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Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
schvaľuje
návrh Akčného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mestskej časti BratislavaDúbravka na rok 2021.
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Dôvodová správa
Návrh Akčného plánu komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti
Bratislava-Dúbravka je predložený v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
ktoré upravujú oblasť sociálnych služieb, najmä zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ako aj z Národných priorít rozvoja
sociálnych služieb na roky 2015 – 2020.
Návrh Akčného plánu vznikol na základe spolupráce Oddelenia sociálnych vecí a
zdravotníctva miestneho úradu Bratislava-Dúbravka a Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej
miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
V Akčnom pláne komunitného plánu sociálnych služieb na rok 2021 si mestská časť
Bratislava-Dúbravka určila dva hlavné ciele, ktoré nadväzujú na stanovené priority
Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky
2016 - 2020. Každý cieľ má stanovené špecifické ciele s príslušnými opatreniami, ktoré vedú
k naplneniu cieľov.
Predkladaný materiál bol prerokovaný v Komisii sociálno-zdravotnej a bytovej
miestneho zastupiteľstva dňa 13.01.2021.
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Stanovisko komisie sociálno-zdravotnej a bytovej
Komisia sociálno-zdravotná a bytová na svojom zasadnutí dňa 13.01.2021 prerokovala
predkladaný Akčný plán ku Komunitnému plánu sociálnych služieb MČ Bratislava-Dúbravka
na rok 2021 a odporúča predkladať na schválenie predložený materiál do miestnej rady a
miestneho zastupiteľstva s návrhom zapracovania pripomienok členov komisie. Komisia
odporúča predkladať tento materiál ako „Návrh akčného plánu komunitného plánu sociálnych
služieb mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2021“. Taktiež odporúča v opatrení 1.1.3
Podpora spolupráce s Komisiou sociálno-zdravotnou a bytovou, vynechať aktivitu na
naplnenie opatrenia A 1.1.1.1 Zasadnutia komisie.
Hlasovanie:

prítomní: 9

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

Stanovisko predkladateľa
Návrh predloženého akčného plánu vychádza z návrhu predloženom Komisiou sociálnozdravotnou a bytovou s nasledovnými úpravami:
- opatrenie 2.2.3 v bode gestor opatrenia, kde za gestora tvorby Komunitného plánu
sociálnych služieb je určený Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
Gestorom tvorby KPSS má byť miestny úrad a jeho odborný útvar a nie externá
poradenská spoločnosť.
- upravená aktivita A 2.2.3.3., ktorá ukladá miestnemu úradu vypracovať v I. štvrťroku
2021 plán procesu komunitného plánovania.
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Akčný plán komunitného plánu sociálnych
služieb mestskej časti Bratislava – Dúbravka
na rok 2021

