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Vyhodnotenie KOMUNITNÉHO PLÁNU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A ROZVOJA KOMUNÍT MESTA PREŠOV (2009) 

 

 
Štruktúra hodnotenia komunitného plánu  prebiehala v dvoch etapách a to: 

 

I. Vyhodnotenie komunitného plánu v línii sociálnych služieb poskytovaných mestom Prešov – odborom sociálnych služieb a jeho oddelenia – čo  sa podarilo zrealizovať, čo sa vôbec 

nepodarí, čo sa plánuje na najbližšie obdobie, novinky 

II. Vyhodnotenie sociálnych služieb, ktoré sú  zabezpečovaných  prostredníctvom  mimovládnych  organizácií  pre mesto Prešov aj s finančným príspevkom mesta  - čo  sa podarilo zrealizovať, 

čo sa vôbec nepodarí, čo sa plánuje na najbližšie obdobie, novinky 

 

 

Časový harmonogram hodnotenia: 

 

September 2012  – jún 2013   

- aktívna spolupráca a komunikácia sekcie služieb občanom, oddelenia  sociálnych služieb a  jednotlivých referátov s pracovnou skupinou vyhodnocujúcou  komunitný plán 

- konkrétne oslovovanie jednotlivých mimovládnych organizácií  a komunikácia s nimi 

Júl  2013– september 2013  

- spracovanie a vyhodnotenie Komunitného plánu a návrhu Akčného plánu mesta Prešov na roky 2014 - 2015 

 

Január – Marec 2016  

- spracovanie a doplnenie vyhodnotenia Komunitného plánu a návrhu Akčného plánu mesta Prešov na roky 2016 - 2017 
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Organizácie, ktoré sa zapojili do etapy vyhodnocovania Komunitného plánu sociálnych služieb a rozvoja komunít mesta Prešov: 

 

- Občianske združenie VÁNOK, Važecká 3, Prešov 

- Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“, Važecká 3, Prešov / Krízové stredisko, Hlavná 58, Prešov 

- Územný spolok Slovenského Červeného kríža, Jarková 45, Prešov 

- MAGIS o.z., Konštantínova 2, 080 01 Prešov 

- Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá 1, Prešov 

- Zariadenie pre seniorov Harmónia – Cemjata, Prešov 

- Slovenský zväz telesne postihnutých – okresné centrum, Sibírska 24, Prešov 

- Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná 2, Prešov 

- Občianske združenie BARLIČKA, Prostějovská 38, Prešov 

- ZOM Prešov – občianske združenie ľudí so zdravotným postihnutím, Karpatská 18, Prešov 

- Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc, Štúrova 23, Prešov 

- Relevant, n.o., Svätoplukova 11, Prešov 

- Základná organizácia Zväzu diabetikov Slovenska v Prešove, Prostějovská 27, Prešov 

- DORKA – Centrum pre obnovu rodiny Prešov, Lomnická 30, Prešov 

- TROJLÍSTOK n.o., Konštantínova 3, Prešov 

- Ako doma, n.o., Ďumbierska 40, Prešov 

- Záujmové združenie žien MYMAMY, Okružná 32, Prešov 

- OZ Venuše, Požiarnická 17, Prešov 

a ďalšie  
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Cieľová skupina: SOCIÁLNE  VYLÚČENÍ 
Hlavný cieľ  x / Špecifické ciele x.x / Opatrenia – x.x.x / Aktivity x.x.x.x Hodnotenia 

1.1.1. Vytvoriť podmienky pre zriadenie nízkoprahového denného centra (nebytové priestory ) splnené  

(komunitné centrum v lokalite K Starej tehelni – pod 

správou mesta) a ďalšie nízkoprahové centrá zriadili 

MVO (napr. Charita) 

 

1.1.2. Dobudovať v rámci komplexu Pod Táborom priestor s kapacitou 10 miest, pre klientov pod 

vplyvom alkoholu / najnižší štandard  

splnené  

 Charita v spolupráci s mestom a nemocnicou 

 

1.1.3. Vybudovať samostatný objekt pre psychicky a fyzicky postihnutých klientov nesplnené 

1.1.4. Vybudovať samostatný objekt (forma domčekov) so samostatným režimom kombinovaného 

podporovaného bývania – ubytovne so sociálnou asistenciou pre členov komunity  tesne pred 

zaradením do života 

nesplnené  

zo strany mesta  - dôvod financie – nereálne, nemožné 

financovať z  oficiálnych  zdrojov rozpočtu mesta ani  

z fondov EÚ 

 

