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          Návrh Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb  

na rok 2017 
 

 

I. Sociálne služby krízovej intervencie  

           

Cieľ: Prevencia a predchádzanie sociálnej exklúzii a pomoc a podpora pri riešení 

náročných a krízových životných situácií. 

 
1. Pravidelná spolupráca s jednotlivými poskytovateľmi sociálnych služieb vrátane 

mimovládnych organizácií a cirkvi. 

Termín: 1-12/2017 

Zodpovedný: OSV- všetci pracovníci 

(bez finančného zaťaženia) 
 

2. Poradenská činnosť zameraná na konkrétne riešenie problémov klienta 

nachádzajúceho sa v náročnej a krízovej situácii (pomoc pri vybavení osobných 

dokladov, karty poistenca, hľadaní ubytovania, zamestnania, sociálnych službách 

zameraných na pomoc ľuďom v krízovej situácii) 

Termín: 1-12/2017 

Zodpovedný: OSV- všetci  

(bez finančného zaťaženia) 
 

3. Poskytovanie služieb na uspokojovanie základných životných potrieb (hygiena, jedlo, 

ošatenie) – prevádzkovanie nocľahárne MEA CULPA, Hradská 2/B, Bratislava. 

Termín: 1-12/2017 

Zodpovedný: OSV- Mészárosová, Krivačková 

(bez finančného zaťaženia) 
 

4. Vytvorenie pracovnej skupiny zriadenej za účelom tvorby Koncepcie pomoci ľuďom 

bez domova zloženej zo zástupcov hlavného mesta, mestských častí, mimovládnych 

organizácií a expertov. 

Termín: 1-12/2017 

Zodpovedný: OSV - Krivačková 

(bez finančného zaťaženia) 
 

5. Spracovanie a prijatie preventívnych, nápravných a iných opatrení na zlepšenie stavu 

v oblasti krízovej intervencie. 

Termín: 1-12/2017 

Zodpovedný: OSV – Krivačková, Korec 

(bez finančného zaťaženia) 
 

6. Podpora prevádzky nízkoprahových denných centier (finančná podpora registrovaných 

poskytovateľov sociálnych služieb na sociálnu službu nízkoprahové denné centrum). 
Termín: 1-12/2017 

Zodpovedný: OSV - Krivačková 

(rozpočtová položka 6.2.1 Podpora práce s bezdomovcami)  
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7. Finančná podpora sociálnych služieb krízovej intervencie a a zabezpečenie riešenia 

nepriaznivej sociálnej situácie (podpora prevádzky nocľahárne) 

Termín: 1-12/2017 

Zodpovedný: OSV - Zapletálek, Krivačková 

(rozpočtová položka 6.2.3. Podpora práce s bezdomovcami) 

 

8. Fakultatívna finančná podpora terénnej sociálnej práce. 

Termín: 1-12/2017 

Zodpovedný: OSV - Zapletálek, Krivačková 

(rozpočtová položka 6.2.3. Podpora práce s bezdomovcami) 

 

9. Fakultatívna finančná podpora integračných a iných projektov neverejných subjektov 

pracujúcich s ľuďmi bez domova 

Termín: 1-12/2017 

Zodpovedný: OSV - Zapletálek, Krivačková 

(rozpočtová položka 6.2.3. Podpora práce s bezdomovcami) 

 

 

II. Sociálne služby na podporu rodiny s deťmi 

        

     Cieľ: Vytvorenie priaznivých životných podmienok pre rodiny s deťmi. 

 
10. Skvalitnenie poskytovania nízkoprahových sociálnych služieb pre deti a rodinu. 

Termín: 1-12/2017 

Zodpovedný: OSV - Froncová 

(bez finančného zaťaženia) 
 

11. Finančná podpora projektu mnohodetných rodín na podporu vzdelávacích, kultúrnych 

a športových potrieb detí. 

Termín: 1-12/2017 

Zodpovedný: OSV - Náhliková 

(rozpočtová položka 6.3.2 Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov) 
 

 

III. Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého 

zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu, alebo z dôvodu 

dovŕšenia dôchodkového veku 

 

    Cieľ: Dôstojný a bezpečný život občanov so zdravotným postihnutím a seniorov  

    podporený dostatkom komplexných sociálnych služieb s cieľom dosiahnuť a čo 

    najdlhšie udržať ich samostatnosť a nezávislosť. 
 

12. Monitoring potrieb, návrhov a podnetov na skvalitnenie sociálnych služieb 

v zariadeniach pre seniorov, diskusia s obyvateľmi a vedením zariadení pre seniorov 

s cieľom aktivizácie klientov, posilnenia ich sebaobslužnosti a ochrany súkromia.  

