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Návrh uznesenia

UZNESENIE č. ... / 2012
zo dňa 25.05.2012

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

predložený Časový a finančný plán na podporu poskytovania sociálnych služieb a na
podporu zriadenia zariadenia sociálnych služieb pre občanov s ťažkým zdravotným
postihnutím nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím
bez prístrešia.
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Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja schválilo na rokovaní dňa
1.10.2010 Koncepciu rozvoja sociálnych služieb v kompetencii Bratislavského
samosprávneho kraja (ďalej len „Koncepcia“) a uznesením č. 66/2010 uložilo povinnosť
riaditeľovi Úradu BSK zabezpečiť a predložiť materiál:
„Časový a finančný plán na podporu poskytovania sociálnych služieb a na
podporu zriadenia zariadenia sociálnych služieb pre občanov s ťažkým zdravotným
postihnutím nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi a občanov s ťažkým zdravotným
postihnutím bez prístrešia.“
Predkladaný materiál poskytuje informácie o uskutočnených a plánovaných krokoch
na obdobie rokov 2013-2014 smerujúcich k naplneniu zámerov Koncepcie zameraných na:
-

občanov s ťažkým zdravotným postihnutím nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi
občanov s ťažkým zdravotným postihnutím bez prístrešia

Potreba venovať pozornosť týmto cieľovým skupinám vyvstala z analytickej časti
Koncepcie. Ide o občanov nachádzajúcich sa v nepriaznivej životnej situácii, krízovej
sociálnej situácii, mnohí z nich sú sociálne vylúčení, alebo sú ohrození sociálnym vylúčením.
Občania s ťažkým zdravotným postihnutím nachádzajúci sa v hmotnej núdzi
Príjem občana nachádzajúceho sa v hmotnej núdzi nedosahuje životné minimum.
Vzhľadom na svoj vek alebo nepriaznivý zdravotný stav si nemôže vlastným pričinením
zabezpečiť alebo zvýšiť príjem. Hmotná núdza predstavuje riziko vzniku sociálnej núdze, čo
je stav, kedy si občan nemôže sám zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu, domácnosť,
ochranu a uplatňovanie svojich práv, právom chránených záujmov alebo kontakt so
spoločenským prostredím, a to najmä vzhľadom na svoj vek, nepriaznivý zdravotný stav,
sociálnu neprispôsobivosť a stratu zamestnania. V sociálnej núdzi sa často krát nachádzajú
občania s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí potrebujú zmierniť sociálne dôsledky
ťažkého zdravotného postihnutia alebo ich prekonať.
Občania s ťažkým zdravotným postihnutím bez prístrešia
V Bratislave sa koncentruje vysoký počet ľudí bez prístrešia. Prostredie, v ktorom sa
občania bez prístrešia pohybujú a ich životný štýl sú rizikové faktory. Nedostačujúca
hygiena, chlad, zvýšené riziko infekčných chorôb, nesprávne a nepravidelné stravovanie,
konzumácia veľkého množstva alkoholu, absencia lekárskej starostlivosti, nepravidelný
spánok spôsobujú množstvo ochorení. Vyrovnať sa s týmito skutočnosťami a riešiť ich je pre
občanov bez prístrešia nemožné bez pomoci okolia. Osamelí občania bez prístrešia majú
obmedzenú schopnosť sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy. Občania
bez prístrešia prespávajú na ulici bez prístrešku, na staniciach, v útulkoch a nocľahárňach, v
provizórnych príbytkoch (záhradné chatky, tunely, kanály a pod.), sú cestujúci v dopravných
prostriedkoch (spia v nočných spojoch MHD) a v ubytovniach nižšieho štandardu.
Na úrovni služieb pre vyššie uvedenú cieľovú skupinu je nutné zohľadniť postupnosť
potrieb a vytvoriť takú škálu služieb, aby postupne saturovali čo najviac úrovní. Ak je
aplikovaným cieľom konkrétnej služby integrovať občana do bežnej spoločnosti, toto nebude
možné, pokiaľ nebude mať cieľová skupina saturované potreby nižších stupňov ( napr. jedlo,
nocľah, osobné doklady, zdravotné poistenie, lieky...) Je dôležité poznať správne
načasovanie pre ponúknutie konkrétnej pomoci. Bez tohto systému nebudú efektívne
fungovať služby a ani práca samotných sociálnych pracovníkov.
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Kompetencie BSK umožňujú poskytnúť cieľovej skupine potrebnú podporu
prostredníctvom poskytovania sociálnych služieb a vykonávaním opatrení sociálnoprávnej
ochrane detí a o sociálnej kurately.
Predkladaná informácia je spracovaná v členení:
I.

