vytvorenie
spolupráce s praktickými
lekármi a s neformálnymi
skupinami s cieľom zapojiť
ich do preventívnej
a vyhľadávacej činnosti.

20192022

Mestská časť

Odbor školstva,
kultúry, športu
a sociálnych vecí

Dobrovoľníci /
Denné centrá /
Koordinačný tím
KPSS

B.3.2.2 Podpora
angažovaných seniorov
a ďalších občanov
v preventívnej
a vyhľadávacej činnosti
osvetou a neformálnym
vzdelávaním.

2019

Mestská časť /
Dobrovoľníci

Odbor školstva,
kultúry, športu
a sociálnych vecí

Dobrovoľníci /
Denné centrá /
Koordinačný tím
KPSS

B.3.2.3 Zapojenie aktívnych
seniorov ako dobrovoľníkov
v prospech ďalších
cieľových skupín.

2019 2022

Mestská časť /
Dobrovoľníci

Odbor školstva,
kultúry, športu
a sociálnych vecí

Dobrovoľníci /
Denné centrá /
Koordinačný tím
KPSS
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Opatrenie
B.3.3

Zameranie pozornosti na prestarnuté časti MČ.

Aktivita

Obdobie

Zdroje

Vykonáva/Garant

Partner

B.3.3.1 Spracovanie
postupov vyhľadávacej
a preventívnej činnosti
(B.3.1.2)

20192022

Mestská časť

Odbor školstva,
kultúry, športu
a sociálnych vecí

Dobrovoľníci /
Denné centrá /
Koordinačný tím
KPSS

B.3.3.2 Vyhodnocovanie
vývoja v týchto častiach
a potreby sociálnych služieb
a zabezpečenie reakcie na
tieto potreby.

2019 2022

Mestská časť /
Dobrovoľníci

Odbor školstva,
kultúry, športu
a sociálnych vecí

Dobrovoľníci /
Denné centrá /
Koordinačný tím
KPSS
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iii. Cieľ a priority vo vzťahu k rodinám s deťmi a mládežou
CIEĽ Zabezpečiť priaznivé životné podmienky pre rodiny s deťmi

Priorita C.1

Podporiť schopnosť rodiny v riešení sociálnej núdze svojich členov.

Opatrenie
C.1.1

Posilniť spoluprácu s rodinou, v ktorej je člen odkázaný na niektorý druh
sociálnej služby.
Aktivita

Obdobie

Zdroje

Vykonáva/Garant

Partner

C.1.1.1 Udržiavanie
komunikácie s rodinou.

2019 2022

Mestská
časť

Odbor školstva,
kultúry, športu
a sociálnych vecí

Poskytovatelia
SOSL

C.1.1.2 Poskytovanie
základného sociálneho
poradenstva.

2019 2022

Mestská
časť

Odbor školstva,
kultúry, športu
a sociálnych vecí

Poskytovatelia
SOSL

Opatrenie
C.1.2

Vypracovať formy, metódy a postupy sociálnej práce s takouto rodinou
a aplikovať ich.
Aktivita

Obdobie

Zdroje

Vykonáva/Garant

Partner

C.1.2.1 Vypracovať formy,
metódy a postupy sociálnej
práce.

20192022

Mestská
časť

Odbor školstva,
kultúry, športu
a sociálnych vecí

ÚPSVaR

C.1.2.2 Priebežná aplikácia
foriem, metód a postupov
sociálnej práce podľa aktuálne
dostupných zdrojov.

2019

Mestská
časť /
ÚPSVaR

Odbor školstva,
kultúry, športu
a sociálnych vecí

ÚPSVaR /
Poskytovatelia
SOSL
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Pomoc rodinám s deťmi nachádzajúcimi sa v nepriaznivej sociálnej situácii a
ohrozenými sociálnou patológiou.

Priorita C.2

Opatrenie
C.2.1

Spracovať systém práce s týmito rodinami a ich sanácie.

