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Rokovanie  pracovnej skupiny (PS) Drogová politika a exponované lokality 

komunitného plánovania sociálnych služieb dňa  28.01.2022  

Stretnutie online: 9-10.30, online  

 

 

 

Prítomní za hlavné mesto: Iveta Chovancová (vedúca PS), Adam Domanický (tajomník PS), 

Marek Lukačovič (SSV) 

 

Prítomné členky a členovia PS: Odyseus, CPPPaP BA2, Anonymní Narkomani, RETEST, CPPPaP, 

Brána do života, OZ Prima, CPPPaP, Detský fond SR, Ministerstvo zdravotníctva SR 

Zapisovateľka:      Daniela Nousiainen (PDCS,o.z.) 

Facilitátor:         Bohdan Smieška (PDCS, o.z.) 

 

Program  

1. Schválenie programu rokovania 

2. Vyjasnenie stavu v analytickej časti KPSS 

3. Finalizácia cieľov (finálna podoba strategických a špecifických cieľov, merateľných 

ukazovateľov, prierezové ciele) 

 

 

Schválenie programu 

V úvode bol predstavený program rokovania, ku ktorému neboli pripomienky a bol schválený. 

Výhrady neboli ani k technickým pravidlám či vyhotovovaniu nahrávky pre účely spracovania 

zápisu. 
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Aktuálny stav a ďalšie stretnutia 

Na úvod boli predstavené aj témy stretnutia a časový horizont ďalších stretnutí, ktoré budú vo februári 

a marci 2022, na ktorých sa budú pripomienkovať konkrétne návrhy opatrení a aktivít. 

Február: 23.2.2022 o 14.00-15.30 hod. – predstavené budú konkrétne opatrenia a aktivity. Podklady 

budú týždeň vopred (16.2.2022) zaslané a účastníci by si mali pred stretnutím tieto materiály 

podrobnejšie preštudovať a pripraviť si pripomienky ku konkrétnym návrhom opatrení a aktivít. 

Pripomienky či návrhy k podkladom bude možné zaslať aj e-mailom do 7.3.2022.  

Marec: 16.3.2022 14.00-15.30 hod. – predstavenie finálneho znenia Komunitného plánu sociálnych 

služieb (KPSS) za PS a finálne pripomienkovanie. 

 

V tejto časti bola predstavená aj aktuálna situácia súvisiaca s analytickou časťou strategického 

dokumentu. Oproti pôvodnému plánu nastala zmena z dôvodu nedodania výsledkov externým 

dodávateľom v súlade s požiadavkami objednávateľa. Od dodávateľa už bola vyžiadaná náprava 

a boli mu taktiež udelené sankcie. Náhradným riešením je, že výsledky analýzy dodávateľa budú 

sprístupnené dodatočne. 

Ku spomínaným informáciám neboli od prítomných členov PS žiadne komentáre či otázky. 

 

Predstavenie finálnych návrhov cieľov 

Na úvod od vedúcej PS I. Chovancovej zaznelo vyjasnenie a vysvetlenie tzv. prierezových cieľov. 

Ide o dôležité témy a s nimi súvisiace ciele, ktoré sa vyskytujú vo všetkých pracovných skupinách. 

Prierezové ciele budú mať v strategickom dokumente osobitnú kapitolu. Ide o ciele ako napr. 

posilnenie spolupráce na riešení potrieb obyvateľov, výkon sociálnej politiky na základe dát 

a strategického plánovania, podpora integrácie sociálnej politiky na úrovni mesta (komunitné plány 

mestských častí naviazané na KPSS BA) či podpora informovanosti v oblasti sociálnych politík 

(napr. katalóg sociálnych služieb a mapa bezbariérovej prístupnosti). Výstupy z PS týkajúce sa tejto 

problematiky sú posúvané Miriam Kaniokovej zo SSV, ktorá prierezové ciele zastrešuje. Je však 

potrebné zdôrazniť, že spomínané prierezové ciele z pozornosti PS nevypadávajú a jej členky 

a členovia môžu aj k týmto cieľom navrhovať vlastné opatrenia a aktivity, resp. pripomienkovať 

návrhy SSV. 
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Zhrnutie pripomienkovacieho procesu k návrhu strategických a špecifických cieľov 

