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Dôvodová správa 

 

V zmysle § 80 ods. a), b) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách má obec povinnosť 

vypracúvať a schvaľovať komunitný plán sociálnych služieb a tým súčasne vytvárať 

podmienky na podporu komunitného rozvoja, komunitnej práce a komunitnej rehabilitácie         

v oblasti poskytovania sociálnych služieb.  

Komunitný plán sociálnych služieb je jedným z rozvojových plánov mestskej časti. Jedná sa 

o akčný plán rozvoja na dobu piatich rokov. Tento dokument bude pravidelne upresňovaný 

a aktualizovaný na základe plnenia aktivít, ktoré obsahuje plán realizácie a v súlade 

s potrebami, ktoré sa vyskytnú v reálnom živote. Cieľom komunitného plánu sociálnych 

služieb je efektívne využitie všetkých zdrojov v komunite, napĺňať skutočné potreby občanov 

v oblasti sociálnych služieb.  

Na tvorbe Komunitného plánu sa významným spôsobom podieľal spracovateľský  kolektív, 

ktorý pozostával z členov pracovnej skupiny. Hlavnou úlohou tvorby Komunitného plánu 

bolo zabezpečiť transparentnosť celého procesu a umožniť tak všetkým angažovaným 

občanom, neziskovým organizáciám a občianskym združeniam zapojiť sa priamo do procesu  

tvorby Komunitného plánu. 

 Na začiatku celého procesu bolo potrebné analyzovať a zmapovať stav poskytovaných 

sociálnych služieb v MČ Bratislava-Rača a bolo nevyhnutné definovať a konkrétne 

pomenovať potreby obyvateľov. Z uvedeného dôvodu oddelenie pre sociálne veci 

vypracovalo dotazník pre obyvateľov mestskej časti, aby sa zapojili do tvorby komunitného 

plánu. Snažili sme sa získať informácie, týkajúce sa napr. aké sociálne služby im v MČ 

chýbajú, čo by bolo potrebné zlepšiť v tejto oblasti. 

Na stretnutiach k tvorbe komunitného plánu sa zúčastnili predstavitelia občianskych združení 

a neziskových organizácií, denných centier, denného stacionára, zástupca magistrátu z Rady 

seniorov Bratislavy, členovia komisie sociálnej a bytovej a zamestnanci MÚ z oddelenia pre 

sociálne veci. Boli určené priority na uspokojenie potrieb a rozvoja sociálnych služieb, ktoré 
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sú podrobne rozpracované v komunitnom pláne na nasledujúce obdobie. Z analyzovaného 

stavu boli vyhodnotené silné a slabé stránky, ohrozenia a príležitosti. 

Nakoľko vznikla požiadavka zapojiť do tvorby komunitného plánu aj samotných občanov 

pripravila MČ verejné stretnutie, ktoré sa uskutočnilo v 23.10.2019 v Kultúrnom stredisku 

Žarnovická. Na tomto verejnom stretnutí sa okrem zamestnancov oddelenia pre sociálne veci 

a niektorých členov komisie sociálnej a bytov zúčastnili len dvaja obyvatelia mestskej časti. 

 

Komunitný plán sociálnych služieb MČ Bratislava-Rača na roky 2020 - 2024 nadväzuje             

na Komunitný plán sociálnych služieb MČ Bratislava-Rača na roky 2017- 2019. 

  

Komunitný plán sociálnych služieb MČ Bratislava-Rača na roky 2020 - 2024 vypracovala 

spoločnosť Gemini Group s.r.o., Bratislava na základe Zmluvy o dielo č. 53/2019 uzatvorenej 

dňa 25.03.2019 a zverejnenej na webovom sídle mestskej časti. 

 

 

 

 

 


