MsZ 14. 12. 2020
K bodu 16.
Monitorovacia správa plnenia aktivít komunitného plánu 2020.
V súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej zákon a sociálnych
službách) MsZ dňa 28. 5. 2018 uznesením č. 13/2-5/18 schválilo Komunitný plán sociálnych
služieb na roky 2018 – 2023 (ďalej len KPSS).
KPSS mesta je vypracovaný v súlade s požiadavkami zákona o sociálnych službách a tiež s
ohľadom na národné priority rozvoja sociálnych služieb, so zreteľom na miestne podmienky,
potreby a špecifiká. Jeho základnou ideou je komunitný rozvoj, skvalitnenie a humanizácia
poskytovaných sociálnych služieb, resp. doplnenie chýbajúcich sociálnych služieb na základe
požiadaviek a záujmu občanov mesta. Určuje personálne, finančné a prevádzkové podmienky na ich
zabezpečenie, spôsob vyhodnocovania plnenia KPSS predložením výstupov vo forme
monitorovacej správy 1x ročne na rokovanie MsZ na posúdenie. MsZ môže prípadne navrhnúť
zmeny opatrení, ktoré podliehajú schvaľovaniu v MsZ.
Globálnym cieľom koncepcie rozvoja sociálnych služieb je zabezpečenie kvalitných
sociálnych služieb s orientáciou na ich potreby a preferencie. Tento hlavný cieľ je rozpracovaný do
4 cieľových skupín – seniori – priority a opatrenia 1.1 – 1.6, ťažko zdravotne postihnutí občania
a občania so zdravotnými obmedzeniami – priority a opatrenia 2.1 – 2.5, deti, mládež a rodina
v riziku sociálneho vylúčenia – priority a opatrenia 3.1 – 3.7 a neprispôsobiví občania iní
obyvatelia ohrození chudobou a sociálnym vylúčením – priority a opatrenia 4.1 – 4.

Tabuľka 1: Harmonogram realizácie opatrení s určením kapacity sociálnych služieb
Opatrenie
Opat.
Rok plánovanej realizácie opatrenia
podľa
2020
zákona
Číslo
Názov
o soc.
službách
(A/N)1
Cieľová skupina: Seniori

1.1

Podpora sociálnych kontaktov
realizáciou kultúrnospoločenských podujatí pre
seniorov a oceňovaním
jubilantov

N

1.2

Podpora poskytovania
opatrovateľskej služby
v domácnosti v prípade potreby

A

Vzhľadom k situácii, ktorá je v tomto roku
ovplyvňovaná pandémiou COVID 19, vyhlásenými
núdzovými stavmi a opatreniami na zabránenie
šírenia koronavírusu, kultúrno-spoločenské podujatia
pre seniorov sa konali v obmedzenom režime.
Tradičné posedenie dôchodcov ako aj prijatie
jubilantov 70, 75, 80, 85, 90 a viacročných bolo
nahradené osobným odovzdaním darčekového
poukazu a kalendára a uskutočnilo sa za celý rok
naraz v októbri.
V r. 2020 mesto poskytuje v rámci projektu Podpora
opatrovateľskej služby v meste túto sociálnu službu
4 fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej
fyzickej osoby, celkovo pracovný úväzok
opatrovateliek je 1,75. V rámci Aktivity č. 2 , názov

1.4

Podpora psychohygieny
seniorov a zvyšovanie pocitu
užitočnosti posilňovaním
dobrovoľníckej činnosti (napr.
pri výsadbe kvetín, spoluprácou
pri vedení krúžkov a pod.)

N

1.5

Realizácia osvetových
informačných kampaní na
zabránenie zneužívania seniorov

N

1.6

Poskytovanie dotácie na stravu
a služby donášky obedov do
domácnosti seniorom a ŤZP
osobám

N

projektu Pracuj, zmeň svoj život máme vytvorené 2
nové pracovné miesta opatrovateliek, ktoré poskytujú
opatrovateľskú službu 4 fyzickým osobám odkázaným
na túto službu.
Táto aktivita sa realizuje individuálne v rámci
starostlivosti o domácnosť, vlastné záhrady. V meste
nie je zatiaľ organizácia, ktorá by zastrešovala
seniorov. Skupina žien – dobrovoľníčok/senioriek sa
pravidelne stretáva s prijímateľmi sociálnych služieb
v Zariadení pre seniorov Jasoň. Aj táto oblasť však
v tomto roku je poznačená pandemickou situáciou,
stretnutia sa realizovali len začiatkom roka a v letných
mesiacoch.
Mesto informuje občanov – seniorov upozorneniami
v občasníku Starovešťan, reláciami v mestskom
rozhlase, prostredníctvom oznamov na úradných
tabuliach mesta, ako aj na webstránke mesta.
V tomto roku je príspevok na stravovanie
poskytovaný našim občanom v rozpätí 0,20 až 1,-- €
v závislosti od výšky príjmu, a to na poberanie stravy
v stravovacích zariadeniach v meste ako aj načim
občanom -klientom ZSS Jasoň. K 15. 11. 2020 bol
tento príspevok poskytnutý 68 dôchodcom, výška
poskytnutého príspevku k 30. 10. 2020 je 4 808,11 €.