Ako informoval M. Lukačovič, po poslednom (novembrovom stretnutí) boli členom PS zaslané 

materiály a prebehli telefonické rozhovory a e-mailová komunikácia za účelom získania pripomienok 

k návrhu. Celkovo šlo o 26 pripomienok, resp. komentárov, pričom drvivá väčšina z nich bola 

zapracovaná do finálneho návrhu – 7 z nich bolo priamo zapracovaných a akceptovaných, 2 boli 

zamietnuté z dôvodu duplicity, 5 pripomienok bolo dôležitých, ale boli presunuté do iných 

strategických dokumentov, napr. do koncepcie bytovej politiky. Ďalej zazneli aj komentáre a návrhy 

na konkrétne opatrenia, ako napr. zmeniť optiku kamenných služieb na mobilné, ktoré sú ekonomicky 

výhodnejšie a sú aj efektívnejšie v súvislosti so získavaním prvokontaktov. Medzi komentármi sa 

objavilo aj konštatovanie, že na Slovensku absentuje študijný program zameraný na drogovú 

problematiku. 

 

Predstavenie strategického cieľa 3 - Zabezpečiť pre ľudí so skúsenosťou s drogami prístup 

k sieti sociálnych služieb zodpovedajúcej ich potrebám 

Tento cieľ zastrešuje všetky špecifické ciele a súvisiace merateľné ukazovatele: 

3.1 Zlepšenie prístupnosti existujúcich sociálnych služieb a podporných aktivít pre ľudí, ktorí majú 

skúsenosti s drogami, kde sa ako merateľné ukazovatele navrhuje správa z mapovania o prístupe 

k existujúcim službám a opatreniam, prieskum spokojnosti a počet zrealizovaných stretnutí 

s poskytovateľmi SSKI. 

3.2 Zvýšenie ponuky špecializovaných SS pre ľudí, ktorý majú skúsenosti s drogami, s navrhovaným 

merateľným ukazovateľom ako počtom dostupných špecializovaných služieb. 

3.3 Zabezpečenie holistického prístupu a inovatívnych služieb pri riešení potrieb a problémov ľudí, 

ktorí majú skúsenosti s drogami, kde sa ako merateľný ukazovateľ navrhuje analýza potrieb cieľovej 

skupiny a prijatá Mestská koncepcia v oblasti užívania drog a závislostí. 

 

V ďalšom kroku stretnutia sa pristúpilo k schvaľovaniu predloženého finálneho návrhu cieľov 

a ukazovateľov (nezazneli žiadne otázky alebo pripomienky). Výhrady k takto naformulovaným 

cieľom malo 0 (nula) prítomných členov PS – návrh strategických a špecifických cieľov bol 

schválený. 

 

Návrh opatrení a aktivít - diskusia 
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Pred otvorením diskusie, ktorej zámerom bolo získať od členiek a členov PS návrhy na opatrenia 

a aktivity k schváleným cieľom boli vedúcou PS I. Chovancovou vysvetlené pojmy opatrenie 

(riešenie s prepojením na konkrétne identifikované problémy; malo by byť praktické, zrozumiteľné 

a naviazané na špecifický cieľ) a aktivita (sú „pod opatreniami“; ide o rozčlenenie/súbor krokov 

potrebných na naplnenie opatrenia; každá aktivita by mala mať merateľný ukazovateľ).  

 

Následne boli prezentované príklady opatrení, ako je napr. zriadenie novej služby v podobe centra 

prvého kontaktu a príkladom aktivity je kúpa nehnuteľnosti a vzdelávanie zamestnancov. Ďalším 

príkladom bolo opatrenie na rozvoj programov na sprístupnenie SSKI pre ľudí, ktorí užívajú drogy 

rizikovým spôsobom, s následnými aktivitami, ako napr. analýza prístupnosti SS a opatrení pre ľudí, 

ktorí majú skúsenosť s drogami s identifikáciou bariér a odporúčaní, séria workshopov 

s poskytovateľmi služieb o téme prístupnosti či vytvorenie metodiky pre vybrané druhy SS a opatrení 

o prístupe k ľuďom, ktorí majú skúsenosť s drogami. 