január 2021
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Úvod
Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava – Dúbravka bol vypracovaný v roku
2015 s platnosťou na roky 2016 – 2020.
Komisia sociálno – zdravotná a bytová sa od začiatku roku 2019 zaujímala o vypracovanie nového
Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2021- 2026. Nepodarilo sa jej však získať prostriedky
na financovanie prípravy nového komunitného plánu a v roku 2020 prácu skomplikovala pandémia
ochorenia COVID – 19.
V júli 2020 predložil Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky správu o výsledku kontroly
„Domáca opatrovateľská služba KA-017/2020/1110“, v ktorej sú uvedené tri kontrolné zistenia:
Kontrolné zistenie č.1:
V komunitnom pláne neboli určené ciele a priority podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb,
foriem sociálnych služieb a jednotlivých cieľových skupín, vrátane kvantifikácie potrebnej kapacity
týchto služieb. Zároveň časový plán realizácie komunitného plánu neobsahoval určenie kapacity
jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb v členení na existujúcu kapacitu
a kvantifikovanú potrebu a neurčoval finančné, personálne a prevádzkové podmienky, podmienky
a spôsob zmeny a aktualizácie komunitného plánu, čo nebolo v súlade s ustanovením § 83 ods. 5
písm. d), e) a g) zákona o sociálnych službách.
Kontrolné zistenie č.2:
Mestská časť neaktualizovala komunitný plán k 30.6.2018, čo nebolo v súlade s ustanovením
§ 110a, § 110h zákona o sociálnych službách.
Kontrolné zistenie č.3:
Kontrolovaný subjekt nezohľadnil vo VZN č. 1/2014 ustanovenie § 73 zákona o sociálnych službách
platné od 1.1.2018, podľa ktorého muselo prijímateľovi sociálnej služby po zaplatení úhrady za túto
službu zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1,65 – násobok sumy životného minima, čím porušil
ustanovenie § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení.
Na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Dúbravka bolo schválené
záväzné nariadenie č. 135/2020 zo dňa 22.9.2020, ktorým sa mení a dopÍňa Všeobecné záväzné
nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 1/2014 zo dňa 13.5.2014 o poskytovaní sociálnych
služieb. Prijatím tohto nariadenia odstránila mestská časť Bratislava – Dúbravka nedostatok
z kontrolného zistenia č.3.
Odstránenie nedostatkov z kontrolného zistenia č.1 a č.2 nebolo možné vzhľadom na krátkosť
času riešiť vypracovaním nového Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2021- 2026. Z tohto
dôvodu sa predseda Komisie sociálno – zdravotnej a bytovej obrátil s požiadavkou na spoluprácu na
nezávislú platformu SocioFórum.
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Po oboznámení sa so situáciu odporúčali zástupkyne SocioFóra:
● predĺžiť platnosť súčasného Komunitného plánu sociálnych služieb a pripraviť Akčný plán na
rok 2021
● pri príprave Akčného plánu a nového Komunitného plánu sociálnych služieb nadviazať bližšiu
spoluprácu s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy
● fokusové skupiny obsahovo zacieliť na dve hlavné témy – na sociálne služby v roku 2021 a na
prípravu nového KPSS.

Zoznam použitých skratiek
KPSS - Komunitný plán sociálnych služieb
MČ – mestská časť
MsÚ – miestny úrad
VZN – všeobecné záväzné nariadenie

Príprava Akčného plánu komunitného plánu sociálnych služieb na
rok 2021
V spolupráci Komisie sociálno – zdravotnej a bytovej a Oddelenia sociálnych vecí a zdravotníctva
MsÚ sa podarilo zorganizovať štyri pracovné skupiny:
• Deti, mládež a ľudia so závislosťami
•

Seniori a ľudia so zdravotným znevýhodnením

•

Rodiny, rodiny v ohrození, mladé rodiny, osamelé matky, rodiny po rozvode

•

Ľudia bez domova, nezamestnaní a po výkone trestu

Do pracovných skupín sa aktívne zapojili aj zamestnanci a členovia občianskych združení, organizácii,
ktoré pôsobia v Dúbravke a zástupkyne z Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. V dňoch
21.10.2020 -28.10.2020 sa uskutočnili pod vedením facilitátoriek SocioFóra štyri online stretnutia,
pre každú pracovnú skupinu, jedno stretnutie.
Zástupkyne SocioFóra vypracovali zápisnice z každého stretnutia, zhrnutie a návrhy na vypracovanie
Akčného plánu komunitného plánu sociálnych služieb na rok 2021.
V dokumente „Záverečná správa z facilitácie fokusových skupín ku KPSS“ z 12.11.2020 zástupkyne
Sociofóra uvádzajú:
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„Hlavné zistenia
•

jasne deklarovaná ochota zapojených aktérov spolupracovať na niečom zmysluplnom
s cieľom pomôcť ku kvalitnejšiemu životu obyvateľov MČ Dúbravka.

•

silná potreba sieťovania a výmeny informácií – všetci aktéri v tom vidia pridanú hodnotu,
chýba však aktér s dostatočnou kapacitou na vedenie tohto procesu

•

nedostatok informácii socio-demografického charakteru, ale aj potrieb obyvateľov – buď
neexistujú, alebo nie sú prepojené, alebo o nich MČ nevie

•

silná angažovanosť členov Komisie kompenzuje nedostatočné kapacity sociálno-zdravotného
oddelenia“

„Možné aktivity/opatrenia – aj nad rámec sociálnych služieb
•

identifikovať, ktoré strategické dokumenty na úrovni MČ sa dotýkajú s témami v KPSS –
napríklad v oblasti školstva (inkluzívne tímy, prevencia,...), výstavby (detské ihriská,
bezbariérovosť, nájomné byty,...)