1.1.5. Vytvoriť dočasné bývanie pre odchovancov detských domovov / domov na pol ceste splnené 

 prevádzkujú MVO – RELEVANT n.o.(Domov na pol 

ceste – Hniezdo - štvorizbový byt – 5 miest pre mladé 

ženy a Partnerstvo pre sociálny rozvoj a pomoc – 

Domov na pol ceste D-partner - finančne podporené 

z VÚC PO ) 

1.1.6. Vytvoriť podmienky pre resocializáciu žien so závislosťami čiastočne splnené  

cez  Územný spolok Slovenského Červeného  kríža -  

stretnutia žien alkoholičiek ( koncepcia resocializácie 

žien so závislosťami – nevypracované), Trojlístok , n.o. 

– integračné centrum, LADY klub, poradenstvo, práca 

s rodinami). Koncepcia resocializácie – nevypracovaná. 
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1.2.1 . Zabezpečiť varenie stravy pre ľudí v kríze splnené  

v spolupráci s MVO, GKCH 

1.2.2. Zabezpečiť vydanie stravy pre ľudí v kríze 1x denne splnené  

v spolupráci s MVO (Pod táborom – strava dovážaná) 

 

  

2.1. Vytvoriť priestupný  systém bývania pre členov komunity  - dočasné bývanie, sociálne lacné byty, 

dočasné ubytovne 

rieši samostatná koncepcia bývania v mesta  čiastočne 

splnené cez MVO napr. Dorka v Prešove 

 

2.2. Rozšíriť systém pomoci komunít o operatívnu pomoc chorým a starým – dostatok miest pre klientov 

v mestských ako aj súkromných zariadeniach v meste Prešov a blízkom okolí 

 

splnené 

2.3. Vytvoriť systém synergie medzi partnermi pracujúcimi s komunitou  splnené (ustanovené aj v právnej úprave) 

 

  

3.1. Vytvoriť špecializovanú inštitúciu pre umiestnenie členov komunity na pracovnom trhu nesplnené 

 

 

3.2. Vytvoriť podmienky pre umiestňovanie členov komunity na existujúcom trhu práce nesplnené – toto rieši štátna správa a podnikateľské 

subjekty 

3.3. Pôsobiť na znižovanie predsudkov zamestnávateľov s cieľom postupnej eliminácie predsudkov voči 

komunite 

3.3.1. čiastočné splnené – cez TSP a MVO 

3.3.2. nesplnené 

3.4. Vytvoriť priestor pre zamestnávanie členov komunity v POSOP nesplnené 

3.5. Zvýšiť zamestnateľnosť detí z DD čiastočne splnené 

v spolupráci s  MVO 

 

  

4.1.Vytvoriť systém svojpomocných skupín pre komunitu splnené 

v spolupráci s  MVO 
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4.2. Zlepšiť možnosti liečenia gamblérov splnené 

v spolupráci s nemocnicou a  MVO 

 

4.3. Zabezpečiť doplnkové služby pre závislých v záujme ochrany majority nesplnené 

4.3.3. Vytvoriť podmienky individuálneho prístupu k závislému klientovi splnené 

cez TSP a s nemocnicou a  MVO 

 

4.3.4. Zabezpečiť anonymitu závislých klientov splnené 

cez TSP a s nemocnicou a MVO 

 

  

5.1.1.Nadviazať užšiu spoluprácu s vysokými školami na území mesta splnené 

5.1.2. Iniciovať vznik centra praktických štúdií čiastočne splnené 

( v rámci odboru sociálna práca je možnosť praxovať 

v zariadeniach ako DSS, ZpS a pod.) 

 

5.2.1. Ponúknuť prácu laickým terapeutom (ľudia, ktorí prešli závislosťou alebo bezdomovectvom)   splnené 

Charita 

 

5.2.2. Ponúknuť dočasné služobné bývanie pre pracovníkov pracujúcich v sociálnych službách nesplnené 

5.3.1. Vytvoriť priestor pre účasť pracovníkov na prestížnych spoločenských akciách splnené 

5.3.2. Vytvoriť systém benefitov mesta pre pracovníkov v soc. službách (zabezpečiť parkovanie, MHD) nesplnené 

5.3.3.  Organizovať rekondičné pobyty čiastočne splnené  

v roku 2015 Jednota dôchodcov Slovenska získala 

finančnú dotáciu na podporu rekondičných pobytov 

5.3.4. Vytvoriť systém benefitov v rámci sociálneho podniku nesplnené 

5.3.5 Organizovať súťaž pracovník roka v soc. službách splnené 
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5.4. Zabezpečiť misijnú službu pre komunitu splnené 

v spolupráci s MVO a cirkvami 

5.5. Pôsobiť na skvalitnenie a rozšírenie duchovnej práce pre komunitu splnené 

v spolupráci s MVO a cirkvami  

  