 

Pred diskusiou sa facilitátorom pripomína dôležitosť vstupu členov a členiek PS, resp. ich inštitúcií 

a organizácií a užitočnosť ich návrhov konkrétnych opatrení a aktivít či odporúčaní vzhľadom na ich 

skúsenosti a vedomosti z profesionálnej praxe. 

 

Diskusia - návrhy opatrení a aktivít 

Účastníci a účastníčky niekoľkokrát a opakovane ocenili premenovanie cieľovej skupiny na ľudí, 

ktorí majú skúsenosti s drogami. Táto terminológia bude ešte v dokumente zjednotená. Zaznelo, že 

aj takéto zmeny v terminológii sú krokom k destigmatizácii. V súvislosti s terminológiou tiež 

zaznelo, že je dôležité v dokumente pripomenúť, čo všetko pojem drogy zahŕňa - že ide aj o alkohol 

aj nelátkové závislosti. 

 

V spojení so sociálnymi službami a ich dostupnosťou bolo vyjadrených niekoľko pripomienok 

vychádzajúcich z dennej praxe členov PS, ako aj niekoľko návrhov: 

⮚ Problémom nemusí byť vždy nedostupná alebo chýbajúca služba, ale nezáujem dotknutej 

komunity o takéto služby. Účastníčka hovorí na základe praxe a prieskumu na vzorke vyše 

280 ľudí užívajúcich drogy v Bratislave, ktorý ako organizácia realizovali, vraví, že veľakrát 

nie je problémom chýbajúca služba alebo nedostatočná služba, ale že tieto služby jednoducho 

nie sú ľuďmi vyhľadávané a využívané. Môžu sa cítiť stigmatizovaní, alebo iné skupiny 
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využívajúce tieto služby môžu na nich pôsobiť odradzujúco a dostupné služby využívať 

nechcú. Preto je podstatné myslieť aj na takéto existujúce bariéry. Zo spomínaného prieskumu 

zistili, že len 3% ľudí bez domova užívajúcich drogy injekčne využíva služby nocľahární aj 

napriek tomu, že daná nocľaháreň neurčuje podmienku nebyť pod vplyvom drog. Napriek 

tomu sa tam necítia dobre a nechcú do nocľahárne ísť. Väčšina ľudí, ktorí injekčne užívajú 

drogy a sú bez domova, prespáva v chatkách a garážach. Druhá najpočetnejšia skupina 

prespáva na ulici. Na základe praxe aj prieskumu sa ukazuje potreba zriadenia aspoň 

nízkokapacitného útulku, ktoré by bolo špeciálne zamerané na ľudí, ktorí injekčne užívajú 

drogy. Taktiež sa potrebným javí zriadenie nízkoprahového denného centra vybaveného 

komplexnými službami na jednom mieste, rozšírené napríklad o poskytovanie hygieny, keďže 

sa ukázalo, že niektorí ľudia, ktorí užívajú drogy majú bývanie, ale potrebujú iné služby. 

Výsledok spomínaného prieskumu môže byť k dispozícii a sprístupnený členom PS. 

⮚ Služba by mala byť k užívateľovi blízko a mal by mať vedomosť o tom, aké má možnosti. 

⮚ Poskytovatelia služieb by sa mali navzájom lepšie poznať, aby vedeli kto sa čím zaoberá a aby 

mohli komplexnejšie pomôcť. 

⮚ Pozornosť bola upriamená aj na ženy na ulici. Tie sú veľmi zraniteľné a častokrát sú obeťami 

násilia. Bolo by vhodné mať nejaké služby a pomoc zvlášť pre ženy aj v okamihu keď 

otehotnejú a potrebujú pomoc. Ženy počas tehotentstva nemôžu úplne prestať s užívaním drog 

lebo to by predstavovalo ešte väčšie riziko pre dieťa a mali by užívať drogy pod dohľadom 

lekára.  