•

informovať sa o zámeroch v sociálnej oblasti pre nové programové obdobie EŠIF – príprava
Integrovanej územnej stratégie na úrovni BSK, PHSR,....

•

sumarizovať a systematicky analyzovať dáta, ktoré má k dispozícii MČ, nielen sociálnozdravotné oddelenie (počet žiadateľov o posúdenie, počet žiadostí o bezodkladné
umiestnenie, počet čakateľov na niektorú službu, vynaložené finančné zdroje, záškoláctvo,
rôzne príspevky, žiadosti o bývanie, kriminalita, resp. výskyt patologických javov. ...)

•

zbierať údaje a informácie o potrebách občanov od a cez aktérov (MNO, školské zariadenia,
sociálne služby, UPSVAR,...)

•

zmapovať aktivity poskytovateľov sociálnych služieb na svojom území resp. na území
Bratislavy, so špeciálnym zreteľom na tých, s ktorými MČ bežne nekomunikuje (napríklad
služba včasnej intervencie pre deti, špecializované poradenstvo,...)

•

identifikovať kto dáva rodinám/občanom komplexné informácie. Prepájať a odkazovať sa na
možné zdroje na formálnu, neformálnu aj podpornú pomoc, podporu, služby, ktoré môžu
v Dúbravke využiť. Vzájomne sa informovať o aktualizáciách, finančné poradenstvo, centrum
právnej pomoci,...

•

vytvoriť podmienky pre vznik nízkoprahových centier – pre deti aj pre dospelých

•

prehodnotiť svoju dotačnú politiku – komu a koľko prispieva

•

uvažovať o kritériách bytovej politiky – ideálne aj v súčinnosti v MHM BA

•

systematizovať prácu s ľuďmi v nájomných bytoch, predchádzať strate bývania – spolupráca
s MHM BA

•

nadviazať cielenú a aktívnu spoluprácu a partnerstvo so silnými aktérmi, ktorí nie sú
poskytovateľmi sociálnych služieb - CPPPaP, Centrum rodiny. Spoločnými aktivitami, a ich

9

cielenou podporou (napríklad aj cez spoločné projekty) môže MČ len získať (napríklad oblasť
sociálneho podniku, spoločné granty, podpora preventívnych aktivít na MŠ a ZŠ,....)
•

pridať sa k inovatívnym projektom (ako partner) k aktérom na území MČ – napríklad
sociálny podnik, nízkoprahová poradňa, detabuizácia témy duševného zdravia, mobilný
hospic/ADOS, komunitné aktivity v záhrade, podpora rodičov (projekt Inter Nos)

•

podporiť inkluzívne tímy v MŠ a ZŠ (podpora riaditeľom v ich aktivitám a synergii s CPPPaP
a sociálnych mi službami pracujúcimi s rodinami detí zo škôl)

•

podporovať voľnočasové aktivity pre deti zo sociálne slabšieho prostredia

•

podporovať dobrovoľníctvo a tútorské programy

•

vypracovať komunikačnú stratégiu o sociálnej politike MČ“

Akčný plán komunitného plánu sociálnych služieb na rok 2021
V akčnom pláne KPSS na rok 2021 si mestská časť Bratislava – Dúbravka určila dva hlavné ciele:
 Cieľ 1: Plnenie priorít KPSS 2015 – 2020
 Cieľ 2: Komplexný a koordinovaný prístup v riešení sociálnej politiky na území MČ
Dúbravka
Každý cieľ má určené špecifické ciele s príslušnými opatreniami. V nasledujúcej kapitole sú
uvedené všetky potrebné detaily, ako je určenie personálnych a finančných kapacít, termín realizácie,
popis aktivít vedúcich k naplneniu opatrení.