Poskytovanie sociálnych služieb
A. Súčasný stav
B. Plán podpory
C. Finančný plán podpory

II.

Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
A. Súčasný stav
B. Plán podpory
C. Finančný plán podpory

K spolupráci na príprave tohto materiálu boli prizvaní aj zástupcovia neverejných
poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí majú osobné skúsenosti s prácou s ľuďmi bez
prístrešia a v hmotnej núdzi či už so zdravotným postihnutím alebo bez neho. Za jednotlivé
oblasti sa pracovných stretnutí zúčastnili:
Oblasť pobytových sociálnych služieb:




Ing. Mgr. Juraj Barát, DEPAUL SLOVENSKO, n.o., Kapitulská 18, 814 15 Bratislava:
útulok, nocľaháreň, prepravná služba, nízkoprahové denné centrum, stredisko
osobnej hygieny
Mgr. Adriana Lengyelová, Náruč n.o., Zváračská 19, 945 01 Komárno, domov
sociálnych služieb
Mgr. Jaroslav Valach, Domov Jána z Boha, zriaďovateľ Milosrdní bratia, Zátišie 10,
831 03 Bratislava Nové Mesto, denné centrum.

Oblasť poskytovania sociálneho poradenstva:






Mgr. Vladislava Baková, Kľúč, n.o., Píniová 14, 821 07 Bratislava: špecializované
sociálne poradenstvo, terénna a ambulantná forma
Martin Opeta, Proti prúdu, o.z., Karpatská 10, 811 05 Bratislava, základné sociálne
poradenstvo, mesačník NOTA BENE
Kadlečík Peter, Proti prúdu, o.z., Karpatská 10, 811 05 Bratislava, základné sociálne
poradenstvo – terénnou formou
Sergej Kára, občianske združenie VAGUS, Čelakovského 2, BA, 811 03: terénna
sociálna práca
Mgr. Lenka Suchá, Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Bagarova 20, 841
01 Bratislava, základné a špecializované sociálne poradenstvo.
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Poskytovanie sociálnych služieb

I.
A.

Súčasný stav

1.

Sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie

2.
3.