⮚ V súvislosti s mestskými časťami a skrytou populáciou užívateľov drog sa hovorilo o tom, že 

v MČ ktoré ako aktéri v problematike dobre poznajú a v ktorých pôsobia sa problematika 

užívania drog už tak neskrýva, no mnohé MČ sú stále výrazné tým, že sa v nich objavuje 

skrytá populácia užívateľov drog. Kedysi, keď sa začali formovať „harm reduction“ služby, 

všetci pracovali so skrytou populáciou užívateľov drog. V súčasnosti sa skrytá populácia 

užívateľov a aj sex biznis (ktorý sa stále častejšie odohráva na privátoch) presunul do iných 

mestských častí a to sú skutočné riziká pre ochranu verejného zdravia, ako aj zdravia 

jednotlivcov. Je oveľa ťažšie dosiahnuť na ľudí a nadviazať kontakt s tými, ktorí užívajú 

skryte. Návrhom je preto vytvoriť centrá pre psychologickú podporu/ochranu duševného 

zdravia. Ľudia z tejto skrytej populácie by mali niečo dostupné pre väčšinovú spoločnosť, ale 

už majú nejaké začínajúce problémy a kam by sa nehanbili ísť a odborník by ich vedel 

nasmerovať ďalej. 
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⮚ Niekoľkokrát zaznela aj podpora potreby holistického prístupu k tejto problematike. 

 

Vedúca PS vyjadrila záujem o sprostredkovanie výsledkov spomínaného prieskumu a ďakuje za 

návrhy. 

V súvislosti so spoluprácou s mestskými časťami (MČ) a štátnymi orgánmi zaznelo: 

⮚ pozitívne hodnotená bola spolupráca MČ na tvorbe KPSS. V praxi sa stáva, že ľudia veľakrát 

radšej prídu do nízkoprahového centra ako priamo na úrad získavať informácie.  

⮚ Zástupkyňa MZ SR pripomenula, že momentálne sa formujú akčné plány Národnej 

protidrogovej stratégie a tam sa ponúka príležitosť spolupráce so štátnymi inštitúciami. Tie 

akčné plány nie sú veľmi odlišné od toho, čo sa robí v KPSS. Možno by tam bola aj možnosť 

financovania dodatočných služieb. Taktiež navrhuje, aby bol ku KPSS prizvaný aj 

Bratislavský samosprávny kraj (BSK), ktorý má vo svojej pôsobnosti aj zdravotníctvo. Na 

základe reálnych skúseností na margo spolupráce s ministerstvami zaznelo od členiek PS 

z prostredia MNO, že sa organizácie v praxi väčšinou stretávajú s neochotou na strane 

ministerstiev. Organizácie by veľmi radi intenzívnejšie spolupracovali s ministerstvami ale 

veľakrát aj dobré myšlienky a návrhy niekde na strane ministerstva stroskotajú. Bol vyslovený 

názor, že štátne stratégie nevedú k žiadnym zmenám a riešenie problematiky sa nikam 

systematicky neposúva. 

 

Vedúca PS vysvetľuje, že BSK má zastúpenie aj v riadiacej skupine KPSS, čiže všetky výstupy 

prechádzajúce riadiacou skupinou má k dispozícii aj BSK. Je tiež jasné, že veľa opatrení sa nebude 

dať realizovať bez prepojenia s niektorými ministerstvami. Mesto by malo mať zastúpenie v niektorej 

z pracovných skupín pre tvorbu akčného plánu národnej stratégie, ale zatiaľ o tom nemajú bližšie 

informácie. 

 

Oblasti mladistvých a mladých dospelých členovia PS vyprodukovali nasledovné pripomienky 

a návrhy:  

⮚ V praxi sa stáva, že ak v Centre pre deti a rodinu (CDR) identifikujú mladého dospelého, 

ktorý ešte u nich je a už má skúsenosť s experimentovaním s drogami a po odchode z ústavnej 

starostlivosti je ponechaný sám na seba po dovŕšení 18. roku a častokrát takýto mladí ľudia 

ostanú bez domova a užívajú drogy. Je potrebné efektívne sprostredkovať informácie o tom 

kam ísť, aké služby môcť využiť a pod. 
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⮚ Navrhuje sa zriadiť zariadenie pre mladistvých (doposiaľ ich je veľmi málo). Ak majú 

mladiství nejakú skúsenosť s drogami, väčšinou končia v CDR alebo diagnostickom centre, 

kde častokrát pracovníci nemajú skúsenosť v tejto oblasti. Momentálne sa aj u nich v centre 

zvýšil dopyt po informáciách, čo robiť. Bolo by vhodné zariadiť nejaké zariadenie pre 

mladistvých, v ktorom by dostali potrebné informácie a špecializované poradenstvo aj 

rodičia. Ešte podľa neho v BA a okolí chýbajú zariadenia, kde by sa dal mladistvý 

hospitalizovať. Napokon teda končia v liečebno-výchovných sanatóriách kde možno 

nedostávajú takú podporu, akú by potrebovali. 