Cieľ 1:

Cieľ 2:

Plnenie priorít KPSS 2015-2020

Komplexný a koordinovaný prístup v riešení
sociálnej politiky na území MČ Dúbravka

Špecifický cieľ 1.1: Zvyšovanie kvality pri
zabezpečovanie obligatórnych úloh miestnej
samosprávy

Špecifický cieľ 2.1: Rozšírenie a koordinovanie
spolupráce subjektov pre rôzne cieľové skupiny
osôb v nepriaznivej životnej situácii

Špecifický cieľ 1.2: Poskytovanie a
zabezpečovanie sociálnych služieb

Špecifický cieľ 2.2: Vytvorenie podmienok na rozvoj
sociálnej politiky MČ

Špecifický cieľ 1.1

Zvyšovanie kvality pri zabezpečovaní obligatórnych úloh
miestnej samosprávy

Krátky popis cieľa:

Zvyšovanie úrovne kvality poskytovaných sociálnych služieb.
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Opatrenia, ktoré vedú k naplneniu
cieľa:

Opatrenie 1.1.1 Poskytovanie základného sociálneho poradenstva
Opatrenie 1.1.2 Zabezpečenie vzdelávania a supervízie
pracovníkov MsÚ Bratislava-Dúbravka
Opatrenie 1.1.3 Podpora spolupráce s Komisiou sociálnozdravotnou a bytovou MČ Bratislava-Dúbravka

Opatrenie 1.1.1

Poskytovanie základného sociálneho poradenstva

Krátky popis opatrenia

Kvalitné poskytovanie základného sociálneho poradenstva
kvalifikovanými pracovníkmi MsÚ Bratislava-Dúbravka

Predpokladané dopady opatrenia

Informovanosť prijímateľov sociálnych služieb
Adresnosť sociálnych služieb
Individuálny prístup k prijímateľom sociálnych služieb

Predpokladaná výška finančných
zdrojov na realizáciu opatrenia

7 000 €/ročne

Predpokladané zdroje krytia

Rozpočet MČ

Predpokladaný počet subjektov

Gestor: MsÚ Bratislava-Dúbravka
Spolupracujúce subjekty: posudkový lekár

Predpokladané obdobie realizácie

2021

Merateľné ukazovatele/indikátory
hodnotenia

Počet vydaných Rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu
Počet podnetov od občanov
Doba vybavenia žiadostí

Aktivity na naplnenie opatrenia

A 1.1.1.1 Posudková činnosť a vedenie evidencie žiadateľov
A 1.1.1.2 Informovanosť o poskytovaných službách
A 1.1.1.3 Koordinácia pracovníkov oddelenia sociálnych vecí a
zdravotníctva MsÚ Bratislava-Dúbravka
A 1.1.1.4 Monitoring kvality práce

Opatrenie 1.1.2

Zabezpečenie vzdelávania a supervízie pracovníkov MsÚ
Bratislava-Dúbravka

Krátky popis opatrenia

Zabezpečenie vzdelávania a supervízie v zmysle zákona č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách

Predpokladané dopady opatrenia

Zvýšenie odbornosti pracovníkov MsÚ Bratislava-Dúbravka
Prevencia syndrómu vyhorenia pracovníkov MsÚ BratislavaDúbravka

Predpokladaná výška finančných
zdrojov na realizáciu opatrenia

2000 €/ročne

Predpokladané zdroje krytia

Rozpočet MČ
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Predpokladaný počet subjektov

Gestor: MsÚ Bratislava-Dúbravka
Spolupracujúce subjekty: vzdelávacie inštitúcie, supervízor

Predpokladané obdobie realizácie

2021

Merateľné ukazovatele/indikátory
hodnotenia

Počet absolvovaných vzdelávacích programov
Počet zamestnancov, ktorí absolvovali vzdelávanie
Počet vykonaných supervízii
Počet zamestnancov, ktorí absolvovali supervíziu