Sociálne poradenstvo
Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu

základných životných potrieb

1. Sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie
základných životných potrieb
Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nachádzajúca sa v hmotnej núdzi
a osoba s ťažkým zdravotným postihnutím bez prístrešia je odkázaná na sociálnu službu na
zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb, ak
nie je schopná svoje základné životné potreby uspokojovať sama. Pri voľbe druhu a formy
sociálnej služby sa zohľadňuje spôsob života fyzickej osoby, prostredie, v ktorom sa zdržiava
a miera zdravotného postihnutia.
Na základe svojich kompetencií na zabezpečenie nevyhnutných podmienok pre
uspokojovanie základných životných potrieb BSK zabezpečuje poskytovanie sociálnej
služby v:
- útulku prostredníctvom šiestich poskytovateľov s kapacitou spolu 260 klientov,
- domove na pol ceste prostredníctvom troch poskytovateľov s kapacitou 39 klientov,
- zariadení núdzového bývania prostredníctvom štyroch poskytovateľov s kapacitou spolu
68 klientov,
- integračnom centre prostredníctvom dvoch poskytovateľov s kapacitou spolu 12
klientov.
Bratislavský samosprávny kraj v prípade, ak fyzickej osobe sociálnu službu zabezpečil,
poskytuje zo svojho rozpočtu finančný príspevok subjektom, ktorí občanom bez prístrešia
sociálnu službu poskytujú. Na rok 2012 je v rozpočte BSK na tento účel naalokovaná suma
530 703,12 € (viď tab. č. 1, tvorí prílohu materiálu).
Sociálne služby pre uvedenú cieľovú skupinu v regióne BSK na základe kompetencií
poskytujú aj obce v tomto rozsahu:
- v nocľahárni prostredníctvom jedného poskytovateľa s kapacitou 150,
- v nízkoprahovom dennom centre prostredníctvom jedného poskytovateľa s kapacitou 6,
- v stredisku osobnej hygieny štyria poskytovatelia.
Financovanie týchto sociálnych služieb je výlučne v kompetencii obcí, ktoré môžu žiadať
MPSVR SR o poskytnutie dotácie na zabezpečenie financovania týchto sociálnych služieb.
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2. Sociálne poradenstvo
Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v
nepriaznivej sociálnej situácii. Vykonáva sa na úrovni základného sociálneho poradenstva a
špecializovaného sociálneho poradenstva. Sociálne poradenstvo možno vykonávať
ambulantnou a terénnou formou.
Základné sociálne poradenstvo je posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny
alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa
potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. Základné sociálne
poradenstvo v regióne BSK poskytuje zo zákona každý poskytovateľ sociálnej služby.
Špecializované sociálne poradenstvo je zamerané na zistenie príčin vzniku,
charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im
konkrétnej odbornej pomoci. BSK zabezpečuje poskytovanie špecializovaného sociálneho
poradenstva. V registri poskytovateľov sociálnych služieb je registrovaných 19 subjektov
poskytujúcich špecializované sociálne poradenstvo. Dva z nich majú činnosť cielene
zameranú na prácu s občanmi v krízovej situácii bez prístrešia v hmotnej núdzi: Kľúč, n.o.,
Proti prúdu, o.z..
-

Proti prúdu,o.z. sa zameriava na prácu s občanmi bez prístrešia. Poskytuje základné
a špecializované sociálne poradenstvo terénnou formou. Realizuje aj projekt
pouličného predaja časopisu Nota bene. V roku 2012 je v Bratislave aktuálne do
projektu zapojených 159 osôb bez domova. BSK prispieva na poskytovanie
špecializovaného soc. poradenstva na základe zmluvy s Proti prúdu,o.z. mesačne na
1 poradcu sumou 691,54 € / 7 606,94€ na 11 mesiacov 2012.

-

Kľúč, n.o., má činnosť zameranú na prácu s jednotlivcami a rodinami v nepriaznivej
sociálnej situácii. Poskytuje špecializované sociálne poradenstvo osamelým
rodičom, rodinám pred rozvodom, počas rozvodu alebo po rozvode, zdravotne
postihnutým občanom, starým ľuďom, nezamestnaným a občanom bez prístrešia. Na
rok 2012 organizácia nepožiadala BSK o poskytnutie finančného príspevku.

Pri cieľovej skupine občanov s ťažkým zdravotným postihnutím bez prístrešia je
najefektívnejšie poskytovať špecializované sociálne poradenstvo v teréne, t.j. v otvorenom
prostredí, kde sa cieľová skupina najčastejšie zdržiava. Terénny sociálny pracovník v rámci
krízovej intervencie posúdi povahu problému fyzickej osoby, poskytne konkrétne možnosti
riešenia problému a podľa potreby aj odporučí alebo sprostredkuje ďalšiu odbornú pomoc.

3. Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu
V porovnaní s ostatnými sociálnymi službami, ktoré sa na území BSK
poskytujú, starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb je svojim rozsahom, počtom
poskytovateľov i počtom prijímateľov najväčšou a najrozšírenejšou sociálnou službou celého
regiónu. Garantmi poskytnutia alebo zabezpečenia sociálnej služby fyzickej osobe sú obce a
samosprávne kraje podľa ich pôsobnosti taxatívne stanovenej zákonom o sociálnych
službách.
V rozsahu svojich kompetencií BSK zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby
občanom s ťažkým zdravotným postihnutím v zariadení podporovaného bývania,
rehabilitačnom stredisku, domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení.
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Z vyššie uvedených druhov je to najmä domov sociálnych služieb, na ktorý sú fyzické
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na základe rozhodnutia odkázaní.
V evidencii žiadateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby vedenej
Bratislavským samosprávnym krajom sú v súčasnosti evidovaní traja občania, ktorí poberajú
dávky v hmotnej núdzi a traja občania, ktorí majú príjem nižší ako 150 €.
BSK má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 15 zariadení sociálnych služieb, ktoré
sú jeho rozpočtovými organizáciami. K 1.1.2012 je kapacita týchto zariadení 1 639 miest.
Z celkovej kapacity zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK 1 639 klientov, je
228 detí. K 1.1. 2012 z celkového počtu 1 411 dospelých klientov poberá dôchodok
a súčasne aj dávku v hmotnej núdzi 54 klientov, čo tvorí 3,8 %.
Počet klientov, ktorí sú poberateľmi len dávky v hmotnej núdzi a k dnešnému dňu nie
sú schopní hradiť úhradu za poskytovanie sociálnej služby z vlastného príjmu je 9.
Z celkového počtu dospelých klientov je to 0,07 %.
K dnešnému dňu bolo do zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti
BSK prijatých 41 občanov s tým, že majú v prijímacom formulári uvedené, že boli prijatí ako
občania bez prístrešia (myslia sa aj útulky a ubytovne).
U neverejných poskytovateľov je dominantným poskytovanie sociálnej služby v
domove sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou. Pri zabezpečovaní sociálnej
služby občanom s ťažkým zdravotným postihnutím nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi
a
občanom s ťažkým zdravotným postihnutím bez prístrešia, BSK spolupracuje
s neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb, ktorí sa vo svojej činnosti venujú aj tejto
cieľovej skupine obyvateľov. Jedným z prostriedkov na zabezpečenie, resp. finančné
pokrytie činností, ktoré sú pre obyvateľov regiónu BSK nedostatkové a nevyhnutné, je
finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby a finančný príspevok pri
odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy pri
poskytovaní sociálnej služby. Tieto príspevky sú v zmysle zákona o sociálnych službách
BSK poskytované iba v prípade, ak ide o neverejného poskytovateľa, ktorý neposkytuje
sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, a ak o zabezpečenie poskytovania tejto sociálnej
služby neverejného poskytovateľa BSK požiada.
V roku 2012 sú štandardné výdavky na poskytovanie sociálnej služby celoročnou
pobytovou formou v domove sociálnych služieb určené na 1 fyzickú osobu mesačne vo
výške maximálne 985,75 €.

