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Návrh uznesenia:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Dúbravka
a) schvaľuje
úpravu rozpočtu na rok 2020 - v časti Bežné výdavky v kapitole sociálne služby
nasledovne:
1. zníženie bežných výdavkov
RP 10.2.0. 634 004 12.4. – Prepravné – výlety autobusom

- 3.000,-€

2. zvýšenie bežných výdavkov
RP 10.7.0. 642 002 12.2. – Poskytnutie sociálnej výpomoci a dotácií podľa VZN

+ 3.000,-€

Celkový návrh rozpočtu na rok 2020 po úprave bežného rozpočtu sa nezmení.
b)žiada starostu o vyhlásenie mimoriadnej dotačnej výzvy na pomoc ohrozeným chudobou
v dôsledku koronakrízy.
c) žiada starostu o vytvorenie koordinačného výboru pre pomoc ohrozeným chudobou.

Dôvodová správa
Podľa organizácií pôsobiacich v sociálnej oblasti a podľa sociálnych pracovníkov vzniká počas
pandémie koronavírusu viac ohrozenia chudobou. Týka sa to najmä rodín, či rodičov
samoživiteľov. Títo sa začínajú obracať so žiadosťou o pomoc na miestnu cirkev alebo na
Centrum rodiny a organizácie, ktoré Centrum rodiny zastrešuje alebo na organizácie, ktorých
pracovníci pôsobia v teréne v našej mestskej časti. Preto navrhujeme navýšenie rozpočtovej
položky sociálna výpomoc a dotácie podľa VZN o sumu 3.000,-€, ktorá bude presunutá z
položky prepravné – náklady na autobusové výlety pre seniorov. Je predpoklad, že táto položka
sa v plnej výške nebude čerpať aj vzhľadom na doterajší priebeh pandémie a súčasné hygienické
opatrenia. Vhodnou aplikáciou tohto riešenia by bolo vyhlásenie novej dotačnej schémy/výzvy
pre organizácie pôsobiace v sociálnej oblasti s cieľom zníženia ohrozenia chudobou. Alokovoná
čiastka by mohla byť 5.000,-€ a kritériami výberu najlepšej aplikácie by boli efektívne riešenia
pri odstránení rizík a ohrození chudobou, aktivácia klientov, zníženie ich závislosti na
sociálnom systéme. Zároveň by organizácie, ktoré budú vybrané boli súčasťou koordinačného
výboru pre pomoc ohrozeným chudobou v dôsledku pandémie koronavírusu. Cieľom tohto
výboru by bola efektívna koordinácia pomoci, zníženie rizík závislosti klientov na sociálnu
pomoc a monitoring a mapovanie potrieb ohrozených skupín obyvateľstva.