⮚ V súvislosti s osvetou sa spomínal príklad - séria videí šírená sociálnymi sieťami, ktoré boli 

smerované na rodičov a týkali sa užívania alkoholu mladistvými. Tieto videá mali veľký 

úspech a aj v organizácii zaznamenali veľa telefonátov rodičov detí. Toto by mohol byť 

príklad akéhosi nízkonákladového prvotného riešenia s využitím internetu. Nápad s videami 

sa páčil aj ďalším účastníčkam a účastníkom, no zároveň bolo dodané, že komunita užívateľov 

starne a ich rodinní príslušníci nemusia mať tak jednoduchý prístup k videám. 

⮚ K téme rodičov mladistvých a mladých dospelých jedna z účastníkov pripomína tzv. syndróm 

spoluzávislosti. V praxi sa stretávajú s tým, že niekedy keď už aj majú človeka ktorý sa 

rozhodne niečo so svojim užívaním spraviť, tak to akoby brzdí rodina. Všimli si, že kým 

v minulosti bola rodina v takýchto situáciách podporná, dnes je podporná v zmysle toho, že 

nenechá toho človeka ktorý užíva drogy, aby si to zariadil po svojom a samostatne. 

 

Vedúca PS v súvislosti s mladými dospelými a CDR spomína, že aktuálne aj spolu s PS zaoberajúcou 

sa deťmi a mladými ľuďmi hľadajú presahy a spoločné témy a riešenia a práve aj táto problematika 

bola identifikovaná a budú sa ňou spoločne zaoberať. 

 

Ohľadom nedostatku pracovníkov zaznelo nasledovné: 

⮚ Posledné roky sú skúsenosti také, že je málo ľudí, ktorí túto prácu chcú robiť. Veľakrát sa 

stretávajú s tým, že študenti na praxi sú nepripravení a nemajú o túto problematiku záujem. 

Možno by bolo dobré nejakým spôsobom zatraktívniť takéto povolanie. 

 

Vedúca PS ďakuje, že tento problém bol artikulovaný. Potvrdzuje ho aj SWOT analýza, ktorá 

niekoľkokrát hovorí o nedostatku kvalifikovaných pracovníkov. Prijímajú akékoľvek návrhy alebo 

nápady ako by mesto mohlo prispieť k zatraktívneniu týchto profesií. 
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V chate bola formulovaná všeobecná podpora k prezentovaným návrhom opatrení a záujem 

o nájdenie spôsobov spolupráce na niektorých z nich. 

 

Záverečné slovo  

V závere zaznelo poďakovanie za všetky pripomienky, za čas, spoluprácu a odhodlanie členov PS 

ktoré pomáhajú tvoriť KPSS s ohľadom na potreby cieľovej skupiny aj verejnosti . 

 

Ďalšie kroky 

Facilitátor zhrnul témy ktoré na stretnutí zazneli. 

Zápis zo stretnutia bude účastníkom zaslaný do týždňa. 

Nasledujúce stretnutia sa budú konať 23.2.2022 o 14.00-15.30 hod a 16.3.2022 14.00-15.30 hod. 

Po konci stretnutia bude účastníkom zaslaný dotazník zameraný na evaluáciu očakávaní pred tvorbou 

strategického dokumentu (KPSS). 