Aktivita

Obdobie

Zdroje

Vykonáva/Garant

Partner

C. 2.1.1 Vypracovať systém
sanácie rodín s ohrozenými
deťmi alebo ochrany detí ak
sanácia nie je možná alebo
hrozí riziko z omeškania.

20192022

Mestská časť

Odbor školstva,
kultúry, športu
a sociálnych vecí

Koordinačný tím
KPSS

C.2.1.2 Uviesť systém do
činnosti.

2019

Mestská časť

Odbor školstva,
kultúry, športu
a sociálnych vecí

Koordinačný tím
KPSS

Opatrenie
C.2.2

Podpora neformálnych a formálnych aktivít občanov orientujúcich sa na
pomoc rodinám s deťmi.

Aktivita

Obdobie

Zdroje

Vykonáva/Garant

Partner

C.2.2.1 Poskytovanie
priestorov pre stretávanie sa
občanov orientujúcich sa na
rodinu s deťmi a mládežou.

2019

Mestská časť

Mestská časť

Koordinačný tím
KPSS

C.2.2.2 Poskytovanie
morálnej aj mediálnej
podpory.

2019 2022

Mestská časť

Mestská časť

Koordinačný tím
KPSS / Médiá

C.2.2.3 Pomoc pri
organizovaní osvetových
alebo vzdelávacích aktivít.

2019 2022

Mestská časť /
Sponzori /
Dobrovoľníci

Odbor školstva,
kultúry, športu
a sociálnych vecí

Koordinačný tím
KPSS
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Opatrenie
C.2.3

Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa so zreteľom na nízkopríjmové
rodiny a osamelých rodičov.

Aktivita

Obdobie

Zdroje

Vykonáva/Garant

Partner

C.2.3.1 Poskytovanie
podpory pre
umiestňovanie detí do
detských jaslí
a materských škôlok.

2019 2022

Mestská časť /
Prevádzkovateľ

Odbor školstva,
kultúry, športu
a sociálnych vecí

Komisia pre
kultúru, školstvo,
šport a sociálne
veci

C.2.3.2 Pomoc rodinám
ohrozených chudobou
a ich podpora pri riešení
konkrétnych problémov,
najmä poradenstvom.

2019 2022

Mestská časť /
Poskytovateľ
SOSL /
ÚPSVaR

Odbor školstva,
kultúry, športu
a sociálnych vecí

Komisia pre
kultúru, školstvo,
šport a sociálne
veci Poskytovateľ
SOSL /
Koordinačný tím
KPSS / ÚPSVaR

C.2.3.3 Sprostredkovanie
pomoci pri sociálnych
službách, ktoré MČ
neposkytuje.

2019 2022

Mestská časť /
Poskytovateľ
SOSL

Odbor školstva,
kultúry, športu
a sociálnych vecí

Koordinačný tím
KPSS / Komisia
pre kultúru,
školstvo, šport
a sociálne veci

C.2.3.4 Zaviesť systém
potravinovej pomoci
z potravinovej banky pre
nízkopríjmové rodiny
s deťmi (v spolupráci s
SKCH).

2019 2022

Mestská časť /
Sponzori /
Dobrovoľníci /
SKCH

Mestská časť /
Koordinačný tím
KPSS

SKCH

Opatrenie
C.2.4

Podpora základných škôl v personálnom obsadení školského psychológa,
špeciálneho pedagóga a školského asistenta.

Aktivita
C.2.4.1 Podpora rozpočtu
základných škôl z rozpočtu
MČ s alokáciou finančných
prostriedkov na mzdu
školského psychológa,
špeciálneho pedagóga
a školského asistenta.

Obdobie
2019 2022

Zdroje
Mestská časť /
Prevádzkovateľ

Vykonáva/Garant
Mestská časť

Partner
Komisia finančná
/ Komisia pre
kultúru, školstvo,
šport a sociálne
veci
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Priorita C.3

Rozvoj prevencie.

Opatrenie
C.3.1

Podpora a rozvoj centier pre rodinu, deti a mládež a ďalších komunitných
aktivít.