Aktivity na naplnenie opatrenia

A 1.1.2.1 Vzdelávacie kurzy
A 1.1.2.2 Supervízia zamestnancov MsÚ Bratislava-Dúbravka
A 1.1.2.3 Koordinácia pracovníkov oddelenia sociálnych vecí a
zdravotníctva MsÚ Bratislava-Dúbravka

Opatrenie 1.1.3

Podpora spolupráce s Komisiou sociálno-zdravotnou
a bytovou MČ Bratislava-Dúbravka

Krátky popis opatrenia

Efektívna spolupráca a pravidelné stretávania s Komisiou
sociálno-zdravotnou a bytovou MČ Bratislava-Dúbravka

Predpokladané dopady opatrenia

Efektivita spolupráce
Zefektívnenie komunikácie
Rozvoj sociálnych služieb v MČ Bratislava-Dúbravka

Predpokladaná výška finančných
zdrojov na realizáciu opatrenia

0 €/ročne

Predpokladané zdroje krytia

Rozpočet MČ

Predpokladaný počet subjektov

Gestor: MsÚ Bratislava-Dúbravka
Spolupracujúce subjekty: Komisia sociálno-zdravotná a bytová
MČ Bratislava-Dúbravka

Predpokladané obdobie realizácie

2021

Merateľné ukazovatele/indikátory
hodnotenia

Počet zasadnutí komisie

Aktivity na naplnenie opatrenia

A 1.1.1.1 Informovanosť o poskytovaných službách

Počet mimoriadnych stretnutí
A 1.1.1.2 Mimoriadne stretnutia

Špecifický cieľ 1.2

Poskytovanie a zabezpečovanie sociálnych služieb

Krátky popis cieľa:

Poskytovanie a zabezpečovanie sociálnych služieb v kompetencii
MsÚ Bratislava-Dúbravka
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Opatrenia, ktoré vedú k naplneniu
cieľa:

Opatrenie 1.2.1 Poskytovanie a zabezpečovanie poskytovania
opatrovateľskej služby
Opatrenie 1.2.2 Poskytovanie podporných služieb v denných
centrách MČ Bratislava-Dúbravka

Opatrenie 1.2.1

Poskytovanie a zabezpečovanie poskytovania
opatrovateľskej služby

Krátky popis opatrenia

Poskytovanie
alebo
zabezpečovanie
opatrovateľskej služby v domácom prostredí

Predpokladané dopady opatrenia

Zotrvanie klienta čo najdlhšie v domácom prostredí –
deinštitucionalizácia

poskytovania

Individuálny prístup ku klientovi
Predpokladaná výška finančných
zdrojov na realizáciu opatrenia

559 000 €/ročne

Predpokladané zdroje krytia

Rozpočet MČ

Predpokladaný počet subjektov

Gestor: MsÚ Bratislava-Dúbravka
Spolupracujúce subjekty: registrovaný neverejný poskytovateľ

Predpokladané obdobie realizácie

2021

Merateľné ukazovatele/indikátory
hodnotenia

Počet prijímateľov opatrovateľskej služby
Počet opatrovateliek
Počet prijímateľov, ktorým samospráva prispieva na sociálnu
službu u neverejného poskytovateľa

Aktivity na naplnenie opatrenia

A 1.1.1.1 Posudková činnosť a vedenie evidencie žiadateľov
A 1.1.1.2 Informovanosť o poskytovanej službe
A 1.1.1.3 Koordinácia opatrovateliek
A 1.1.1.4 Monitoring kvality práce v teréne

Opatrenie 1.2.2

Poskytovanie podporných služieb v denných centrách MČ
Bratislava-Dúbravka

Krátky popis opatrenia

Podpora aktívneho života členov denných centier MČ BratislavaDúbravka

Predpokladané dopady opatrenia

Socializácia členov denných centier
Vzdelávanie členov denných centier
Individuálny prístup

Predpokladaná výška finančných
zdrojov na realizáciu opatrenia

37 000 €/ročne

Predpokladané zdroje krytia

Rozpočet MČ

Predpokladaný počet subjektov

Gestor: MsÚ Bratislava-Dúbravka
Spolupracujúce subjekty: Rada seniorov, Miestny spolok
Dúbravka – Slovenský červený kríž, vzdelávacie inštitúcie
13