6.1.1. Pôsobiť na členov komunity v zmysle prevencie proti diskriminácii splnené 

v spolupráci s TSP a MVO  

6.1.2. Zabezpečiť permanentnú a erudovanú službu odborného právneho poradenstva pre všetky 

komunity 
splnené 

cez Centrum právnej pomoci + TSP + MVO 

6.2. Pôsobiť proti zneužívaniu členov komunity na pracovnom trhu nesplnené 

6.3. Pôsobiť proti zneužívaniu členov komunity finančnými a pôžičkovými systémami čiastočne splnené 

(mesto na základe osobitného príjemcu) + TSP + MVO 

7.1.1. Zvýšiť právne povedomie členov komunity čiastočne splnené 

v spolupráci s charitou + MVO 

7.1.2. Zlepšiť ekonomické vedomie členov komunity vo vzťahu k hospodáreniu  čiastočne splnené 

v spolupráci s charitou + MVO 

7.2. Realizovať vzdelávacie aktivity pre členov komunity zamerané na individuálne a sociálne zručnosti splnené 

v spolupráci s charitou + MVO 

8.1. Poskytovať majorite dostatok informácií o problematike bezdomovectva a závislostí splnené 

v spolupráci s charitou + MVO + 

www.socialnypresov.sk 

9.1. Vytvoriť centrum pomoci pre ohrozených občanov Viď rodina v problémoch 1.1. 

10. Vytvoriť funkčné premostenie sociálnych a zdravotníckych služieb na území mesta čiastočne splnené 

v spolupráci s TSP + nemocnicou + charitou + MVO + 

cirkvami + www.socialnypresov.sk 

11. Iniciovať zmeny systému prideľovania invalidných dôchodkov  nesplnené 
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Cieľová skupina: ĽUDIA  SO  ZDRAVOTNÝM  POSTIHNUTÍM  A ZNEVÝHODNENÍM 
Hlavný cieľ  x / Špecifické ciele x.x / Opatrenia – x.x.x / Aktivity x.x.x.x Hodnotenia 

1.1 Zlepšiť informovanosť majority o komunite splnené 

vo väčšej miere v spolupráci s MVO a partnermi + 

www.socialnypresov.sk 

1.2 Eliminovať historické prežitky voči komunite nesplnené /čiastočne rieši MVO 

1.3 Zlepšovať vzájomné vzťahy majority a komunity prostredníctvom bezprostredných kontaktov 

s občanmi so ZŤP   
splnené 

v spolupráci s MVO 

1.4 Zabezpečovať účasť priamych zástupcov komunity pri verejných aktivitách splnené 

 

1.5 Aktivizovať a sociálne mobilizovať komunitu splnené 

v spolupráci s MVO 

1.6 Zabezpečiť komunite dostatok informácií o dianí v meste splnené 

 www.presov.sk a www.socialnypresov.sk 

1.7 Prispievať ku zlepšeniu sociálnych zručností členov komunity splnené 

v spolupráci s MVO a partnermi 

1.8 Zlepšiť podmienky pre integrované vzdelávanie detí a mládeže splnené čiastočne 

v spolupráci s MVO a partnermi 

  

2.1. Zapojiť komunitu do riešenia bezbariérovosti v meste splnené 

podprojekt v rámci www.socialnypresov.sk – „Bariéry 

pod lupou“ fotografická súťaž v rámci mapovania 

bariér v meste 

2.2. Sprístupniť a vyriešiť bezpečnosť verejných priestranstiev a kľúčových ciest pre členov komunity čiastočne splnené 

 nákup nízkopodlažných hromadných dopravných 

prostriedkov, nové rekonštruované ulice a chodníky – 

bezbariérové, vstup do MsÚ z Jarkovej je bezbariérový) 

 

2.3. Zvýšiť záujem podnikateľov a ich prevádzok o riešenie bezbariérovosti nesplnené 

2.4. Zabezpečiť dostatočné možnosti parkovania ZŤP v meste čiastočne splnené – splnené zmenou legislatívy 

http://www.socialnypresov.sk/
http://www.presov.sk/
http://www.socialnypresov.sk/
http://www.socialnypresov.sk/
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2.5. Zabezpečiť dostatok bezbariérových bytov pre členov komunity rieši koncepcia bývania (je nedostatok takýchto bytov) 

 

