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1.      Návrh uznesenia  

 
Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 

 

 

odporúča 

 

 

 

 

 MZ MČ Bratislava-Rača schváliť Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb 

mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2020 
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2. Dôvodová správa 

 
Na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača bol uznesením UZN                 

č. 164/10/12/19//P zo dňa 10.12.2019 schválený Komunitný plán sociálnych služieb MČ Bratislava-

Rača na obdobie rokov 2020 - 2024 (ďalej len „KPSS“).  Tento KPSS zohľadňuje potreby občanov 

našej mestskej časti, ktoré boli v procese prípravy Komunitného plánu zmapované. Analyzuje stav 

súčasných poskytovaných sociálnych služieb občanom MČ Bratislava-Rača, hodnotí potreby občanov 

v sociálnej oblasti a navrhuje priority pre rozvoj v tejto sfére na ďalšie stanovené obdobie.  

Podklady k vypracovaniu KPSS boli získané z dotazníkového prieskumu, ktorý vypracovalo 

oddelenie pre sociálne veci. Prieskum monitoroval sociálne potreby obyvateľov a spokojnosť verejnosti 

so sociálnymi službami poskytovanými na území mestskej časti, prieskum prebiehal  v období od 9. júla 

2018 do 8. januára 2019. Dotazník bol dostupný na web stránke, kde ho mohli vypĺňať obyvatelia 

elektronicky. V tlačenej forme bol k dispozícii na prvom kontakte miestneho úradu a na oddelení pre 

sociálne veci. Tiež bol distribuovaný do denných centier pre seniorov, denného stacionára pre seniorov, 

zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, občianskych združení atď. Do prieskumu sa 

zapojilo celkovo 557 respondentov, čo predstavovalo 2,42 % z celkového počtu obyvateľov mestskej 

časti. 

 

KPSS identifikuje prioritne tieto cieľové skupiny: 

1. Seniori 

2. Rodiny s deťmi a mládež 

3. Občania so zdravotným postihnutím 

4. Občania odkázaní na osobitnú pomoc 

 

KPSS  predstavuje metódu plánovania za priamej účasti verejnosti, ktorej sa sociálne problémy 

miestnej komunity priamo dotýkajú a ktorá využije plánované opatrenia na riešenie zadefinovaných 

prioritných oblastí. KPSS je otvorený dokument, v  ktorom sú stanovené rámcové ciele. Snahou 

mestskej časti bolo napriek mimoriadnej situácii vyhlásenej z dôvodu pandémie tieto  ciele  v roku 2020 

úspešne napĺňať.  

 

 

V zmysle § 80 ods. a), b) zákona 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 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 448/2008 Z. z.“)  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. Mestská časť utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja v oblasti poskytovania 

sociálnych služieb, vytvára podmienky na komunitnú prácu za účelom predchádzania vzniku alebo 

predchádzania zhoršenia nepriaznivých sociálnych situácií a riešenia miestnych sociálnych problémov. 

Komunitný plán sociálnych služieb v zmysle schválenej novely musí obsahovať: 

a) analýzu poskytovaných sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb, 

foriem sociálnych služieb a poskytovateľov sociálnych služieb v územnom obvode, 

b) analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb a ďalších obyvateľov v územnom obvode 

c) analýzu demografických údajov a sociálnej situácie v územnom obvode, 

d) určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych 

služieb, foriem sociálnych služieb a cieľových skupín, 

e) časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb, 

f) spôsob každoročného vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb, 

g) podmienky a spôsob zmeny a aktualizácie komunitného plánu sociálnych služieb.  
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Na základe dôslednej analýzy stavu poskytovaných sociálnych služieb a požiadaviek ich prijímateľov a 

pri zohľadnení aktuálnych strategických a koncepčných dokumentov na vyšších úrovniach si mestská 

časť Bratislava-Rača stanovila na najbližšie obdobie tieto strategické ciele – priority rozvoja oblasti 

sociálnych služieb:  