 

 



Nový cyklus komunitného 
plánovania sociálnych služieb 

hlavného mesta SR 
Bratislavy

Pracovná skupina
Drogová politika a exponované lokality

28. 1. 2022



Návrh pravidiel počas online stretnutia
• Používajte kameru

• Keď nehovoríte, vypnite si mikrofón

• Personalizujte si svoje prihlásenie /Rename (napíšte si svoje priezvisko a skratku
inštitúcie)

• Keďmáte otázku alebo návrh, napíšte ju do chatu

• Počas diskusnej časti, ak chcete niečo povedať prihláste sa zdvihnutím ruky alebo
ikonkou Raise Hand a počkajte, kým Vám neudelíme slovo

• Zasadnutie nahrávame pre účely spracovania zápisu, nijaká časť nahrávky nebude
zverejnená

• „Black-out“ pravidlo – keď vypadnem, znovu sa prihlásim



Program rokovania

1. Schválenie programu rokovania

2. Vyjasnenie stavu v analytickej časti KPSS

3. Finalizácia cieľov (finálna podoba strategického cieľa, špecifických cieľov, 
merateľných ukazovateľov, prierezové ciele)



Predstavenie procesu KPSS
NÁZOV 
PRACOVNEJ 
SKUPINY (PS)

JANUÁR FEBRUÁR MAREC

PS drogová 
politika a 
exponované 
lokality

28.01. 09:00-10:30
(piatok)

23.02. 14:00 – 15:30
(streda)

16.03. 14:00 – 15:30 
(streda)

Návrh programu:
1. Schválenie programu 
rokovania
2. Vyjasnenie stavu v 
analytickej časti KPSS
3. Finalizácia cieľov (finálna 
podoba strategického cieľa, 
špecifických 
cieľov, merateľných 
ukazovateľov, prierezové 
ciele)

Návrh programu:
1. Pripomienkovanie opatrení 
a aktivít

Návrh programu:
1. Predstavenie finálneho 
znenia KPSS za tematickú 
oblasť
2. Predstavenie 
schvaľovacieho procesu 
KPSS 2030 a 
upravenie komunitného 
plánovania na území 
hlavného mesta od roku 
2023



Pripomienkovanie - dôležité termíny

16.2.2022 - obdržíte podklady, poprosíme o ich 
preštudovanie a prípravu pripomienok

23.02.2022 - stretnutie pracovnej skupiny s 
priestorom na diskusiu o pripravených pripomienkach

7.3.2022 - posledný termín na zaslanie Vašich 

pripomienok emailovou formou



Prierezové ciele
Názvy cieľov a opatrení

Merateľný ukazovateľ 
špecifického cieľa

Návrh opatrenia

Posilnenie spolupráca na riešení potrieb obyvateľov

Výkon sociálnej politiky na základe dát a 
strategického plánovania

pomer výdavky z rozpočtu v súlade 
s aktivitami strategického 
plánovania

Implementácia KPSS (pokračovanie fungovania PS, 
monitorovanie, riadenie)

Špeciálna podpora pre zapájanie ľudí so skúsenosťou 
sociálnych služieb do tvorby sociálnej politiky

Realizovanie analýz* (po schválení opatrení v rámci 
jednotlivých PS sa rozhodne, či to bude súčasť prierezového 
cieľa, alebo ponechané v tematických častiach )

Podpora integrácie sociálnej politiky na úrovni 
mesta

pomer MČ s platným KPSS v súlade 
s KPSS celomestského charakteru

Realizovať metodické a informačné stretnutia s MČ

Integrovať plánovanie sociálnych služieb na území mesta

Podpora informovanosti v oblasti sociálnych politík

pomer obyvateľov, ktorý vyhlási, že 
si myslí, že vie, čo robí mesta v soc. 
politike v reprezentatívnom 
výskume

Vytvoriť katalóg sociálnych služieb

Vytvoriť samostatný web o sociálnej pomoci

Informovať o aktuálnych novinách v soc. politike mesta

Vytvoriť mapu bezbariérovej prístupnosti



Ilustračné príklady z pripomienok

• 26 pripomienok / komentárov

• Viacerí členovia / členky PS nemali pripomienky k špecifickým cieľom v KPSS. Pri 
telefonickom kontaktovaní niektorí v dialógu navrhli pripomienky / komentáre, ktoré 
sme potom riešili v tíme s vedúcou PS.