Predpokladané obdobie realizácie

2021

Merateľné ukazovatele/indikátory
hodnotenia

Počet členov denných centier
Počet vzdelávacích aktivít pre denné centrá MČ BratislavaDúbravka
Počet kultúrnych aktivít pre denné centrá
Počet športových aktivít pre denné centrá

Aktivity na naplnenie opatrenia

A 1.2.2.1 Vzdelávacie aktivity
A 1.2.2.2 Kultúrne aktivity
A 1.2.2.3 Športové aktivity
A 1.2.2.3 Koordinácia denných centier

Špecifický cieľ 2.1

Rozšírenie a koordinovanie spolupráce subjektov pre
rôzne cieľové skupiny osôb v nepriaznivej životnej situácii

Krátky popis cieľa:

Vytvorenie pracovných skupín pre jednotlivé cieľové skupiny
klientov.

Opatrenia, ktoré vedú k naplneniu
cieľa:

Opatrenie 2.1.1 Zmapovanie poskytovateľov sociálnych služieb
a sociálno-právnej ochrany a aktérov sociálnej pomoci.
Opatrenie 2.1.2 Vytvorenie pracovnej skupiny aktérov
pôsobiacich v sociálnej oblasti

Opatrenie 2.1.1

Zmapovanie poskytovateľov sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany a aktérov sociálnej pomoci

Krátky popis opatrenia

Na základe focusových skupín z tvorby akčného plánu sa vytvorí
zoznam poskytovateľov a aktérov.

Predpokladané dopady opatrenia

Mestská časť bude mať dostatok informácií o verejných
a neverejných poskytovateľoch sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany a aktéroch sociálnej pomoci.

Predpokladaná výška finančných
zdrojov na realizáciu opatrenia

0 €/ročne

Predpokladané zdroje krytia

Rozpočet MČ

Predpokladaný počet subjektov

Gestor: MČ Dúbravka
Spolupracujúce subjekty: 20
-

Centrum rodiny Dúbravka

-

Kresťania v meste,

-

Doma u kapucínov,

-

Vagus,

-

Fortuna,

-

Maltézski rytieri,

-

Okruh katolíckej cirkvi – chodia do/ku kostolov
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-

BACh,

-

Milosrdní bratia – Jána z Boha,

-

Minoriti – z Karlovky

-

Teach for Slovakia

-

Domov Jeseň života

-

Hestia, n.o.

-

Denné centrá seniorov

-

CPPPaP

-

Únia nevidiacich a slabozrakých

-

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím

Predpokladané obdobie realizácie

2021

Merateľné ukazovatele/indikátory
hodnotenia

Vytvorená databáza aktérov sociálnej pomoci v Dúbravke,
zverejnená informácia pre občanov (web a lokálne médiá)

Aktivity na naplnenie opatrenia

A 2.1.1.1 Oznam v lokálnych médiách
A 2.1.1.2 Oslovenie organizácií, ktoré sú známe, formou
listu/mailu
A 2.1.1.3 Dotazník o poskytovaných službách
A 2.1.1.4 Vyhodnotenie získaných informácií v dotazníku
A 2.1.1.5 Vytvorenie databázy aktérov sociálnej pomoci

Opatrenie 2.1.2

Vytvorenie pracovnej skupiny aktérov pôsobiacich v
sociálnej oblasti

Krátky popis opatrenia

Pri mestskej časti vznikne pracovná skupina poskytovateľov a
aktérov sociálnej pomoci (sociálne služby, sociálnoprávna
ochrana a iní aktéri)

Predpokladané dopady opatrenia

Pracovná skupina skvalitní poskytovanie sociálnej pomoci v
mestskej časti, zvýši sa koordinácia pomoci, zvýši sa
informovanosť cieľových skupín a zníži sa počet osôb mimo
sociálnu sieť.