B. Plán podpory
1. Plán podpory sociálnych služieb na zabezpečenie nevyhnutných podmienok pre
uspokojovanie základných životných potrieb:
Pracovná skupina poskytovateľov sociálnych služieb identifikovala nasledovné možnosti
rozvoja sociálnych služieb pre cieľovú skupinu.
V oblasti prvého kontaktu sú poskytované sociálne služby postačujúce a dostupné,
prvý kontakt zabezpečujú sociálni poradcovia a dobrovoľníci v teréne.
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V oblasti krízovej intervencie
bola definovaná potreba
užšej spolupráce
poskytovateľov sociálnych služieb s lokálnymi inštitúciami zameranými na problematiku
sociálneho vylúčenia a potreba sieťovania jednotlivých dostupných služieb.
Efektívnym a dostupným spôsobom poskytovania podpory tejto cieľovej skupine je
nízkoprahové denné centrum, sociálna služba v kompetencii obce. V súčasnosti je
v registri poskytovateľov sociálnych služieb evidovaný jeden subjekt prevádzkujúci
nízkoprahové denné centrum - Depaul Slovensko, n.o. s kapacitou 6 klientov. Členovia
pracovnej skupiny označili tento stav ako nedostatočný a pomenovali potrebu zriadenia
ďalších zariadení tohto druhu.
Sociálna rehabilitácia poskytovaná terénnou formou, zameraná na vytvorenie podpornej
siete v komunite, sieťovanie služieb a podpora samostatnosti, sebestačnosti a nezávislosti
fyzickej osoby. Flexibilne poskytovaná a individualizovaná podpora má potenciál
predchádzať sociálnemu vylúčeniu a zhoršovaniu dôsledkov ťažkého zdravotného
postihnutia v oblasti každodenného života. V súčasnosti žiaden zo subjektov nevykonáva
sociálnu rehabilitáciu terénnou formou ako samostatnú odbornú činnosť.
Integračné centrum je ďalší stupeň podpory pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím
nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím bez
prístrešia, ktoré poskytuje priestor na vykonávanie pracovnej terapie. Klient v tomto druhu
služby môže znovu nadobudnúť pracovné a sociálne zručnosti nevyhnutné k jeho ďalšiemu
uplatneniu. V regióne BSK tento druh sociálnej služby zabezpečujú dva subjekty, no prioritne
ich cieľovou skupinou nie sú občania v krízovej situácii bez prístrešia. Pre uvedenú cieľovú
skupinu je tento druh sociálnej služby v regióne nedostatkový.
Podporu poskytovania týchto sociálnych služieb BSK plánuje uskutočniť prostredníctvom:
 súčinnosti a spolupráce na sieťovaní služieb v oblasti krízovej intervencie,
 podpory registrácie subjektov, ktorých činnosťou bude poskytovanie sociálnej služby
nízkoprahové denné centrum,
 podpory registrácie a poskytnutia finančného príspevku na poskytovanie sociálnej
rehabilitácie ako samostatnej odbornej činnosti neverejným poskytovateľom,
 podpory registrácie a poskytnutia finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby
integračné centrum neverejným poskytovateľom (20 klientov mesačne).

2. Plán podpory
poradenstva:

poskytovania

sociálnych

služieb

prostredníctvom

sociálneho

Pracovná skupina poskytovateľov sociálnych služieb v tejto oblasti identifikovala stav
zabezpečenia špecializovaného sociálneho poradenstva terénnou formou ako nedostačujúci.
Podporu poskytovania týchto sociálnych služieb BSK plánuje uskutočniť prostredníctvom
registrácie nových subjektov poskytujúcich špecializované sociálne poradenstvo pre
spomínanú cieľovú skupinu a poskytnutím finančného príspevku na výkon špecializovaného
sociálneho poradenstva v rozsahu pre ďalších troch poradcov.
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3. Plán podpory sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu
ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu
Rozsah poskytovaných sociálnych služieb tohto druhu považujeme za dostatočný. Avšak
potrebou cieľovej skupiny je vo väčšine prípadov nutnosť poskytnúť tieto sociálne služby
bezodkladne a finančne dostupnou formou.
Na základe potreby klientov s ťažkým zdravotným postihnutím po ukončení
hospitalizácie, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii a u ktorých by bez okamžitej
pomoci mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia alebo života, je možnosť bezodkladného prijatia do
zariadenia sociálnych služieb.
BSK zabezpečí dostupné sociálne služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím
nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi a pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím bez
prístrešia prostredníctvom:
 spolufinancovania realizácie projektu „Gaudeamus- poskytovateľ inovovanej skvalitnenej
služby bezodkladného prijatia v BSK“, v Gaudeamus-zariadenie komunitnej rehabilitácie
(ďalej len ZKR) , Mokrohájska 3 v Bratislave,
 spolupráce s neverejnými poskytovateľmi.
V marci 2012 začal BSK prostredníctvom Gaudeamus-ZKR realizovať projekt, ktorý
skvalitňuje poskytovanie sociálnych služieb možnosťou bezodkladného prijatia. Sociálna
služba sa poskytuje na dobu určitú, po dobu prekonania resp. vyriešenia nepriaznivej
sociálnej situácie. Novootvorené oddelenie má kapacitu 20 miest.
Dvojročný projekt v rokoch 2012-2013 je realizovaný prostredníctvom podpory z
Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna
inklúzia pod názvom „Gaudeamus- poskytovateľ inovovanej skvalitnenej služby
bezodkladného prijatia v BSK“. Celkové náklady predstavujú 134 948 €. BSK zabezpečuje
spolufinancovanie vo výške 5% čo predstavuje 7 102 €.
Od roku 2014 bude projekt financovaný z rozpočtu BSK. Nakoľko tento projekt poskytuje
sociálne služby iba na dobu určitú, t.j. po dobu prekonania, alebo vyriešenia nepriaznivej
sociálnej situácie, BSK spolupracuje v rámci trvalého a dlhodobého zabezpečenia sociálnej
služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím nachádzajúcim sa v hmotnej núdzi
a pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím bez prístrešia s neverejnými
poskytovateľmi. BSK v prípade nízkeho prímu prijímateľa sociálnej služby, jeho platovej
neschopnosti platiť plnú výšku úhrady za sociálnu službu poskytuje okrem finančného
príspevku na odkázanosť, vyšší príspevok na prevádzku.
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C. FINANČNÝ PLÁN PODPORY- Sociálne služby na rok 2013 - 2014