• „navrhnuté doplnenie do cieľov ohľadom poskytovania ubytovania pre matky s deťmi 
a starnúcu populáciu užívateľov aj ľudí, ktorí ukončili liečbu závislosti. Títo ľudia sa 
väčšinou nemôžu vrátiť odkiaľ prišli a ich zaradenie sa do normálneho života po liečbe je 
veľmi sťažené.“
• ACCEPT – presun do strategického dokumentu: „koncepcia bytovej politiky“

• „V tomto probléme vnímam aj ako jednu z príčin nedostatku dostupného bývania aj 
podmienky získania tohto bývania - vyžaduje sa abstinencia v existujúcich programoch. 
Pričom by práve užívanie drog či závislosť mala byť jedným z dôvodov osoby pre vstup do 
programu - kedže sú viac ohrození než neužívatelia - tak ako to funguje v zahraničí. 
Odstránenie tejto podmienky, či reflektovanie aktuálnych podmienok vstupu do bývania v 
nájomných bytoch s podporou a následná zmena podmienok by mohli byť aj v cieľoch.“
• ACCEPT – presun do strategického dokumentu: „koncepcia bytovej politiky



Ilustračné príklady z pripomienok

• "zmeniť optiku z kamenných služieb na mobilné, ktoré sú ekonomicky výhodnejšie a sú 
efektívnejšie čo do získania prvokontaktov"

• Návrh formy opatrenia

• "nakontaktovanie sa na európske štruktúry ktoré združujú hlavné európske mestá resp. mestá kde 
fungujú HR programy a prebratie know how - existuje mnoho fungujúcich modelov - Dublin, 
Barcelona, Atény atď."

• Návrh formy opatrenia

• "Isté perspektívy pre komplexnú ADIKTOLÓGIU sa rysujú v rámci novej Stratégie duševného zdravia 
(pozri MZ SR vľavo dole :) Už je inštalovaná nová Rada vlády SR pre duševné zdravie, to je aktuálne 
číslo 1. Jednotlive výbory ešte nie sú skompletizované, reálna šanca sa tam dostať .OKPSaMD je vo 
výbore pre výskum. Uvažuje sa/ je v pláne zriadenie excelentného Národného centra pre duševné 
zdravie, centrum by malo o.i. poskytovať aj výučbu nadstavbovú."

• Koment / názor / úvaha



Strategický a špecifické ciele

Strategický cieľ 3
Zabezpečiť pre osoby užívajúce drogy 
prístup k sieti sociálnych služieb 
zodpovedajúcej ich potrebám

Návrh merateľných ukazovateľov k špecifickým cieľom

Špecifické ciele

3.1

Zlepšenie prístupnosti existujúcich 
sociálnych služieb a podporných aktivít 
pre ľudí, ktorí majú skúsenosti s 
drogami

3.1

Správa z mapovania o prístupe ĽUD k existujúcim službám a 
opatreniam;
Prieskum spokojnosti;
Počet zrealizovaných stretnutí s poskytovateľmi SSKI

3.2
Zvýšenie ponuky špecializovaných SS 
pre ľudí, ktorí majú skúsenosti s 
drogami

3.2 Počet dostupných špecializovaných služieb

3.3

Zabezpečiť holistický prístup a 
inovatívne služby pri riešení potrieb 
a problémov ľudí, ktorí majú 
skúsenosti s drogami

3.3
Analýza potrieb cieľovej skupiny;
Prijatá Mestská koncepcia v oblasti užívania drog a závislostí



Opatrenia/aktivity 

Definícia opatrenia: riešenie s prepojením na konkrétne identifikované problémy, 
malo by byť praktické, zrozumiteľné a naviazané na špecifický cieľ

Definícia aktivity: rozčlenenie/súbor krokov potrebných na naplnenie 
opatrenia (každá aktivita by mala mať merateľný ukazovateľ)

Príklad opatrenia: zriadenie novej služby (napr. centra prvého kontaktu)

Príklad aktivít: kúpa nehnuteľnosti, vzdelávanie zamestnancov



Opatrenia/aktivity - príklad

Opatrenie - Rozvoj programov na sprístupnenie SSKI pre ľudí, ktorí užívajú drogy 
rizikovým spôsobom

Aktivita 1 - Analýza prístupnosti SS a opatrení pre ľudí, ktorí majú skúsenosť s drogami s 
identifikáciou bariér a odporúčaní