Predpokladaná výška finančných
zdrojov na realizáciu opatrenia

0€

Predpokladané zdroje krytia

Rozpočet MČ

Predpokladaný počet subjektov

Gestor: MČ Dúbravka - Komisia sociálna, zdravotná a bytová
Spolupracujúce subjekty: 15
•

Centrum rodiny

•

Návrat
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•

Denné centrá pre seniorov

•

ICHTYS

•

Doma u Kapucínov

•

DePaul

•

Hestia n.o.

•

Náruč záchrany

•

Fortuna

•

Slovenský skauting 11.zbor Biele delfíny

•

KC Christiana

•

CVČ Klokan

•

Dúbravská oáza

•

Domov Jeseň života

•

Červený kríž

Predpokladané obdobie realizácie

2021

Merateľné ukazovatele/indikátory
hodnotenia

Počet stretnutí pracovných skupín, počet organizácií

Aktivity na naplnenie opatrenia

A 2.1.1.1 Verejná informácia
A 2.1.1.2 Oslovenie organizácií z prípravnej fázy akčného plánu
KPSS 2021
A 2.1.1.3 Stretnutie a vytvorenie pracovnej skupiny
A 2.1.1.4 Formalizovanie pracovnej skupiny

Špecifický cieľ 2.2

Vytvorenie podmienok na rozvoj sociálnej politiky MČ

Krátky popis cieľa:

Vytvorenie komunitného plánu sociálnych služieb, zisťovanie
potrieb obyvateľov a klientov sociálnych služieb, sociálno-právnej
ochrany alebo iných klientov sociálnej pomoci.
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Opatrenia, ktoré vedú k naplneniu
cieľa:

Opatrenie 2.2.1 V záujme komplexného a koordinovaného
prístupu v riešení sociálnej politiky na území MČ zjednotenie
KPSS s ostatnými dokumentami MČ Dúbravka najmä, PHSR a
rozpočtu.
Opatrenie 2.2.2 Spolupráca a nastavenie systematickej
komunikácie s jednotlivými zložkami štátnej správy a samosprávy
a inými úradmi pri zbere a aktualizácii údajov potrebných na
vytvorenie kvalitného KPSS (UPSVAR, polícia, Štatistický úrad,
súdy...) a pri synergickej spolupráci v pomoci občanom
Opatrenie 2.2.3 Komunitný plán sociálnych služieb na roky 20222027

Opatrenie 2.2.1

V záujme komplexného a koordinovaného prístupu v
riešení sociálnej politiky na území MČ zjednotenie KPSS s
ostatnými dokumentami MČ Dúbravka najmä, PHRSR a
rozpočtu.

Krátky popis opatrenia

Zosúľadenie dokumentácie a rozpočtu pre sociálnu oblasť.

Predpokladané dopady opatrenia

MČ Dúbravka pracuje so zjednotenou dokumentáciu.

Predpokladaná výška finančných
zdrojov na realizáciu opatrenia

0€/rok

Predpokladané zdroje krytia

-

Predpokladaný počet subjektov

Gestor: MČ Dúbravka

Predpokladané obdobie realizácie

2021

Merateľné ukazovatele/indikátory
hodnotenia

Dokumenty a rozpočet MČ Dúbravka sú vo vzájomnom súlade.

Aktivity na naplnenie opatrenia

A.2.2.1.1 Vytvorenie prierezovej pracovnej skupiny v rámci
komisií a oddelení MČ, ktoré sa podieľajú na príprave
dokumentov vzhľadom na jednotlivé činnosti a cieľové skupiny
klientov.
A.2.2.1.2 Komparácia dokumentov
A.2.2.1.3 Zjednotenie dokumentov vzhľadom na identické
činnosti, cieľovú skupinu, rozpočet

Opatrenie 2.2.2

Krátky popis opatrenia

Spolupráca a nastavenie systematickej komunikácie s
jednotlivými zložkami štátnej správy a samosprávy a inými
úradmi (UPSVAR, polícia, Štatistický úrad, súdy...) pri zbere
a aktualizácii údajov potrebných na vytvorenie kvalitného
KPSS a pri synergickej spolupráci v pomoci občanom.
Na základe potrieb mestskej časti bude nastavená spolupráca so
subjektmi štátnej správy a inými úradmi pre rozvoj sociálnej
politiky MČ.
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Predpokladané dopady opatrenia

MČ Dúbravka bude mať dostatok informácií od subjektov štátnej
správy a iných úradov a bude s nimi aktívne komunikovať.