oblasti

1.
Sociálne služby na
zabezpečenie
nevyhnutných
podmienok pre
uspokojovanie
základných
životných potrieb

2.
Špecializované
sociálne
poradenstvo

plán podpory

BSK plánuje finančne podporiť zriadenie
integračného centra s kapacitou 20 miest
u neverejného poskytovateľa.
(136,72 € štandardné výdavky / klient/ mesiac pre
rok 2012).
Plánované finančné prostriedky pre organizácie
vedené v registri poskytovateľov sociálnych
služieb, poskytujúce sociálne služby v regióne
BSK, ktoré svojou činnosťou prispievajú k
zvyšovaniu a stabilizácii kvality života občanov
bez domova. (viď tab. č. 1 v prílohe)
BSK plánuje navýšiť finančné prostriedky o 3
poradcov.
(pre rok 2012: 1 poradca /8 298,48 € /rok)

oblasti

plán podpory

3.
Sociálne služby na
riešenie
nepriaznivej
sociálnej situácie
z dôvodu ťažkého
zdravotného
postihnutia
a nepriaznivého
zdravotného stavu

Projekt bezodkladného prijatia v Gaudeamus –
ZKR,
BSK
zabezpečí
v roku
2013
spolufinancovanie projektu vo výške 5%.
Od roku 2014 budú prevádzkové náklady hradené
z rozpočtu BSK.
Klienti, ktorým sa poskytuje sociálna služba v
zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej
pôsobnosti BSK, ktorí sú poberateľmi len dávky v
hmotnej núdzi a nie sú schopní hradiť úhradu za
poskytovanie sociálnej služby z vlastného príjmu.
Počet klientov 9.
985,75 € štandardné výdavky / klient/ mesiac pre
rok 2012
(985,75-150€ priemerná úhrada x 9 klientov x 12
mesiacov = 90 261 € )
Klienti, ktorým BSK v roku 2011 zabezpečil
poskytovanie sociálnej služby u neverejných
poskytovateľov v zariadeniach sociálnych služieb
s celoročnou formou a ktorých priemerná úhrada
za sociálnu službu je max. 150 €.
Počet klientov 67.
985,75 € štandardné výdavky / klient/ mesiac pre
rok 2012
(985,75-150€ úhrada x 67 klientov x 12 mesiacov
= 671 943 € )

2013*

2014*

predpokladané náklady na
sociálnu službu
32 812,80€

32 812,80€

predpokladaná výška
finančného príspevku

530 703,12€

530 703,12€

24 895,44€

24 895,44€

2013*

2014*

predpokladaná výška
nákladov na prevádzku
102€

**

90 261€

90 261 €
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predpokladaná výška
finančného príspevku

671 943€

671 943€
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Počet občanov, ktorým BSK v priebehu
nasledujúceho obdobia zabezpečí poskytovanie
sociálnej služby v DSS na základe evidencie už
doručených žiadostí o poskytnutie sociálnej
služby. Títo občania sú poberatelia
dávky
v hmotnej núdzi a ich príjem je nižší ako 150 €
(6 klientov).
985,75 € štandardné výdavky na mesiac pre rok
2012.
(985,75-150 € úhrada x 6 klientov x 12 mesiacov
= 60 174 € )
*Táto suma zodpovedá štandardným výdavkom za poskytované sociálne služby pre rok 2012.
predpoklad, že bude zvýšená/znížená o reálne štandardné výdavky platné v danom roku.