Aktivita

Obdobie

Zdroje

Vykonáva/Garant

Partner

C. 3.1.1 Poskytovanie
priestorov a podpora vo
vybavenosti centier pre
rodinu a deti.

2019 2022

Mestská časť /
Sponzori /
Dobrovoľníci

Mestská časť

Komisia pre
kultúru, školstvo,
šport a sociálne
veci / Komisia
finančná

C.3.1.2 Podpora aktivít
zdrojmi a poskytnutie
morálnej a mediálnej
podpory pre ich aktivity.

2019 2022

Mestská časť /
Sponzori /
Dobrovoľníci

Odbor školstva,
kultúry, športu
a sociálnych vecí

Koordinačný tím
KPSS / Médiá

Opatrenie
C.3.2

Podpora záujmových aktivít pre deti a mládež.

Aktivita

Obdobie

Zdroje

Vykonáva/Garant

Partner

C. 3.2.1 Využívanie
vhodných voľných
priestorov pre deti a mládež,
budovanie a udržiavanie
vhodných zón.

2019 2022

Mestská časť /
Sponzori /
Dobrovoľníci

Mestská časť

Koordinačný tím
KPSS / Komisia
finančná

C.3.2.2 Podpora aktivít
zdrojmi a poskytnutie
morálnej a mediálnej
podpory pre ich aktivity.

2019 2022

Mestská časť

Odbor školstva,
kultúry, športu
a sociálnych vecí

Koordinačný tím
KPSS / Komisia
pre kultúru,
školstvo, šport
a sociálne veci
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Opatrenie
C.3.3

Zvyšovanie spoločenského ocenenia a citlivosti voči rodičovstvu a mladým
rodičom.

Aktivita

Obdobie

Zdroje

Vykonáva/Garant

Partner

C. 3.3.1 Využívanie
spoločenských udalostí MČ
k osvete, prezentácii
a oceneniu role rodičov
a mladých matiek.

2019 –
2022

Mestská časť

Mestská časť

Koordinačný tím
KPSS

C.3.3.2 Poskytovanie
mediálneho priestoru pre ich
problémy a riešenia.

2019 –
2022

Mestská časť

Odbor školstva,
kultúry, športu
a sociálnych vecí

Médiá

C.3.3.3 Raz ročne
usporiadať spoločenské
podujatie „Deň rodiny“.

2019 2022

Mestská časť /
Sponzori /
Dobrovoľníci

Odbor školstva,
kultúry, športu
a sociálnych vecí

Koordinačný tím
KPSS / Médiá

Priorita C.4

Udržanie podpory rodín s deťmi od 0-6 rokov.

Opatrenie
C.4.1

Poskytnutie dostatočnej kapacity jaslí a materských škôlok.

Aktivita

Obdobie

Zdroje

Vykonáva/Garant

Partner

C. 4.1.1 Priebežné
vyhodnocovanie
demografického vývoja
v MČ vo vzťahu ku
potrebnej kapacite jaslí
a materských škôlok

2019 –
2022

Mestská časť

Odbor školstva,
kultúry, športu
a sociálnych vecí

Koordinačný tím
KPSS

C.4.1.2 Zhodnocovanie
predpokladanej kapacity
s predstihom 1 rok.

2019 –
2022

Mestská časť

Odbor školstva,
kultúry, športu
a sociálnych vecí

Koordinačný tím
KPSS

C.4.1.3 Zabezpečenie
predpokladanej kapacity
v dostatočnom predstihu.

2019 2022

Mestská časť /
Poskytovatelia
SOSL / MPSVR
SR

Poskytovatelia
SOSL

Odbor školstva,
kultúry, športu
a sociálnych vecí
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Opatrenie
C.4.2

Podpora rodín s deťmi pri nenárokovateľných dávkach.

Aktivita

Obdobie

Zdroje

Vykonáva/Garant

Partner

C. 4.2.1 Poskytovanie
adresnej podpory pri
nenárokovateľných dávkach.

2019 –
2022

Mestská časť

Odbor školstva,
kultúry, športu a
sociálnych vecí

Komisia pre
kultúru, školstvo,
šport a sociálne
veci

C. 4.2.2 Vyhodnocovanie
predpokladaného vývoja
v požiadavkách na
nenárokovateľné dávky
a zabezpečiť zdroje
v rozpočte MČ.