Predpokladaná výška finančných
zdrojov na realizáciu opatrenia

0€/rok

Predpokladané zdroje krytia

-

Predpokladaný počet subjektov

Gestor: MČ Dúbravka

Predpokladané obdobie realizácie

2021

Merateľné ukazovatele/indikátory
hodnotenia

Zoznam subjektov štátnej správy a iných úradov, ktoré pôsobia v
sociálnej oblasti.
Definované potreby MČ Dúbravka voči subjektom štátnej správy
a iných úradov, ktoré pôsobia v sociálnej oblasti.

Aktivity na naplnenie opatrenia

A.2.2.2.1 Zmapovanie subjektov štátnej správy a iných úradov,
ktoré vlastnia údaje potrebné pre kvalitné služby občanom a
podieľajú sa taktiež na poskytovaní služieb občanom v MČ
Dúbravka.
A.2.2.2.2 Definovanie potrieb MČ Dúbravka a spôsobu
komunikácie voči subjektom štátnej správy a iných úradov, ktoré
vlastnia údaje potrebné pre kvalitné služby občanom a podieľajú
sa na poskytovaní služieb občanom v MČ Dúbravka.
A.2.2.2.3 Zabezpečenie pravidelnej komunikácie a spolupráce
MČ Dúbravka voči subjektom štátnej správy a iných úradov, ktoré
vlastnia údaje potrebné pre kvalitné služby občanom a podieľajú
sa taktiež na poskytovaní služieb občanom v MČ Dúbravka.

Opatrenie 2.2.3

Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2022-2027

Krátky popis opatrenia

V roku 2021 vypracovať kvalitný Komunitný plán sociálnych
služieb na roky 2022-2027.

Predpokladané dopady opatrenia

Komunitný plán poskytne vhodné podmienky na rozvoj sociálnej
politiky MČ.

Predpokladaná výška finančných
zdrojov na realizáciu opatrenia

7 000€/rok

Predpokladané zdroje krytia

Rozpočet MČ (položka Služby, podprogram 1.4. štúdie, projekty,
expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor.porad.pri
územ.plán.)

Predpokladaný počet subjektov

Gestor: MÚ Bratislava-Dúbravka
Spolupracujúce subjekty: pracovné skupiny pre KPSS

Predpokladané obdobie realizácie

2021

Merateľné ukazovatele/indikátory
hodnotenia

KPSS obsahuje analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnych
služieb, ciele, priority a časový plán minimálne pre obligatórne
druhy sociálnych služieb, ktoré musí mestská časť v zmysle
Štatútu Hl. mesta SR Bratislavy poskytovať.
KPSS

zároveň
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obsahuje

kvantifikáciu

potrebnej

kapacity

sociálnych služieb v členení na existujúcu kapacitu a
kvantifikovanú potrebu a určuje finančné, personálne a
prevádzkové podmienky.
KPSS obsahuje podmienky a spôsob zmeny/aktualizácie KPSS.
Aktivity na naplnenie opatrenia

A.2.2.3.1. Mestská časť Dúbravka zo svojho rozpočtu na rok 2021
vyčlení dostatok finančných prostriedkov na vytvorenie a prácu
fokusových skupín, na zber dostatočného množstva dát pre
tvorbu nového KPSS pre mestskú časť Dúbravka.
A.2.2.3.2. Vytvorenie pracovných skupín pre jednotlivé cieľové
skupiny klientov, ktoré budú aktívne pracovať a zabezpečia zber
dát.
A.2.2.3.3. V prvom štvrťroku 2021 bude stanovený plán procesu
komunitného plánovania.
A.2.2.3.4. Pri príprave KPSS bude MČ Dúbravka spolupracovať s
Magistrátom hl.mesta SR Bratislavy.
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