1. Zvýšiť informovanosť verejnosti o sociálnych službách  

2. Zvýšiť počet občanov MČ Bratislava-Rača, ktorým sa poskytne príspevok na zabezpečenie 

sociálnej služby Terénna opatrovateľská služba prostredníctvom neverejných 

poskytovateľov  

3. Zvýšiť počet opatrovateľov  

4. Pokračovať v debarierizácii verejných priestranstiev a verejných budov  

5. Navýšenie počtu terénnych sociálnych pracovníkov  

6. Podpora preventívnych programov zameraných na deti a mládež 

 

 

 

Predkladáme Vám vyhodnotenie KPSS za prvé obdobie plnenia úloh za rok 2020. 

 

 

Vyhodnotenie KPSS MČ Bratislava-Rača za rok 2020 nemohlo byť prerokované na verejnom 

stretnutí s občanmi MČ Bratislava-Rača, občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami 

z dôvodu mimoriadnej situácie. Vyhodnotenie KPSS MČ Bratislava-Rača za rok 2020 prerokovali 

zamestnanci oddelenia pre sociálne veci. Bolo prerokované s členmi KSB.  
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3. Materiál 
 

Vyhodnotenie KPSS za rok 2020 
 

 

PRIO PRIORITA č. 1:  Zvýšiť informovanosť verejnosti o sociálnych službách 

Druh sociálnej služby Všetky druhy 

Cieľová skupina 
Prijímatelia sociálnych služieb, potenciálni prijímatelia 

sociálnych služieb a ich rodiny 

Poskytovateľ služby Mestská časť Bratislava-Rača 

Forma služby Všetky formy 

Stav v roku 2019 /príprava 

KPSS 

Verejnosti chýbajú zrozumiteľné a jasné informácie o tom, 

aké sociálne služby, u koho a za akých podmienok je možné 

využiť. V súčasnosti sú využívané prevažne informačné 

kanály, ktoré dostatočne nepokrývajú cieľovú skupinu 

starších ľudí (internet).  

Popis zámeru 
Vypracovanie mapy sociálnych služieb a brožúry so 

základnými informáciami o sociálnych službách 

Popis plnenia – vyhodnotenie 

za rok 2020 

V čase prípravy komunitného plánu nebolo zrejmé, že 

analogický cieľ majú aj strategické dokumenty BSK a v ich 

gescii bude v roku 2020 vydaná obsiahla kvalitná 

a prehľadná brožúra „Sprievodca sociálnymi 

službami“, ktorá napĺňa všetky kritéria, ktoré na daný 

materiál kladie náš cieľ. Tento dokument je veľmi dobre 

dostupný v tlačenej aj online podobe. Vytváranie paralelnej 

brožúrky orientovanej iba na sociálne služby na území Rače  

by pre verejnosť nemalo zmysel a predstavovalo by 

neekonomické čerpanie finančných zdrojov. Pracovníci 

oddelenia pre sociálne služby sa preto sústredili na 

informovanie klientov – potenciálnych záujemcov 

o sociálne služby o tejto brožúre. Seniorom sprístupňovali 

informácie v tlačenej podobe, pre občanov schopných 

pracovať s počítačom bol mailom zasielaný link na brožúru 

na stránke BSK. Referenti oddelenia pre sociálne veci sa 

počas obdobia pandémie sústredili na prípravu 

informačných materiálov zameraných na navigáciu 

klientov a ich rodín v riešení jednotlivých životných 

situácií súvisiacich s oblasťou sociálnej práce. Každý 

z pracovníkov oddelenia pre sociálne veci má spracované 

informačné poradenské materiály pripravené na tlač, 

prípadne na zaslanie emailom, materiály sú priebežne 

aktualizované a dopĺňané. 