2019 2022

Mestská časť

Odbor školstva,
kultúry, športu a
sociálnych vecí

Komisia pre
kultúru, školstvo,
šport a sociálne
veci /
Koordinačný tím
KPSS
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iv. Cieľ a priority vo vzťahu k občanom so zdravotným postihnutím.

CIEĽ
Zabezpečiť dôstojný a bezpečný život občanov so zdravotným postihnutím s čo najvyššou
mierou ich nezávislosti a spoločenského uplatnenia

Priorita D.1

Zvýšiť dostupnosť niektorých druhov služieb pre osoby so zdravotným
postihnutím, ktoré zvyšujú ich sebestačnosť.

Opatrenie
D.1.1

Zabezpečiť terénny screening a operatívnu evidenciu jednotlivých druhov
postihnutia občanov.

Aktivita

Obdobie

Zdroje

Vykonáva/Garant

Partner

D. 1.1.1 Identifikovanie
vhodných organizácií
a vytvorenie rámcu pre
spoluprácu.

20192022

Mestská časť

Odbor školstva,
kultúry, športu
a sociálnych vecí

Koordinačný tím
KPSS

D.1.1.2 Koordinovanie
aktivít MVO v terénnom
skríningu na území MČ.

20192020

Mestská časť /
MVO

Odbor školstva,
kultúry, športu
a sociálnych vecí

MVO

Opatrenie
D.1.2

Zabezpečiť adekvátnu ponuku sociálnych služieb podporujúcich mobilitu (ako
B.1.3), aktivačno-rehabilitačného charakteru a poradenských služieb.

Aktivita

Obdobie

Zdroje

Vykonáva/Garant

Partner

D. 1.2.1 Zriadenie alebo
podpora zriadenia
aktivačno-rehabilitačných
služieb.

2019 2022

Mestská časť

Referát sociálnych
vecí a nájomných
bytov

Koordinačný tím
KPSS

D.1.2.2 Podpora zriadenia
alebo prevádzkovania
prepravnej služby.

2019 –
2022

Mestská časť /
Poskytovateľ
SOSL

Referát sociálnych
vecí a nájomných
bytov

Poskytovateľ
SOSL

D.1.2.3 Podpora zriadenia
alebo prevádzkovania
zapožičiavania
kompenzačných
a zdravotníckych pomôcok.

2019 2022

Mestská časť /
Poskytovateľ
SOSL

Referát sociálnych
vecí a nájomných
bytov

Poskytovateľ
SOSL
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Zvýšenie dostupnosti vhodného bývania pre osoby so zdravotným
postihnutím a ich ďalšieho uplatnenia.

Priorita D.2

Opatrenie
D.2.2

Podporovať neformálne svojpomocné skupiny.

Aktivita

Obdobie

Zdroje

Vykonáva/Garant

Partner

D. 2.2.1 Vyčleniť vhodné
priestory pre ich
stretávanie.

2019-2022

Mestská časť

Mestská časť

Komisia pre
kultúru, školstvo,
šport a sociálne
veci

D.2.2.2 Podpora
vybavenosti týchto
priestorov a aktivít.

2019

Mestská časť /
Sponzori /
Dobrovoľníci

Mestská časť

Komisia finančná

D.2.2.3 Poskytnutie
mediálneho priestoru.

2019 - 2022

Mestská časť

Mestská časť

Médiá /
Dobrovoľníci
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v. Cieľ a priority vo vzťahu k občanom odkázaným na osobitnú pomoc.

CIEĽ

Prevencia a predchádzanie sociálneho vylúčenia
a pomoc a podpora pri riešení krízových životných situácií

Pomoc ľuďom ohrozeným sociálnym vylúčením.

Priorita E.1

Opatrenie
E.1.1

Zabezpečenie terénneho pracovníka pre cieľovú skupinu a poskytovanie
základného sociálneho poradenstva.