Termín: 1-12/2017 

Zodpovedný: OSV - Mrázová 

(bez finančného zaťaženia) 
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13. Zlepšenie spolupráce zariadení pre seniorov s rodinou, skvalitniť a zintenzívniť 

partnerskú spoluprácu s mestskými časťami (napr. informovanie o prijatí občana do 

zariadenia pre seniorov, ako i prepojenie na subjekty mestskej sociálnej siete. 

Termín: 1-12/2017 

Zodpovedný: OSV - Mrázová 

(bez finančného zaťaženia) 

 

14. Skvalitnenie sociálneho poradenstva na úrovni hlavného mesta pre odkázaných 

občanov 

Termín: 1-12/2017 

Zodpovedný:  OSV  

Súčinný: Oddelenie komunikácie a marketingu 

(bez finančného zaťaženia) 

   
15. Finančná podpora činnosti nízkoprahového zariadenia opatrovateľskej služby pre ľudí 

bez domova a ľudí odkázaných na osobitnú starostlivosť.  

Termín: 1-12/2017 

Zodpovedný: OSV – Zapletálek, Krivačková 

(rozpočtová položka 6.2.3. Podpora práce s bezdomovcami) 
 

16. Rozvoj spolupráce s neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb s cieľom tvorby, 

prepájania a skvalitňovania sociálnej siete. 

Termín: 1-12/2017 

Zodpovedný: OSV - Krivačková 

Súčinný: mestské časti Bratislavy  

(bez finančného zaťaženia) 
 

17. Bezbariérové prístupy do verejných budov, kultúrnych a športových ustanovizní 

vrátane pohybu v nich, bezbariérové WC.  

Termín: 1-12/2017 

Zodpovedný:  OSV - Mesíčková  

Súčinný: Oddelenie dopravy   
 

18. Uľahčovanie podmienok života, prepravy a mobility pre osoby so zdravotným 

postihnutím, napr. zvukovou signalizáciou zastávok v prostriedkoch MHD, 

zvyšovanie podielu cestnej svetelnej signalizácie so zvukovou signalizáciou, vo 

verejnej doprave zvyšovať počet nízkopodlažných prostriedkov verejnej dopravy. 

Termín: 1-12/2017 

Zodpovedný:  OSV - Mesíčková  

Súčinný: Oddelenie dopravy   

 

 

IV.  Podporné sociálne služby 
      Cieľ:  Pomoc poskytnutá včas, podľa potrieb a v primeranej kvalite na dobu určitú. 

 

19. Zabezpečenie vhodnej sociálnej služby v požadovanom a vopred určenom čase 

v zariadení opatrovateľskej služby, prípadne v zariadení pre seniorov. 

Termín: 1-12/2017 

Zodpovedný: OSV a riaditelia zariadení sociálnych služieb - Mrázová 
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20. Podpora prevádzky strediska osobnej hygieny (OZ Domov pre každého, Hradská 2, 

Domov sv. Jána z Boha, Depaul). 

Termín: 1-12/2017 

Zodpovedný: OSV – Zapletálek, Krivačková 

 (rozpočtová položka 6.2.1 Príspevok verejným a neverejným poskytovateľom 

sociálnych služieb) 
 

V. Informovanosť 

 

Cieľ:  Dobrá dostupnosť, informovanosť a zrozumiteľnosť sociálnych služieb  

pre občanov. 
 

21. Monitoring a pravidelné zverejňovanie voľných kapacít jednotlivých druhov 

sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta, nepretržitá 

dostupnosť informácií o sociálnych službách pre občanov. 

Termín: 1-12/2017 

Zodpovedný: OSV - Náhliková 

(bez finančného zaťaženia)  
 

22. Spolupráca s ostatnými poskytovateľmi sociálnych služieb za účelom zverejňovania 

voľných kapacít jednotlivých druhov sociálnych služieb. 

Termín: 1-12/2017 

Zodpovedný: OSV - Náhliková 

(bez finančného zaťaženia) 

 

23. Uplatnenie jednotného a prehľadného systému informovanosti o sociálnych službách 

na webovom sídle hlavného mesta SR Bratislavy s pravidelnou aktualizáciou 

informácií aj v servise pre občanov.  

Termín: 1-12/2017 

Zodpovedný: OSV - všetci 

(bez finančného zaťaženia) 
 

24. Stretnutia s verejnými aj neverejnými poskytovateľmi jednotlivých sociálnych služieb. 

Termín: 1-12/2017 

Zodpovedný: OSV - všetci 

(bez finančného zaťaženia) 
 

25. Pomoc a podpora pri riešení rôznych problémov poskytovateľov sociálnych služieb. 

Termín: 1-12/2017 

Zodpovedný: OSV - všetci 

(bez finančného zaťaženia) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