Plánovaná aktivita Termín realizácie 2020 – 2024  

Finančné náklady 2 000 € 

Zdroje 

financovania 
Rozpočet mestskej časti 

Čerpanie financií  nevyčerpané 
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PRIORITA č. 2: Zvýšiť počet občanov MČ Bratislava-Rača, ktorým sa poskytne 

príspevok na zabezpečenie sociálnej služby Terénna opatrovateľská 

služba prostredníctvom neverejných poskytovateľov 

Druh sociálnej služby 
Opatrovateľská služba, § 41 zákona č. 448/2008 

o sociálnych službách 

Cieľová skupina 

Občania Rače odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby pri 

úkonoch sebaobsluhy, ktorým sa poskytuje opatrovateľská 

služba v ich prirodzenom, domácom prostredí a na ktorých 

už nemá MČ Bratislava-Rača kapacitu vlastných 

opatrovateľov 

Poskytovateľ služby Neverejní poskytovatelia 

Forma služby Terénna 

Stav v roku 2019 /príprava 

KPSS 

V čase prípravy strategického dokumentu mestská časť 

evidovala vyšší počet záujemcov o domácu opatrovateľskú 

službu, ktorých viedla v poradovníku. Na základe 

komunikácie s inými mestskými časťami dospeli 

pracovníci oddelenia v čase prípravy dokumentu k záveru, 

že pre MČ bude prínosom vytvoriť zmluvu s neverejným 

poskytovateľom a vytvoriť podmienky pre poskytovanie 

tejto služby prostredníctvom neverejného poskytovateľa 

pre 10 osôb ročne. 

Popis zámeru (personálne, 

prevádzkové, organizačné 

podmienky) 

Vytvorenie predpokladov pre zabezpečenie poskytovania 

domácej opatrovateľskej služby neverejnými 

poskytovateľmi prostredníctvom Zmluvy s neverejnými 

poskytovateľmi oddelenie pre sociálne veci. Text zmlúv 

zabezpečí právnik. Je potrebné: 

• vyriešiť rozpočtové zdroje „príspevku neverejnému 

poskytovateľovi“  

• doplnenie VZN o poskytovanie príspevku 

neverejnému poskytovateľovi 

• pripraviť znenie Zmluvy o poskytnutí príspevku 

• nadviazať spoluprácu s neverejnými poskytovateľmi 

podľa Registra poskytovateľov 

• zabezpečiť kontrolu použitia finančného príspevku 

u neverejného poskytovateľa. 

• zabezpečiť podklady (tlačivá) na vyúčtovanie 

príspevku neverejným poskytovateľom. 

Popis plnenia – vyhodnotenie 

za rok 2020 

V rozpočte boli vytvorené zdroje pre financovanie 

príspevku neverejnému poskytovateľovi. 

Od januára 2020 sa koordinátorovi pre opatrovateľskú 

službu darilo prostredníctvom našich opatrovateliek 

uspokojiť všetkých žiadateľov o tento typ sociálnej služby. 

Referent pre posudkovú činnosť a koordinátorka 

opatrovateľskej služby si dali za cieľ všetkých 

potenciálnych záujemcov komplexne informovať aj 

o možnosti využitia služieb poskytovaných neverenými 

poskytovateľmi. Nikto zo žiadateľov o domácu 

opatrovateľskú službu neprejavil záujem  o poskytovanie 

služby neverejným poskytovateľom. Ako možný dôvod 

vnímame:  

- služba poskytovaná našimi opatrovateľkami bola 

v roku 2020 dostatková, všetci žiadatelia ju dostali 

poskytnutú  v čase keď službu potrebovali, 
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- cena opatrovateľskej služby poskytovanej našou 

mestskou časťou je veľmi nízka, preto je klientmi 

a ich rodinami preferovaná,  

- pri poskytovaní sociálneho poradenstva sme sa 

sústredili na komplexné informovanie rodín 

a využitie iných foriem analogickej služby – mnohé 

sú pre klientov a ich rodiny finančne výhodnejšie, 

ide predovšetkým o využitie príspevkov úradu 

práce – príspevok na opatrovanie, príspevok na 

osobnú asistenciu,  

- v marci 2020 začal v mestskej časti poskytovať 

službu dovozu obedov nový komerčný 

poskytovateľ „Obedy pre seniorov“. Služba bola 

poskytovaná za veľmi prijateľnú cenu 2,55 €, 

neskôr 3,50 € vrátane dovozu, firma umožňuje 

dovoz obedov aj počas víkendu, pre mnohých 

klientov je tento typ služby dostatočnou službou, 

- rodiny uprednostňovali opatrovateľky, ktoré 

bývajú priamo v mestskej časti (preferencia 

pracovníkov, ktorí vedeli znížiť svoju mobilitu na 

minimum a tak počas pandémie minimalizovať 

riziko infikovania klienta). 