Aktivita

Obdobie

Zdroje

Vykonáva/Garant

Partner

E.1.1.1 Vyčlenenie
a vyškolenie pracovníka
pre terénnu prácu.

2019

Mestská časť

Odbor školstva,
kultúry, športu a
sociálnych vecí

Vzdelávacie
inštitúcie

E.1.1.2 Poskytovanie
základného sociálneho
poradenstva.

2019 - 2022

Mestská časť

Odbor školstva,
kultúry, športu a
sociálnych vecí

Poskytovateľ
SOSL

E.1.1.3 Vedenie
operatívnej evidencie
a vyhodnocovanie potrieb
cieľovej skupiny.

2019 - 2022

Mestská časť

Odbor školstva,
kultúry, športu a
sociálnych vecí

Koordinačný tím
KPSS

Opatrenie
E.1.2

Vytvorenie spolupráce so subjektmi poskytujúcimi sociálne služby na
uspokojovanie základných životných potrieb.

Aktivita

Obdobie

Zdroje

Vykonáva/Garant

Partner

E.1.2.1 Vytvorenie
základného modelu
spolupracujúcich
subjektov.

2019-2022

Mestská časť

Odbor školstva,
kultúry, športu
a sociálnych vecí

Koordinačný tím
KPSS

E.1.2.2 Poskytovanie
potrebných informácií
o vývoji cieľovej skupiny
spolupracujúcim
subjektom ako aj
o vlastných opatreniach.

2019 - 2022

Mestská časť

Odbor školstva,
kultúry, športu
a sociálnych vecí

Koordinačný tím
KPSS /
Poskytovatelia
SOSL /
Občianske
aktivity
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Zlepšovanie prevencie pred rizikami sociálnej exklúzie.

Priorita E.2

Opatrenie
E.2.1

Vhodná informovanosť obyvateľov o problematike občanov odkázaných na
osobitnú pomoc.

Aktivita

Obdobie

Zdroje

Vykonáva/Garant

Partner

E.2.1.1 Priebežné
spracovávanie vhodných
informácií.

2019 - 2022

Mestská časť

Odbor školstva,
kultúry, športu
a sociálnych vecí

Koordinačný tím
KPSS

E.2.1.2 Medializácia
prostredníctvom médií
MČ.

2019 –
2022

Mestská časť

Mestská časť

Médiá

E.2.1.3 Osveta
v neformálnych skupinách,
ktoré spolupracujú s MČ.

2019 - 2022

Mestská časť /
Dobrovoľníci

Odbor školstva,
kultúry, športu
a sociálnych vecí

Koordinačný tím
KPSS / Médiá

Opatrenie
E.2.2

Zvyšovanie citlivosti obyvateľov na problémy občanov odkázaných na osobitnú
pomoc.
Zdroje

Vykonáva/Garant

Aktivita

Obdobie

Partner

E.2.2.1 Vhodná
informovanosť
o problematike (E.2.1)
zameraná na zvyšovanie
všímavosti obyvateľov
a rozvinutie spolupráce
s dobrovoľníkmi
k osvetovým prednáškam.

2019 - 2022

Mestská časť /
Dobrovoľníci

Odbor školstva,
kultúry, športu
a sociálnych vecí

Koordinačný tím
KPSS

E.2.2.2 Motivácia
obyvateľov k poskytnutiu
základnej pomoci alebo
k privolaniu pomoci
občanom odkázaných na
osobitnú pomoc.

2019 - 2022

Mestská časť /
Dobrovoľníci

Odbor školstva,
kultúry, športu
a sociálnych vecí

Koordinačný tím
KPSS /
Občianske
aktivity / Médiá

44

Opatrenie
E.2.3

Zapájanie neformálnych komunít do alternatívnych foriem pomoci.

Aktivita

Obdobie

Zdroje

Vykonáva/Garant

Partner

E.2.3.1 Vytipovanie
a príprava neformálnych
komunít formou osvety
a cielených prednášok.