2.6. Znížiť bariéry nepočujúcich pri styku s úradmi a inštitúciami čiastočne splnené 

(MsÚ zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby – 

tlmočníckej služby poskytnutím finančného príspevku 

pre neverejného poskytovateľa sociálnej služby, MVO) 

  

3.1. Zlepšiť prístup členov komunity k pobytovým zariadeniam čiastočne splnené cez MVO, od roku 2015 MsÚ 

poskytuje kontakty na veverejných poskytovateľov 

sociálnych služieb a poskytuje pomoc pri ich 

zabezpečení 

3.2. Zlepšiť prístup členov komunity k využívaniu denných stacionárov splnené cez MVO 

od roku 2015 MsÚ poskytuje kontakty na veverejných 

poskytovateľov sociálnych služieb a poskytuje pomoc 

pri ich zabezpečení 

 

3.3. Zabezpečiť podmienky pre poradenstvo a sociálnu rehabilitáciu členov komunity splnené cez MsÚ a MVO 

 

 

3.4. Zlepšiť podmienky pre zdravotnú rehabilitáciu čiastočne splnené cez MVO 

 

3.5. Zabezpečiť pomoc pre členov komunity so špecifickými diagnózami čiastočne splnené cez MVO 

 

  

5.1. Prepojiť subjekty a organizácie poskytujúce služby komunite splnené cez MVO + www.socialnypresov.sk 

 

5.2. Zlepšiť postavenie organizácií pracujúcich pre komunitu splnené cez MVO + www.socialnypresov.sk 
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6. Zabezpečiť dostatočnú sociálnu prácu priamo v komunite splnené cez TSP a MVO 

 

  

8.Zlepšiť podmienky pre voľnočasové aktivity členov komunity splnené cez  MVO, 

 do roku 2015 MsÚ organizovalo plánované akcie 

prostredníctvom denných centier a komunitného 

centra 

 

Cieľová skupina: RODINY  V PROBLÉMOCH 
Hlavný cieľ  x / Špecifické ciele x.x / Opatrenia – x.x.x / Aktivity x.x.x.x Hodnotenia 

1. Vybudovať Centrum akútnej pomoci (CAP) čiastočne splnené cez MVO 

v roku 2013 

2. Vybudovať funkčný systém podpory rodín v kríze 

2.1.1 Skrátiť a zjednotiť proces schvaľovania finančnej pomoci občanom zo strany mesta 

2.1.2 Vytvoriť systém sociálnych pôžičiek zo strany mesta 

2.1.3 Vytvoriť systém okamžitej ekonomickej pomoci ľuďom v núdzi 

 

 
 

splnené v roku 2015_VZN 14/2015 

 

nesplnené 

 

nesplnené  

 

2.2 Vytvoriť systém materiálnej výpomoci rodinám v kríze čiastočne splnené 

(šatstvo – charita + technické služby) od roku 2015 

MsÚ poskytuje sociálnu službu v jedálni - potravinové 

balíčky a obedy prostredníctvom neverejného  

poskytovateľa sociálnej služby 

2.3 Prepojiť subjekty a organizácie poskytujúce služby rodinám v kríze (vrátane prevencie) čiastočne splnené 

(koordinátor zodpovedný za komunikáciu medzi 

organizáciami v rámci synergického partnerstva, 

oslovenie v rámci spolupráce siete synergického 
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partnerstva – splnené, organizovať pravidelné stretnutia 

organizácií synergického partnerstva – splnené -  

SYNAPSIA) od roku 2015 MsÚ poskytuje finančný 

príspevok na sociálnu službu krízovej intervencie  pre 

neverejných poskytovateľov  

  
3. Chýba centrum komplexných poradenských služieb čiastočne splnené 

Kancelária sociálneho poradenstva, poradenstvo 

poskytované aj prostredníctvom MVO 
  

4.1 Vytvoriť podmienky pre osamelých rodičov s deťmi 

 

rieši koncepcia bývania, čiastočne splnené cez  DORKA 

a GKCH 

4.2 Vytvoriť podmienky pre zamestnanie rodičov v kríze čiastočne splnené 

cez TSP + Kancelária  sociálneho poradenstva od r. 