Pracovníci oddelenia sa v roku 2020 sústredili na 

nastavenie, plnenie a kontrolu plnenia veľmi prísnych 

opatrení pre maximálne bezpečné poskytovanie domácej 

opatrovateľskej služby v podmienkach pandémie. Služba 

bola obmedzení na nevyhnutné úkony iba v období 16.03. – 

31.05.2020. V neskoršom období služba v domácich 

podmienkach fungovala v plnom rozsahu.  

Pri napĺňaní tohto cieľa sa pracovníci oddelenia sústredili 

na získavanie materiálov o spolupráci s neziskovými 

organizáciami. Pracovníci oddelenia si vytvorili prehľad 

o existujúcich neverejných poskytovateľoch DOS 

a získavali referencie o kvalite nimi poskytovaných služieb. 

Plánovaná aktivita Termín realizácie 2020 – 2024 

Finančné náklady 

Odhad nákladov: 

Počet opatrovaných občanov: 10 

Odhadovaný príspevok na hodinu: 

1,50 €. 

Maximálny počet hodín poskytnutia 

príspevku na deň a 1 občana: 3 

hodiny 

Počet pracovných dní v roku: 250 

Odhad nákladov na poskytnutie 

finančného príspevku na 1 občana za 

rok = 1,50 x 3 x 250 = 375,00 

€/rok/občan. 

Za 10 občanov = 375,00 x 10 = 

3 750,00 €/rok 

Za obdobie 5 rokov (2020 – 2025): 

3 750,00 x 5 = 18 750,00 za 5 rokov 

spolu 

Zdroje 

financovania 
Rozpočet mestskej časti 

Čerpanie financií  nevyčerpané 
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PRIORITA č. 3: Zvýšiť počet opatrovateľov 

Druh sociálnej služby § 41 zákona o sociálnych službách 

Cieľová skupina 

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná 

v domácom prostredí fyzickej osobe, ktorá: 

a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň 

odkázanosti je najmenej II a 

b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch 

starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych 

aktivitách. 

Poskytovateľ služby Mestská časť Bratislava-Rača 

Forma služby Terénna 

Stav v roku 2019 /príprava 

KPSS 

Dopyt po opatrovateľskej službe prevyšoval počet 

opatrovateľov.  

Popis zámeru (personálne, 

prevádzkové, organizačné 

podmienky) 

v personálnej štruktúre oddelenia pre sociálne veci vytvoriť 

20 miest pre opatrovateľky, prijatie nových opatrovateliek 
poskytujúcich sociálnu službu v domácom prostredí 

prijímateľa. 