60 174€

60 174€

V roku 2013 a 2014 je

**Nakoľko ide o nový projekt, reálne náklady na poskytovanie sociálnej služby budú vypočítané na základe ekonomicky
oprávnených nákladov za rok 2013.
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II.

Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

A. Súčasný stav
Bratislavský samosprávny kraj realizuje sociálny program Centrum pre rodiny v
kríze. Základným cieľom Centra pre rodiny v kríze je poskytnúť komplexnú, administratívne
nenáročnú a bezplatnú pomoc členom rodiny, ktorá sa ocitla v ťažkej životnej situácii.
Centrum sprevádza rodinu od náhleho vzniku akútnej krízovej situácie až do jej vyriešenia a
zaradenia späť do bežného života. Poskytuje komplexné sociálne a psychologické
poradenstvo. Komplexnosť služieb ocenia najmä tí, ktorých situácia je komplikovaná a týka
sa buď viacerých členov rodiny alebo viacerých problémov. Partnermi projektu BSK pre
jednotlivé cieľové skupiny sú 3 občianske združenia: Asociácia supervízorov a sociálnych
poradcov, Pomoc ohrozeným deťom a Detský fond Slovenskej republiky. Na
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v rámci sociálneho
programu „Centrum pre rodiny v kríze“ BSK na rok 2012 naalokoval finančné prostriedky vo
výške 33 198,- €.
Svojou činnosťou sa cieľovej skupine prioritne venujú a odbornú pomoc zabezpečujú
hlavne tieto organizácie vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately:
- Kľúč, n. o.: činnosť zameraná na prácu s ľuďmi pred a po výkone trestu, táto nezisková
organizácia v roku 2011 ponúkla pomoc 25 klientom, pre ktorých bolo realizovaných 352
intervencií. V roku 2011 jej poskytol BSK finančný príspevok vo výške: 6 500, 00 €.
- Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, o.z.: sa v rámci sociálneho programu
Centrum pre rodiny v kríze venuje cieľovej skupine, v ktorej rodič/dieťa je pred/ vo/po výkone
trestu. Toto občianske združenie poskytlo pomoc 25 rodinám, 72 členom z týchto rodín,
zrealizovalo 201 osobných stretnutí, 220 telefonických poradenstiev a 57 písomných
poradenstiev. V roku 2011 mu poskytol BSK finančný príspevok vo výške: 11 066, 00 €.
- Brána do života, o. z.: prevádzkuje krízové stredisko a dom na pol ceste pre mladých
dospelých, ktorí už odišli z detského domova, reedukačných zariadení a mladých dospelých
v kríze. V roku 2011 poskytol BSK občianskemu združeniu finančný príspevok vo výške:
80 000,00 €.

B.

Plán podpory

BSK bude aj v nasledujúcom období zabezpečovať realizáciu projektu Centra pre rodiny
v kríze.
BSK plánuje finančne podporiť tie sociálne programy, ktoré si kladú za cieľ zabezpečiť
odbornú pomoc fyzickým osobám pred alebo po výkone trestu, bez prístrešia, v hmotnej
núdzi, fyzickým osobám, ktoré sa ocitnú v nepriaznivej sociálnej situácii a nie sú schopní
sami ani s pomocou rodiny a blízkych osôb nájsť primerané riešenie svojho problému a pre
ich dlhodobé neriešenie sa stali členmi vylúčenej komunity, dôsledkom čoho je nepriaznivá
sociálna situácia spojená s diskrimináciou v spoločnosti v prístupe k zamestnaniu a verejným
službám.
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C.

