Informatívna hodnotiaca správa o priebežnom plnení Komunitného plánu
sociálnych služieb mesta Hnúšťa 2018 - 2023 k 31.12.2018
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Hnúšťa na roky 2018 – 2023 (ďalej iba „KPSS“) bol schválený
uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Hnúšťa č. 44/608/2018 zo dňa 21.5.2018. Schválením dokumentu v
mestskom zastupiteľstve začala fáza jeho realizácie, ktorá potrvá do roku 2023. Táto zahŕňa samotnú realizáciu
stratégie prostredníctvom napĺňania akčného plánu, implementáciu jednotlivých aktivít, priebežné vyhodnocovanie
akčného plánu (monitoring a hodnotenie), informovanie verejnosti o uskutočňovaní KPSS, vyhľadávanie a zapájanie
nových partnerov a v prípade potreby uskutočňovanie zmien v pôvodnom dokumente.

Monitoring a hodnotenie KPSS sa realizuje v zmysle plánovaného monitorovania a hodnotenia KPSS.
Predkladaná Informatívna hodnotiaca správa o priebežnom plnení KPSS za rok 2018 zahŕňa monitorovanie a
hodnotenie implementácie KPSS na úrovni jednotlivých aktivít zaradené v Akčnom pláne KPSS. Tvorba Akčného plánu
na roky 2018 - 2023 sa realizovala v rámci pracovných skupín pre jednotlivé oblasti KPSS. Zohľadňoval sa plánovaný
časový harmonogram realizácie aktivity i aktuálna finančná, personálna a materiálna pripravenosť aktivity zrealizovať
ju v nasledujúcich rokoch.

Po uplynutí implementácie KPSS bude dokument vyhodnotený ako celok (do 30.6.2023).

KPSS obsahuje 4 hlavné ciele rozdelené do cieľových skupín, 6 opatrení a 26 aktivít, realizácia ktorých má
prispieť k naplneniu stanovených priorít, cieľov a spoločnej vízie. Najviac aktivít bolo naplánovaných v oblastí Seniori
a Osoby v obtiažnych životných situáciách. Do oblasti Občania so zdravotným postihnutím bolo zaradených 5 aktivít
a do oblasti Spoločné opatrenia a aktivity boli zaradené 4 aktivity. Najmenej aktivít bolo naplánovaných do oblasti
Rodina, deti a mládež (3) a do oblasti Vytvorenie komplexu poskytovaných sociálnych služieb bola naplánovaná 1
aktivita.

Základným predpokladom úspešnej implementácie KPSS je zabezpečenie dostatočných finančných
prostriedkov na realizáciu naplánovaných aktivít. Pri napĺňaní úloh KPSS je vzhľadom na finančnú náročnosť
nevyhnutné zabezpečiť viaczdrojové financovanie so zapojením všetkých zainteresovaných aktérov.

Prehľad o plnení jednotlivých aktivít KPSS spracovaných do Akčného plánu na rok 2018 – 2023 za hodnotené
obdobie ( od 21.5.2018 do 31.12.2018 ) - je spracovaný v prílohe č. 1 Informatívna a hodnotiacej správe o priebežnom
plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Hnúšťa 2018 – 2023 – tabuľková časť.
Riadiaca pracovná skupina KPSS na základe hodnotenia realizácie KPSS mesta Hnúšťa za rok 2018 odporúča:
• pokračovať v implementácii KPSS bez zmien (t. j. v tomto štádiu nie je potrebná úprava aktivít, opatrení a
priorít KPSS),
• napĺňať akčný plán v zmysle schváleného dokumentu,
• presunúť aktivity, ktoré neboli zrealizované v r. 2018 na rok 2019, resp. do neskoršieho obdobia.

Stanovisko Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo, nájomné bývanie:
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo, nájomné bývanie pri MsZ v Hnúšti uvedený materiál prerokovala dňa
10.6.2019 a uznesením odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Hnúšti predmetný materiál vziať na vedomie.
Mestské zastupiteľstvo v Hnúšti zobralo na vedomie Informatívnu hodnotiacu správu o priebežnom plnení KPSS
mesta Hnúšťa na roky 2018 – 2023 za rok 2018 uznesením č. 7/96/2019 zo dňa 25.6.2019.

V Hnúšti, dňa 7.5.2019

Spracovateľ informatívnej hodnotiacej správy o priebežnom plnení KPSS k 31.12.2018:
Mesto Hnúšťa
Ing. Michaela Hroncová, spracovateľ KPSS

Príloha:
Informatívna a hodnotiacej správe o priebežnom plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Hnúšťa 2018 –
2023 – tabuľková časť

Príloha č. 1
Informatívna hodnotiaca správa o priebežnom plnení KPSS k 31.12.2018 – tabuľková časť
1. Opatrenie - Vytvorenie informačnej stratégie a politiky o sociálnych službách v meste Hnúšťa
Predpokladané
náklady

Zdroje krytia

Časový
harmonogram

Zodpovednosť
za plnenie

Ukazovateľ

Požadovaná
hodnota

1.1 Zabezpečiť dostupnú
informovanosť (web, tlačoviny,
rozhlas, besedy, diskusie,
prednášky – formou priamej
osvety a ďalšie.....)