2019-2022

Mestská časť /
Dobrovoľníci

Odbor školstva,
kultúry, športu
a sociálnych vecí

Koordinačný tím
KPSS

E.2.3.2 Poskytovanie
alternatívnych foriem
pomoci zameraných na
prevenciu pred rizikami
sociálnej exklúzie.

2019 - 2022

Mestská časť /
Dobrovoľníci /
Poskytovateľ
SOSL /
ÚPSVaR

Odbor školstva,
kultúry, športu
a sociálnych vecí

Koordinačný tím
KPSS /
Občianske
aktivity / Mestská
časť / ÚPSVaR
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Príloha 3
Doplnenie analytickej časti za rok 2018

Tabuľka 1 Bilancia obyvateľov v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
Rok

Narodení

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

174
186
207
217
248
248
241
211
221
217
229
258
228
234

Zomrelí
56
96
102
110
121
112
117
135
137
134
151
126
158
155

Prirodzený
prírastok
118
89
104
107
127
136
123
75
84
83
78
132
70
79

Migračné
saldo
79
113
18
136
176
-15
28
139
91
119
170
-48
-95
15

Celkový
prírastok
197
202
122
243
303
121
151
214
175
202
248
84
-25
94

Stav
k 31.12
18 996
19 198
19 320
19 563
19 866
19 987
19 275
19 489
19 664
19 866
20 114
20 198
20 173
20 267

Zdroj: Štatistický úrad SR.

Tabuľka 2 Vekové skupiny mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
Spolu

Podiel osôb v
Podiel osôb
Podiel osôb v
Priemerný
predproduktívnom v produktívnom poproduktívnom
vek
veku v %
veku v %
veku v %

2005

18 996

12,97

80,44

6,59

36,99

2006

19 198

12,51

80,54

6,95

37,43

2007

19 320

12,25

80,43

7,32

37,84

2008

19 563

12,18

80,01

7,81

38,25

2009

19 866

12,37

79,38

8,25

38,52

2010

19 987

12,41

78,72

8,87

38,92

2011

19 275

12,99

77,05

9,96

39,30

2012

19 489

13,09

75,98

10,92

39,68

2013

19 664

13,25

74,92

11,83

40,06

2014

19 866

13,53

73,80

12,67

40,35

13,60
13,99
14,42
14,87
15,74

72,77
71,45
70,05
68,84
68,22

13,64
14,56
15,53
16,29
16,04

40,62
40,97
41,26
41,54
40,82

0,87

-0,62

-0,25

-0,72

2015
20 114
2016
20 198
2017
20 173
2018
20 267
SR
5 443
2018
120
rozdiel
-5 422
v MČ
853
Zdroj: Štatistický úrad SR
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Tabuľka 3 Počet rodín v evidencii Oddelenia pre sociálne veci MČ
Počet rodín, v ktorých boli riešené
krízové situácie a zanedbávanie
starostlivosti

2013

2014

2015

2016

2017

2018

39

40

41

46

46

45

Zdroj: MČ BA-Vrakuňa

Tabuľka 4 Doplnenie prehľadu škôl a školských zariadení v MČ k 31.12.2018
Škola / školské zariadenie

Počet na území MČ

Materská škola
Základná škola s materskou školou
Základná škola
Špeciálna materská škola
Špeciálna základná škola
Materské centrum

3
0
3
0
0
1

Z toho
v zriaďovateľskej
pôsobnosti MČ
2
0
3
0
0
0

Zdroj: MČ BA-Vrakuňa

Tabuľka 5 Počet poberateľov príspevku na opatrovanie a opatrovaných osôb v MČ
Počet poberateľov
Počet opatrovaných

2016
0
26

2017
0
28

2018
0
30

Zdroj: MČ BA-Vrakuňa a ÚPSVaR Bratislava

Tabuľka 6 Počet žiadateľov o sociálne služby v MČ, ktorí sú bez prístrešia
2015
2016
2017
2018

Muži
213
212
240
271

Ženy
127
150
152
184

Zdroj: MČ BA-Vrakuňa
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