Popis plnenia – vyhodnotenie 

za rok 2020 

V personálnej štruktúre bolo vytvorených 20 miest na 

pozíciu opatrovateľky v domácom prostredí klienta, v roku 

2020 prebiehal národný projekt Podpora opatrovateľskej 

služby, ktorý nám pomohol vytvárať finančné podmienky 

pre podporu 20 opatrovateliek. Napriek opakovane 

uverejňovaným výberovým konaniam na pozíciu 

opatrovateľky sme mali počas celého roka obsadených iba 

16 miest opatrovateliek. Získať nových ľudí do tímu sa nám 

nedarilo napriek tomu, že sme vytvorili pre opatrovateľky 

lepšie finančné podmienky, viaceré nefinančné benefity 

/možnosť preplatenia 100 € z ročného predplatného 

cestovného lístka na MHD, možnosť dopĺňať si vzdelanie 

rôznymi kurzami cez vzdelávaciu organizáciu Mosty 

pomoci, s ktorou sme začali spolupracovať, nákupom 

odbornej literatúry pre tím opatrovateľskej služby, 

pokračovaním zabezpečenia kompletnej série osobných 

ochranných pomôcok a ich pravidelného dopĺňania. Na 

prelome roka 2019-2020 opatrovateľky dostali zimnú obuv, 

počas celého roka pravidelne dostávali k dispozícii 

dezinfekčné gély, dezinfekčné spreje, ochranné krémy na 

ruky, rukavice, jednorazové rúška, neskôr látkové rúška 

s možnosťou prania, rúška s textíliou s obsahom striebra, 

v druhej polovici roka 2020 opatrovateľky dostali 

k dispozícii ochrannú pracovnú obuv na presuny v exteriéri 

na jeseň a jar, pracovné oblečenie /nohavice a zdravotnícke 

polokošele do každej domácnosti, dezinfekčný prací 

prostriedok/. Všetky opatrovateľky sa nám podarilo získať 

na spoluprácu pri pravidelnom testovaní AG testami /od 

novembra 2020 boli pravidelne testované pre zvýšenie 

bezpečia klientov. Na pravidelnej báze sme opatrovateľky 

informovali o novinkách v platných protipandemických 

opatreniach. Pri mailovej komunikácii a telefonických 

rozhovoroch s potenciálnymi záujemcami o pozíciu sme 

ponúkali ako benefit aj možnosť ubytovania na ubytovni 

mestskej časti.  

Ako dôvod nenaplnenia plánovaných personálnych kapacít 

vnímame:  
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- obavy potenciálnych opatrovateľov zo zahájenia 

práce v domácnostiach v období pandémie t.j. 

zvýšených rizík ochorenia na koronavírus /kampaň 

potreby zvýšenej ochranu vysielaná v médiách 

pôsobila na potenciálnych zamestnancov ako 

antikampaň vo vzťahu k práci opatrovateľky, prácu 

v domácom prostredí vnímali potenciálni 

uchádzači o zamestnanie ako veľmi rizikovú, 

- pomerne nízke platové ohodnotenie, v roku 2020 

bolo vo výške 730 €, 

- výrazne vyššie platové ohodnotenie v pobytových 

sociálnych službách. 

Plánovaná aktivita Termín realizácie 2020 – 2024 

Finančné náklady 

Mzdy a odvody opatrovateliek – 

závisia od určenej minimálnej mzdy 

a jej násobku v zmysle 

odmeňovacieho poriadku MČ 

Bratislava-Rača 

Spolu približne okolo 125 275 €  

Zdroje 

financovania 

Rozpočet mestskej časti 

Nenávratný finančný príspevok 

Čerpanie financií  
Projektové finančné zdroje na 4 ľudí 

nevyčerpané 

 

 

 

PRIORITA č. 4: Pokračovať v debarierizácii verejných priestranstiev a verejných budov 
Druh sociálnej služby - 

Cieľová skupina 

Obyvatelia a návštevníci mestskej časti, osoby 

s pohybovými ťažkosťami, osoby na invalidných vozíkoch, 

rodiny s malými deťmi  

Poskytovateľ služby Mestská časť Bratislava-Rača 

Forma služby - 

Aktuálny stav 

Viaceré verejné priestranstvá a verejné budovy nedisponujú 

bezbariérovým prístupom, čo sťažuje prístup invalidným 

vozíkom, kočíkom, ľuďom s pohybovými ťažkosťami.  

Kapacita služby - 

Potreby cieľovej skupiny Bezbariérový prístup 

Popis zámeru (personálne, 

prevádzkové, organizačné 

podmienky) 

Debarierizácia Miestneho úradu v Rači (obe budovy) a 

Základnej školy s materskou školou na Hubeného 25. Pri 

rekonštrukcii ciest a chodníkov budú riešené bezbariérové 

nábehy. Podrobnejšie informácie o technickom riešení 

stanoví projektová dokumentácia. Zámer je v súlade 

s Vyhláškou č. 532/2002 Z. z. Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na 

výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na 

stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou 

pohybu a orientácie.  