Cieľová skupina: Ťažko zdravotne postihnutí občania a občania so zdravotnými obmedzeniami

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Podpora zriaďovania
chránených dielní a chránených
pracovísk na území mesta

Zabezpečenie vhodných
a dostupných priestorov na
klubovú činnosť pre seniorov
a občanov so zdravotným
postihnutím
Zlepšenie bezbariérového
prístupu do budov a na
verejných priestranstvách
Podpora poskytovania
opatrovateľskej služby
v domácnosti v prípade potreby
Na základe záujmu zriaďovanie
a zabezpečovanie služieb, ktoré
absentujú (napr. prepravná
služba a pod.)

N

N

N

A

A

Mesto vzhľadom k tomu, že neeviduje požiadavky,
resp. záujem, uvedenej skupiny občanov o prácu
v chránenej dielni, pracovisku, túto formu pomoci
nezriadilo. Mesto neviduje žiadnu žiadosť iného
prípadného zriaďovateľa tejto formy sociálnej
pomoci, ktorú by mesto v prípade záujmu podporilo.

Mesto má vhodné priestory pre klubovú činnosť.
(viď bod 1.4)

Viď bod 1.2
Prepravnú službu v prípade potreby zabezpečuje
Domov dôchodcov Spišské Hanušovce aj pre
žiadateľov z oblasti Zamaguria. O poskytovanie iných
služieb nebol prejavený záujem.

Cieľová skupina: Deti, mládež a rodina v riziku sociálneho vylúčenia
3.1

Skvalitnenie športovísk v meste

N

-

N

Tradičné kultúrno-spoločenské podujatia ako ZFS, Dni
mesta, či iné sa v tomto roku v meste nekonali - viď
bod 1.1. Mesto sa podieľalo na organizácii Farského
dňa v našom meste. Predpokladá sa, že príchod
Mikuláša sa v nejakej oklieštenej forme uskutoční.

N

Mesto spolupracuje s CVČ, ŠKD, MŠ, ZŠ, organizujú
sa besedy so spisovateľmi v mestskej knižnici, súťaže
v prednese poézie a prózy.

3.6

Pomoc sociálne odkázaným
rodinám vo forme dotácie na
stravu a školské potreby pre deti
navštevujúce ZŠ

N

Dotácie na stravu a školské potreby sú aj naďalej
poskytované prostredníctvom ÚPSvaR.
V tomto roku boli poskytnuté takto:
- školské pomôcky v MŠ – 16,60, v ZŠ 448,20 €
Dotácia na stravu v MŠ za 1. polrok čerpaná vo výške
– 5 846,40, čerpanie za 8 mesiacov bolo vo výške
1 401,60; dotácia pre ZŠ posktytnutá vo výške
45 384,-- €, čerpanie za 1. polrok 14 570,40 €.

3.7

Rozšírenie kapacity materskej
školy

N

3.2

3.3

Organizácia kultúrnospoločenských podujatí pre deti,
mládež a rodiny
Podpora činnosti organizácií
a inštitúcií, ktorých cieľovou
skupinou sú deti a mládež

-

Cieľová skupina: Iné osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením

4.1

4.2

Podpora celoživotného
vzdelávania (rekvalifikačné
kurzy, školenia...)

Realizácia základného
sociálneho poradenstva

N

Realizuje sa v spolupráci s ÚPSVaR Kežmarok,
pracovisko Spišská Stará Ves, mesto poskytuje pre
túto činnosť priestory v zasadačke v kultúrnom dome.

N

Sociálne poradenstvo sa poskytuje priebežne, podľa
záujmu a požiadaviek jednotlivých klientov buď
prostredníctvom sociálneho pracovníka MsÚ
alebo terénnych sociálnych pracovníkov, a to či už na
úseku evidencie nezamestnanosti, poskytovania
dávok a príspevkov v hmotnej núdzi, osobitného
príjemcu prídavku na dieťa alebo dávky v hmotnej
núdzi. Terénne sociálne pracovníčky poskytujú aj
priamu pomoc pri vybavovanie rôznych sociálnych
a dôchodkových dávok, pomáhajú a aj vybavujú
posudzovanie sociálnej odkázanosti a následnej aj
umiestnenie do príslušného sociálneho zariadenia.
Poskytujú sociálne intervencie a plánovanie procesu
riešenia sociálneho problému, individuálne

4.3

Zapájanie sa do projektov
menších obecných služieb
a ďalších nástrojov AOTP

4.4

Okamžitá pomoc osobám
v hmotnej núdzi v prípade
potreby

N

N

a skupinové sociálne poradenstvo, špecializované
sociálne poradenstvo ( v súlade s podmienkami
zákona o soc. službách).
V rámci NP „Cesta na trh práce“ a na základe § 54 ods.
10 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
mesto zamestnalo 6 pracovníkov na od 6.4.2020 do
6.4.2021. Aktivačnej činnosti formou menších
obecných služieb pre obec na momentálne zúčastňujú
5 UoZ. V rámci projektu TSP mesto zamestnáva 1
terénneho pracovníka a jedného asistenta.
Mesto má schválené VZN č. 3/2015 o poskytovaní
sociálnej pomoci, upravené doplnkom č. 1/2017.
V r. 2020 nebola podaná žiadosť o poskytnutie
pomoci.

Vysvetlivky:
Opatrenie sa v danom roku PLÁNUJE realizovať
Opatrenie sa v danom roku realizovať NEPLÁNUJE

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie Monitorovacia správa plnenia aktivít komunitného plánu
2020.