2009 

 
4.3 Vytvoriť podmienky pre fungovanie nízkoprahových denných centier pre deti a mládež splnené  

komunitné centrum + nízkoprahové kluby (Tobiáš, OZ 

Návrat, Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu 

v lokalite K Starej tehelni )  

 

  
5.1 Vybudovať v meste bezpečné ženské domy – vybrať vhodný objekt pre zriadenie bezpečného 

ženského domu 
splnené  

cez ZZŽ MYMAMY - Bezpečný ženský domov, 

Jánošíkova ul. v Prešove, otvorený  september 2015  
 

5.1.2 Uviesť bezpečné ženské domy do dostatočného povedomia verejnosti čiastočne splnené  

 prostredníctvom ZZŽ MYMAMY – v rámci prevencie 

na SŠ a vidieku distribúcia info letákov, informovanie 
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o smerniciach a záväzkoch SR vo vzťahu  

k nariadeniam EÚ a medzinárodným dohovorom 

 

 
5.2. Eliminovať pôsobenie agresora v rodine v kríze 

5.2.1.1 ZZŽ MYMAMY v rámci projektu, ktorý finančne podporila SOCIA  z BG NFM, v roku 2010 

vyškolilo 5 zamestnancov ÚPSVaR-u Prešov, psychológov z referátu CPPS, prostredníctvom expertov 

SR. Ideálne by bolo osloviť licencovaného psychológa/psychologičku, ktorá by sa extra venovala tejto 

skupine klientov. Náklady: 3 350,- EUR (10% spolufinancovanie ZZŽ MYMAMY). ZZŽ MYMAMY 

odporúča zaktualizovať úlohu za účasti ÚPSVaR, OS Prešov, MsÚ Prešov a zástupcu Synapsie 

5.2.1.2 až 5.2.1.4  ZZŽ MYMAMY v rámci projektu, ktorý finančne podporila SOCIA  z BG NFM, 

v roku 2010 zaradilo na akreditované vzdelávanie – sanácia rodiny – zamestnancov MsÚ,  ZZŽ 

MYMAMY a OZ Magis  za účelom zvýšenia kvality soc. služieb klientkam a ich deťom. Náklady: 

7 000,-EUR (10% spolufinacovanie ZZŽ MYMAMY).  

5.2.1.5 realizovať kampaň na zviditeľnenie násilia v rodinách – dá sa zosúladiť s kampaňou MPSVaR SR 

k NP, účastníkom/prijímateľom bude ÚPSVaR 

 

 

 

čiastočne splnené cez MVO 

 

5.2.2 Vytvoriť partnerstvo organizácií a inštitúcií ochraňujúcich týrané osoby   splnené cez ZZŽ  MYMAMY  

od r. 2010 existuje neformálna ženská sieť na Slovensku, 

cca 7 organizácií, ktoré sa venujú prioritne 

problematike násilia páchaného na ženách v párových 

vzťahoch. Taktiež bola v roku 2011 zriadená exp. 

skupina pri PSK, ktorá sa venuje tejto problematike, 

ktorej lídrom je ZZŽ MYMAMY. ZZŽ MYMAMY je 

členom pracovnej skupiny zaoberajúcej sa násilím 

páchaným na ženách  zriadenej odborom Rodovej 

rovnosti pri MPSVaR SR. 
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5.3.1.1 vytvoriť databázu  terapeutov a odborníkov v oblasti práce s rodinou v kríze nezrealizované, existuje databáza poskytovateľov, 

spracovaná  v spolupráci s ZZŽ MYMAMY a  mestom 

Prešov 

 
5.3.1.2 osloviť pre spoluprácu  terapeutov a odborníkov  v oblasti práce s rodinou v kríze splnené v rámci projektu Dobrý začiatok – dobrý koniec 

v spolupráci s mestom Prešov 

 
5.3.1.3 organizovať informačné stretnutia pre synergické partnerstvo venované databáze terapeutov 

a odborníkov pre rodinu v kríze a systému jej využívania 

 

nesplnené 

5.3.1.4 vytvoriť systém  ponuky terapeutických  služieb pre rodiny v kríze splnené 

V spolupráci s PSI Šariš, mestom  Prešov 

a organizáciami  Synapsie, opätovne prediskutovať 

a zvlášť spracovať informačný list. (ZZŠ MYMAMY 

vytvorilo ponuku terapeutických služieb pre klientky, 

osoby, na ktorých je páchané násilie v párových 

vzťahoch a ich deti. Pilotné overenie v roku 2009-2010, 

od r. 2010 trvalo za spoluúčasti donorov – BG Socia, 

NFP FSR, PSK. Súčasťou sú služby psychologičky, 

odbornej garantky, 2 sociálne pracovníčky. Podporné 

skupiny sa stali súčasťou práce s klientelou a ich 

deťmi.) 