Popis plnenia – vyhodnotenie 

za rok 2020 

Téma debarierizácie úradu na Kubačovej bola dočasne 

vyriešená získaním schodolezu od firmy Velcon /boli sme 

vybraní v súťaži projektov a získali tak schodolez 

bezplatne/, pre neskoršiu realizáciu je plánovaná nájazdová 

plošina.  
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Školský úrad vytvoril dohodu medzi ZŠ a MŠ Hubeného 

a ZŠ Tbiliská o prijímaní žiakov, ktorí potrebujú 

bezbariérovú úpravu vstupu do budovy a bezbariérový 

interiér, takéhoto žiaka by prednostne prijímala ZŠ Tbiliská, 

ktorá má v budove vybudovaný výťah a majú skúsenosti 

s integráciou detí s pohybovým hendikepom. 

Debarierizačné riešenia pre budovu ZŠ a MŠ Hubeného 

neboli navrhované, budova je riešená medziposchodiami, 

išlo by o mimoriadne nákladný projekt. Rekonštrukcia 

chodníkov a ciest bola realizovaná v súlade s platnou 

legislatívou a spĺňa všetky kritéria bezbariérovosti: 

- Kadnárova /ihrisko pri Lidl, bezbariérovo riešená 

dlažba/  

- chodník na Hečkovej 

- Detvianska /projekt realizovaný s osadením 

vodiacej lišty, súčasťou projektu bolo aj zrušenie 

parkovacích miest čím sa vytvorili podmienky na 

odstránenie fyzických bariér/ 

- Bolo vybudovaných viacero tzv. taktických 

chodníkov na mieste vychodených chodníkov 

Vedúci referátu dopravy na MÚ absolvoval školenie 

o debarierizácii v Únii nevidiacich a slabozrakých 

Slovenska 

Plánovaná aktivita Termín realizácie 2020 – 2024  

Finančné náklady Cca 70 000 EUR  

Zdroje 

financovania 

Rozpočet mestskej časti 

Nenávratný finančný príspevok 

 

 

 

PRIORITA č. 5: Navýšenie počtu terénnych sociálnych pracovníkov 
Druh sociálnej služby § 24a zákona o sociálnych službách 

Cieľová skupina Fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii  

Poskytovateľ služby Mestská časť Bratislava-Rača 

Forma služby Terénna 

Aktuálny stav 

Nedostatok terénnych sociálnych pracovníkov. MČ 

Bratislava-Rača má aktuálne vytvorené a obsadené jedno 

pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka. Je 

žiaduce, aby MČ Bratislava-Rača disponovala aspoň dvoma 

terénnymi sociálnymi pracovníkmi. 

Kapacita služby 

Aktuálna kapacita: 1 

Požadovaná kapacita: 2 

Potrebné navýšenie kapacít o: 1 

Potreby cieľovej skupiny 
Sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, pomoc pri 

uplatňovaní práv, stravovanie.  

Popis zámeru (personálne, 

prevádzkové, organizačné 

podmienky) 

Činnosť terénnej sociálnej práce t.j vyhľadávanie osôb 

v nepriaznivej sociálnej situácii, vykonávanie preventívnej 

aktivity, poskytovanie sociálneho poradenstva, sociálnej 

rehabilitácie, pomoci pri uplatňovaní práv a právom 

chránených záujmov a utváranie podmienok na výdaj stravy 

alebo výdaj potravín budú vykonávať 2 terénni sociálni 

pracovníci.  

Popis plnenia – vyhodnotenie 

za rok 2020 

Počas roka 2020 sa podarilo vytvoriť projekt terénnej 

sociálnej práce krízovej intervencie, ktorý bol záverom roka 
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podaný na VÚC ako žiadosť o registráciu novej sociálnej 

služby terénnej sociálnej služby krízovej intervencie. 