Finančný plán podpory

Finančné zabezpečenie realizácie projektu Centra pre rodiny v kríze tvorí sumu 33 198 € za
rok / 11 066 € na 1 subjekt /.
Na realizáciu projektov zameraných na cieľovú skupinu občanov s ťažkým zdravotným
postihnutím nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím
bez prístrešia organizáciám Kľúč, n. o., Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, o. z.,
Brána do života, o. z. je na rok 2012 v rozpočte BSK spolu naalokovaná suma 94 000 €.
Na obdobie rokov 2013 – 2014 sa ráta s podobnými výdavkami.
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Príloha č. 1
Tab. č.1 Financovanie sociálnych služieb na zabezpečenie nevyhnutných podmienok pre

uspokojovanie základných životných potrieb.
VÚC

Sociálne služby podľa druhu

Poskytovateľ soc.
služieb

útulok

Križovatky, n.o.

Počet v Kapacita
registri

OZ Brána do života
Depaul Slovensko, n.o.

Spolu:
6
Domovské vzdelávacie centrum, n.o.
Úsmev domova, o.z.

Spolu:
INKLÚZIA
Plamienok, n.o.
Spolu

5

10 000 €

5 485,80 €

6

3

Domovské vzdelávacie centrum, n.o.
Križovatky, n.o.
integračné centrum

39 055,20 €

167

Šanca pre nechcených, o.z.

zariadenie núdzového bývania

50 510,40 €

7

Domov pre každého, o.z.

Spolok Sv. Vincenta de Paul na Sl.
Spolu:
Maják nádeje, n.o.
OZ Brána do života

20
55

Maják nádeje, n.o.

domov na pol ceste

FP BSK za rok FP BSK na
2011
rok 2012

4

2

260
14
10

136 923,60 € 105 421,80 €
12 386,64 €

8 377,32 €

298 132,80 € 217 946,40 €
14 217,12 €

10 780,56 €

522 170,56 € 387 067,08 €
25 613,28 € 18 343,92 €
20 575,20 € 15 382,80 €

15
39
26
19

0,00 €
46 188,48 €
20 316,60 €
17 172,20 €

0,00 €
33 726,72 €
20 136,60 €
18 642,60 €

2
21

2 828,88 €
48 099,24 €

2 804,88 €
47 847,24 €

68
5
7
12

88 416,92 €
8 748 €
x
8 748 €

89 431,32 €
8 748 €
12 000 €
20 478 €

OBEC
nízkoprahové denné centrum
nocľaháreň
stredisko osobnej hygieny

Depaul Slovensko, n.o.
Spolu:
Depaul Slovensko, n.o.
Spolu:
Domov pre každého, o.z.

6
1
1

Mestské centrum sociálnych služieb
Malacky
Depaul Slovensko, n.o.
obec Ivanka pri Dunaji
Spolu:

6
150
150
x Financovanie je v kompetencii
obcí
x
x

4

x
x
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Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK
Bod : „Časový a finančný plán na podporu poskytovania sociálnych služieb a na podporu zriadenia zariadenia sociálnych služieb pre občanov
s ťažkým zdravotným postihnutím nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím bez prístrešia.“
Názov komisie
Stanovisko komisie
Hlasovanie Akceptované / Neakceptované Zapracované /
k návrhu materiálu
Nezapracované
Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí
Komisia schválila návrh
Prítomní 5
predloženého materiálu a
Za
5
bez pripomienok odporúča
Proti
0
na Z BSK
Zdržal
0
Komisia dopravy
Komisia materiál
neprerokovala.
Komisia európskych záležitostí,
Komisia materiál
regionálnej spolupráce a cestovného
neprerokovala.
ruchu
Komisia kultúry
Komisia materiál
neprerokovala.
Komisia regionálneho rozvoja, územného Komisia materiál
plánovania a životného prostredia
neprerokovala.
Komisia školstva, športu a mládeže

Komisia materiál
neprerokovala.

Finančná komisia

Komisia materiál
neprerokovala.

V stĺpci zapracované / nezapracované pripomienky uviesť či boli / neboli zapracované, ak nie, uviesť dôvod.
Vypracoval: Mgr. Ivana Vanacká
V Bratislave dňa 10.05.2012