 

 

 
5.3.1.5 sprístupniť databázu  terapeutov a odborníkov v oblasti práce s rodinou v kríze (web) čiastočne splnené 

 V rámci projektu z BG NFP bol vytvorený web portál 

na ww.psisaris.sk: Dobry začiatok – dobrý koniec. 

Portál už nefunguje. Nutná aktualizácia. 
5.3.1.6 prostredníctvom dostupných  médií informovať verejnosť o možnostiach využívania splnené 
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terapeutických služieb pre rodiny v kríze  

 
V spolupráci s PSI Šariš, mestom Prešov 

a organizáciami Synapsie, opätovne prediskutovať 

a zvlášť spracovať informačný list. (ZZŠ MYMAMY 

vytvorilo ponuku terapeutických služieb pre klientky, 

osoby, na ktorých je páchané násilie v párových 

vzťahoch a ich deti. Pilotné overenie v roku 2009-2010, 

od r. 2010 trvalo za spoluúčasti donorov – BG Socia, 

NFP FSR, PSK. 
5.3.2 Zabezpečiť špecializované terapeutické služby pre rodinu ako celok splnené 

V spolupráci s PSI Šariš, mestom Prešov 

a organizáciami Synapsie, opätovne prediskutovať 

a zvlášť spracovať informačný list. (ZZŠ MYMAMY 

vytvorilo ponuku terapeutických služieb pre klientky, 

osoby, na ktorých je páchané násilie v párových 

vzťahoch a ich deti. Pilotné overenie v roku 2009-2010, 

od r. 2010 trvalo za spoluúčasti donorov – BG Socia, 

NFP FSR, PSK. 

 

  

6.1.1 Pripraviť nový odborný potenciál špecializovaný na problematiku sekundárnej viktimizácie 

 

 

 

6.1.1.1 zabezpečiť akreditované vzdelávanie odborného tímu zameraného na sekundárnu viktimizáciu 

 

 

 

 

 

 

Splnené 

ZZŽ MYMAMY v rámci projektu, ktorý finančne 

podporila SOCIA z BG NFM v roku 2010 zaradilo na 

akreditované vzdelávanie – sanácia rodiny- 

zamestnancov MsÚ, ZZŽ MYMAMY a OZ Magis za 

účelom zvýšenia kvality poskytovaných soc. služieb 

klientkám a ich deťom. Náklady: 7 000,- eur(10% 
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spolufinancovanie ZZŽ MYMAMY). 

 

 

6.1.1.2 zabezpečiť supervíziu odbornému tímu  riešiacu oblasť sekundárnej viktimizácie  Náklady na supervíziu sú posudzované vo vzťahu 

k subjektu a zákonu č.448/2008 Z.z. – možnosť takto 

realizovať aktivitu je len z projektu. Nie je definovaný 

odborný  tím v Prešove, resp. PSK. ZZŽ MYMAMY sa 

zúčastnilo stretnutí odbornej skupiny MPSVR, bez 

supervízie 

 

6.1.2 Pripraviť pracovníkov úradov a inštitúcií pre riešenie sekundárnej viktimizácie 

6.1.2.1 pripraviť a realizovať vzdelávacie kurzy a tréningy zamerané na problematiku sekundárnej 

viktimizácie, pre vybraných pracovníkov úradov a inštitúcií 

 

splnené v rámci projektu Pandorina skrinka, 04-

09/2011 – vzdelávanie v rozsahu 100h. Tu boli náklady 

hradené 95% z FSR a 5% bola spoluúčasť ZZŽ 

MYMAMY. Náklady 7 540,-eur. 9/2010-9/2010 v rámci 

BG SOCIA – realizované vzdelávanie OZ Fenestra 

04/2010, náklady 900,- eur. Obidvoch kurzov sa 

zúčastnili zástupcovia mesta, ÚPSVaR, PZ SR a PSK. 

Okrem toho v roku 2010-2011 prebiehali pod  záštitou 

ZZŽ MYMAMY stretnutia  expertnej skupiny  zloženej zo 

zástupcov mesta, PSK, vyšetrovateľov, prokuratúry 

a ÚPSVaR, ktorí sa následne zúčastnili aj spomínaného 

vzdelávania, náklady 4 200,- eur. ZZŽ MYMAMY  

v priebehu rokov 2009 -,2011 zabezpečilo zdroje na túto 

aktivitu vo výške 12 640,- eur. 