Pre fungovanie dvojčlenného mobilného terénneho tímu 

oddelenie pre sociálne veci vypracovalo a podalo projekt do 

dotačnej schémy MPSVaR SR, jeho cieľom je získanie auta 

na realizáciu terénnej sociálnej práce.  

Do personálnej štruktúry oddelenia pre sociálne veci sa 

podarilo pre rok 2021 dostať dvoch terénnych sociálnych 

pracovníkov. 

Plánovaná aktivita Termín realizácie 2020 – 2024 

Finančné náklady 

Platy dvoch pracovníkov novo 

vytvoreného referátu terénnej 

sociálnej práce krízovej intervencie 

Zdroje 

financovania 
Rozpočet mestskej časti 

Čerpanie financií  bez finančných nákladov 

 

 

 

PRIORITA č. 6: Podpora preventívnych programov zameraných na deti a mládež 
Druh sociálnej služby - 

Cieľová skupina Deti a mládež 

Poskytovateľ služby Mestská časť Bratislava-Rača 

Forma služby - 

Aktuálny stav 

Deti závislé na drogách, na alkohole, deti s poruchami 

správania sa, záškoláctvo, drobná kriminalita, nedostatočná 

hĺbkovejšia práca s rodinou, nedostatočná informovanosť 

verejnosti o preventívnych programoch.  

Kapacita služby  - 

Potreby cieľovej skupiny Informačná osveta 

Popis zámeru (personálne, 

prevádzkové, organizačné 

podmienky) 

Zámerom je podporiť školy/organizácie s preventívnymi 

programami (protidrogové, protialkoholické a pod.) 

informovaním verejnosti o aktuálnych/plánovaných 

programoch. Zvýšiť súčinnosť s úradom práce, sociálnych 

vecí a rodiny.  

Popis plnenia – vyhodnotenie 

za rok 2020 

Posilnili sme spoluprácu so školami, začiatkom roka sa 

vytvorili základné podklady pre projekty venované 

prevencii na školách, projekty neboli podané pre pandémiu, 

nebolo možné zabezpečiť účasť detí na aktivitách. Nebola 

možnosť zapojenia sa do projektovej výzvy orientovanej na 

deti a mládež z dôvodu pandémia boli programy pre túto 

oblasť redukované.  

Posilnila sa spolupráca s políciou, bol vytvorený kontakt na 

preventistov venujúcich sa témam prednášok pre mládež. 

Posilnila sa spolupráca s občianskymi združeniami – 

Mládež ulice /so zameraním - terénna sociálna práca 

s deťmi a s mládežou, práca v rodinách a komunitná práca/, 

Ako doma, Amavet /voľnočasové aktivity pre deti 

a mládež/. Aktivity pre mladých od marca nebolo možné 

realizovať z dôvodu pandémie/. 

Posilnila sa spolupráca s Úradom práce sociálnych vecí 

a rodiny SR pri riešení problémových rodín. 

Terénny sociálny pracovník sa intenzívne venoval 

prípadovej práci priamo v domácnostiach detí žijúcich 
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v rodinách ohrozených rôznymi vážnymi sociálno-

patologickými javmi.  

Vytvorili sme sieť pre pomoc nízkopríjmovým rodinám – 

spolupráca s račianskou charitou, dobrovoľníkmi so 

záujmom sponzorovať možnosti online vzdelávania 

ohrozených detí a mládeže a pod. 

 

Plánovaná aktivita Termín realizácie 2020 – 2024 

Finančné náklady - 

Zdroje 

financovania 
- 
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4. Stanoviská stálych komisií 
     Materiál: Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2020 

 

 

 Komisia stanovisko 

zapracované 

A/N zdôvodnenie 

Komisia finančná a majetková  
 

 
  

Komisia školská, kultúrna, športová a pre 

podporu podnikania a vinohradníctva     

Komisia  životného prostredia výstavby, 

územného plánu a dopravy      

Komisia sociálna a  bytová  

odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť 

„Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych 

služieb mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2020“ 

 

 A 
  

 