Aktivita 2 - Séria workshopov s poskytovateľmi služieb o téme prístupnosti

Aktivita 3 – Vytvorenie metodiky pre vybrané druhy SS a opatrení o prístupe k ľuďom, 
ktorí majú skúsenosť s drogami

Aktivita 4 – Vytvorenie štandardov prístupnosti pre ľudí, ktorí majú skúsenosť s drogami 
pre vybrané druhy SSKI

Aktivita 5 - Školenia o štandardoch prístupnosti



Opatrenia/aktivity - príklady

Opatrenie - Zavádzanie pilotného projektu na zvyšovanie citlivosti zamestnancov a 
zamestnankýň sociálnych oddelení MČ v téme ohrozených lokalít.

Aktivita 1 - Zrealizovať informačné workshopy a diskusie s poskytovateľmi služieb
_____________________________________________

Opatrenie - Zaviesť pilotný projekt koordinovanej a integrovanej účinnej prevencie pre 
mladých ľudí

Aktivita 1 - Prieskum záujmu na úrovni MČ & CPPPaP

Aktivita 2 - Vytvorenie metodiky a dizajnu daného pilotného projektu s dohodnutými 
partnermi (MČ, CPPPaP,...)

Aktivita 3 - Realizácia vo vybranej MČ
...



Prierezové ciele
Názvy cieľov a opatrení

Merateľný ukazovateľ 
špecifického cieľa

Návrh opatrenia

Posilnenie spolupráca na riešení potrieb obyvateľov

Výkon sociálnej politiky na základe dát a 
strategického plánovania

pomer výdavky z rozpočtu v súlade 
s aktivitami strategického 
plánovania

Implementácia KPSS (pokračovanie fungovania PS, 
monitorovanie, riadenie)

Špeciálna podpora pre zapájanie ľudí so skúsenosťou 
sociálnych služieb do tvorby sociálnej politiky

Realizovanie analýz* (po schválení opatrení v rámci 
jednotlivých PS sa rozhodne, či to bude súčasť prierezového 
cieľa, alebo ponechané v tematických častiach )

Podpora integrácie sociálnej politiky na úrovni 
mesta

pomer MČ s platným KPSS v súlade 
s KPSS celomestského charakteru

Realizovať metodické a informačné stretnutia s MČ

Integrovať plánovanie sociálnych služieb na území mesta

Podpora informovanosti v oblasti sociálnych politík

pomer obyvateľov, ktorý vyhlási, že 
si myslí, že vie, čo robí mesta v soc. 
politike v reprezentatívnom 
výskume

Vytvoriť katalóg sociálnych služieb

Vytvoriť samostatný web o sociálnej pomoci

Informovať o aktuálnych novinách v soc. politike mesta

Vytvoriť mapu bezbariérovej prístupnosti



Strategický a špecifické ciele

Strategický cieľ 3
Zabezpečiť pre osoby užívajúce drogy 
prístup k sieti sociálnych služieb 
zodpovedajúcej ich potrebám

Návrh merateľných ukazovateľov k špecifickým cieľom

Špecifické ciele

3.1

Zlepšenie prístupnosti existujúcich 
sociálnych služieb a podporných aktivít 
pre ľudí, ktorí majú skúsenosti s 
drogami

3.1

Správa z mapovania o prístupe ĽUD k existujúcim službám a 
opatreniam;
Prieskum spokojnosti;
Počet zrealizovaných stretnutí s poskytovateľmi SSKI

3.2
Zvýšenie ponuky špecializovaných SS 
pre ľudí, ktorí majú skúsenosti s 
drogami

3.2 Počet dostupných špecializovaných služieb

3.3

Zabezpečiť holistický prístup a 
inovatívne služby pri riešení potrieb 
a problémov ľudí, ktorí majú 
skúsenosti s drogami

3.3
Analýza potrieb cieľovej skupiny;
Prijatá Mestská koncepcia v oblasti užívania drog a závislostí



• poskytujú nám spätnú väzbu

• súčasť väčšej evaluácie KPSS realizovanej oddelením dátovej politiky a 
priestorových analýz Bratislavy

• zaslané po každom stretnutí

Evaluačné dotazníky



Ďakujeme za Vašu pozornosť a tešíme sa na ďalšie
stretnutia.