 

6.1.2.2 zabezpečiť supervíziu pre pracovníkov úradov a inštitúcií, zameranú na problematiku sekundárnej 

viktimizácie 
nesplnené 

 preformulovať. Každá inštitúcia si zabezpečuje 

individuálne. Napr. ZZŽ MYMAMY – hradí supervíziu 

skupinovú a individuálnu z BG SOCIA a teraz z PSK 

600,- eur/ročne (skupinová a individuálna) 
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6.1.2.3 vypracovať spolu s odborníkmi postupy práce metodický materiál pre riešenie problematiky 

sekundárnej viktimizácie – ZZŽ MYMAMY spracovalo 

metodický materiál pre PSK – ich zariadenia DSS a pre 

pedagógov v rámci prevencie na SŠ. Náklady boli 

hradené z FSR a BG SOCIA a časť dotlač vo vlastnej 

réžii. Náklady cca 4 300,- eur. Okrem toho boli 

vytlačené letáky a infobrožúry vo výške  cca 1 650,- eur. 

Spolu: 5 950,- eur. 

6.1.2.4 pripraviť a realizovať kampaň poukazujúcu  na problematiku sekundárnej viktimizácie   kampaň realizovaná 2x 6/2010 a v spolupráci s mestom 

Prešov  – FEMFEST 1 a v 6/2011 samostatne 

FEMFEST 2. Náklady spolu: 15 000,- eur, financované 

z grantov BG SOCIA, FSR a spolufinancovanie ZZŽ 

MYMAMY (10%, resp. 5%) 

 

  

7. Realizovať efektívnu prevenciu v rodinách čiastočne splnené  
mesto Prešov, www.socialnypresov.sk, rodinné 

a materské centrá + MVO – myslené na celú 7 

 

Cieľová skupina: SENIORI 
Hlavný cieľ  x / Špecifické ciele x.x / Opatrenia – x.x.x / Aktivity x.x.x.x Hodnotenia 

1. Vytvárať podmienky pre zlepšovanie života seniorov na základe ich aktuálnych potrieb splnené 

2. Zabezpečiť v meste dostatok pobytových zariadení pre seniorov splnené 

(v rámci mestských zariadení + súkromných v Prešove 

a blízkom okolí) 

 

2.2.1. Zriadiť v meste hospic nesplnené 

2.2.2. Zriadiť mestečko pre seniorov ako komplexné zariadenie sociálnych a ďalších služieb pre v prípravnej fáze – v súčasnosti. Nové trendy 

v poskytovaní sociálnych služieb- deinštitucionalizácia 

http://www.socialnypresov.sk/
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seniorov (poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach 

rodinného typu) 

 

  

3. Zabezpečovať komplexnosť služieb pre seniorov splnené 

3.2.1. Zriadiť v meste službu spoločníka pre seniorov čiastočne splnené – prostredníctvom dobrovoľníkov 

v denných centrách 

3.4.2. Poskytovať dostatok služieb v rámci medzigeneračného domu  

 
Splnené v rámci medzigeneračných stretnutí a to: 

projekt Starší mladým a naopak, Medzigeneračné 

stretnutia 

 

  
4. Zabezpečiť dostatok odborníkov pre prácu so seniormi splnené 

  
5.1.1. Zvýšiť záujem inštitúcií a organizácií o prijímanie skúsenosti, nápadov a riešení od seniorov  splnené 

5.2.1 Informovať seniorov o aktuálnom dianí formou informačných vzdelávacích aktivít splnené 

5.2.2. Pripraviť burzu práce a dobrovoľníctva v oblasti poskytovania služieb pre seniorov čiastočne splnené  
(Prešovské dobrovoľnícke centrum realizuje projekt 

v rámci spájania organizácií s dobrovoľníkmi 

  
6.1. Znížiť toleranciu spoločnosti k prejavom neslušného správania a neúcty k seniorom splnené 

6.2.1. Pripraviť periodický informačný materiál pre seniorov čiastočne splnené  

 

6.2.2. Vytvoriť mestské informačné kanály zamerané na informácie o senioroch a pre seniorov splnené 

 www.socialnypresov.sk 

6.3.1. Pripraviť a spustiť systém seniorských zliav na vybrané služby splnené 

6.3.2. Vybudovať v meste predajňu lacných základných potravín a tovarov nesplnené 

6.4. Odstraňovať stavebné bariéry pre seniorov v meste rieši cieľ 2 ZŤP 

http://www.socialnypresov.sk/
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6.5. Zabezpečiť dostatok priestorov pre činnosť seniorov splnené 

 

 

 

Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb a rozvoja komunít mesta Prešov 

a navrhované priority a opatrenia  Akčného plánu na roky 2014 – 2015 
  

 

      Akčným plánom na roky 2014 – 2015 bolo prispieť na území mesta Prešov k skvalitňovaniu, rozširovaniu, lepšej informovanosti, komplexnosti, profesionalite 

poskytovaných sociálnych služieb pre všetky zraniteľné cieľové skupiny 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 (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“). 

       

V predchádzajúcom období Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, odbor sociálnych služieb realizoval nasledovné aktivity: 

 

1. Informovanosť pre všetky zraniteľné cieľové skupiny zabezpečená prostredníctvom www.presov.sk 

a web stránky www.socialnypresov.sk, ktorú sme spustili spolu s partnermi a dobrovoľníkmi 

v decembri 2012 s cieľom priblíženia sa občanom mesta Prešov, kde „pod jednou strechou“ nájdu 

potrebné informácie o poskytovaných sociálnych službách, partneroch, aktivitách, novinkách a pod. 

Zároveň na stránke nájdu všetky žiadosti, tlačivá, dokumenty, ktoré sú im nápomocné pri 

vybavovaní ich záležitostí 

pokračovanie  

 

2. Efektívne funguje Klientske centrum ako aj Kancelária sociálneho poradenstva, v ktorej sú klientom 

poskytované služby a informácie na riešenie problémov v sociálnej oblasti 

pokračovanie 

3. Zlepšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb na území mesta Prešov – ďalšie vzdelávanie 

zamestnancov oddelenia soc. služieb (zabezpečenie účasti na školeniach organizovaných ZMOSom, 

odbornými inštitúciami, MVO, atď.) 

pokračovanie 

http://www.presov.sk/
http://www.socialnypresov.sk/
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4. Rozšíriť opatrovateľskú službu na 24 h na 7 dní v týždni aj v spolupráci s neverejnými 

poskytovateľmi sociálnej služby 

splnené 

5. Hodnotenie kvality poskytovaných služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Prešov 

pokračovanie 

6. Monitoring sociálnych služieb  prostredníctvom Kancelárie sociálneho poradenstva a webového 

portálu socialnypresov.sk. Vyhodnotenie Monitoringu bolo zabezpečené zo strany partnera a to OZ 

TOLAMIR (vyhodnotenie Monitoringu sociálnych služieb na webovej stránke socialnypresov.sk) 

splnené 

7. Pravidelné stretnutia členov Synapsie - prešovskej sieti partnerov na pomoc rodine, deťom a mládeži 

v ohrození 

pokračuje 

8.     Spolupráca mesta s MVO pri organizovaní charitatívnych činností, podujatí smerujúcich k podpore    

         rodín a ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia 

pokračuje 

Vyhodnotenie navrhovaných priorít a opatrení  Akčného plánu na roky 2014 – 

2015 do 31.12.2015: 

 

1. Harmónia medzi generáciami – medzigeneračné stretnutie medzi klientmi ZpS Harmónia – Cemjata 

a žiakmi 1.C zo ZŠ Májové nám. 1, Prešov. 

projekt realizovaný a ukončený v júni 2013 

2. Bariéry pod lupou – fotografická súťaž, ktorá mala upozorniť na bariéry okolo nás. splnené 
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3. Dobrý trh – sieťovanie, prezentácia činnosti, aktivít, výrobkov MVO a chránených pracovísk na 

území mesta Prešov. Zároveň spolu s partnermi tejto aktivity (Prešovské dobrovoľnícke centrum, 

Klub podnikavých žien, OZ Venuše, OZ TOLAMIR, OZ Regióny pre všetkých a mesto Prešov) - 

pomoc pri marketingu výrobkov a prezentácii organizácií. 

pokračovanie projektu 

4. „Babka, dedko nájdeme sa ...“ – medzigeneračné stretnutia medzi klientmi ZpS Harmónia – Cemjata 

a deťmi z Detského domova na Požiarnickej ul. v Prešove s cieľom aktívneho využitia voľného času 

spoločnými aktivitami dvoch osamelých cieľových skupín (napr. Medzigeneračné jesenné kreácie – 

v ZpS Harmónia – Cemjata, koncom októbra pôjdu babky, dedkovia na návštevu do Detského 

domova, plánované sú ďalšie spoločné podujatia s cieľom nadviazania kontaktu a trávenia 

spoločných chvíľ medzi týmito generáciami) 

pokračovanie  projektu 

5. Starší mladým a naopak - ide o partnerstvo medzi dennými centrami, zariadeniami pre seniorov a ZŠ 

v rámci rôznych aktivít, ktoré realizujeme od r. 2008 

pokračovanie  projektu 

6.   „Aktívni seniori – Atraktívne mesto“ projekt ukončený v r. 2015 

 