1.000 €

Rozpočet mesta,
granty, dary,
rozpočty
organizácií
pracujúce s
cieľovou
skupinou

2018 - 2023

Mesto Hnúšťa,
neverejní
poskytovatelia
sociálnych
služieb

Uskutočnené
aktivity ročne

12

1.2 Aktualizovať a spracovať
elektronickú verziu „Sprievodcu
sociálnymi službami v meste
Hnúšťa“, zverejniť ju aj na
webovú stránku mesta, výtlačky

1.000 €

Rozpočet mesta,
granty, dary,

2018 – 2019

Mesto Hnúšťa

Spracovaný
sprievodca

1

0

1.3 Tvorba mapy sociálnych a
súvisiacich služieb na území
Hnúšťa s výhľadom do roku
2028

1.000 €

2019 – 2023

Mesto Hnúšťa

Vytvorená mapa

1

0

2018 – 2023

Mesto Hnúšťa,
neverejní
poskytovatelia
sociálnych
služieb

Zlepšenie
spolupráce

áno/nie

nie

Aktivita

1.4 Zlepšiť komunikáciu a
spoluprácu medzi organizáciami
pracujúcimi s cieľovými
skupinami

Dosiahnutá
hodnota

rozpočty
organizácií
pracujúce s
cieľovou
skupinou
Rozpočet mesta,
granty, dary,
rozpočty
organizácií
pracujúce s
cieľovou
skupinou
0

-----

1.1 Hlavný dôraz mesto kládlo na zvyšovanie informovanosti o poskytovaných sociálnych službách. Cieľ sa priebežne napĺňa poskytovaním informácií o sociálnych službách
– zverejnenie informácie o sociálnom taxíku v meste, sprístupnenie KPSS, tlačivá, nariadenia v oblasti sociálnych služieb. Odbornou pracovníčkou mesta v sociálnej oblasti
boli osobne na mestskom úrade občanom poskytnuté všetky žiadané informácie. V rámci informačnej stratégie mesto nadviazalo spoluprácu s Úniou nevidiacich
a slabozrakých a informovalo o terénnych službách, ktoré únia poskytuje. Zorganizovaný bol aj poradenský deň k sociálnej rehabilitácii zrakovo postihnutých.
1.2 Aktualizácia a spracovanie elektronickej verzie „Sprievodca sociálnymi službami v meste Hnúšťa“ neboli v hodnotenom období uskutočnené. So spracovaním sa uvažuje
v roku 2019.
1.3 Tvorba mapy sociálnych a súvisiacich služieb na území Hnúšťa nebola v hodnotenom období uskutočnená. So spracovaním sa uvažuje v roku 2019.
1.4 V rámci zlepšenia komunikácie a spolupráce medzi organizáciami pracujúcimi s cieľovými skupinami možno v hodnotenom období zaznamenať stagnáciu, nakoľko
nebola iniciovaná žiadna ponuka na vzájomnú spoluprácu. V roku 2019 mesto uvažuje s rozvojom spolupráce.
Aktivity neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v oblasti informačnej stratégie v čase monitorovania plnenia KPSS nie sú známe.
2. Opatrenie - Rozšírenie rozsahu služieb pre rodinu, deti a mládež
2.1 Podporovať zriadenie,
prípadne zriadiť integračné
centrum, alebo nízkoprahovú
sociálnu službu pre deti a
mládež, - ambulantná formou

12.000 €

Rozpočet mesta,
granty, dary,

2019 - 2023

Mesto Hnúsťa,
neverejní
poskytovatelia
sociálnych
služieb

Počet prijímateľov
sociálnej služby
ročne

70

0

štátny rozpočet,
rozpočet VUC
rozpočty
organizácií
pracujúce s
cieľovou
skupinou

2.2 Skvalitnenie a zefektívnenie
spolupráce s materským
centrom
2.3 Využívanie efektívnych
nástrojov aktívnej politiky trhu
práce

0

--------

2018 – 2023

Mesto Hnúšťa

Zlepšenie
spolupráce

áno/nie

nie

5%
spolufinancovanie

Rozpočet mesta,
UPSVaR

2018 – 2023

Mesto Hnúšťa,
UPSVaR

Počet
zamestnancov
prostredníctvom
APTP ročne

130

131

2.1 Zriadenie sociálnej služby integračné centrum, alebo nízkoprahová sociálna služba pre deti a mládež neboli uskutočnené. Výhľadovo v súvislosti so schváleným
rozpočtom mesta na rok 2019 sa so zriadením služby v meste zatiaľ neuvažuje. Aj napriek tomu dôležitou prioritou v meste aj naďalej zostáva zabezpečiť zmysluplné a
aktívne využívanie voľného času detí a mládeže predovšetkým z nízkopríjmových rodín, ale aj komplexná podpora týchto rodín. Voľnočasové aktivity, podpora vzdelávania
boli v sledovanom období zabezpečené komunitnými centrom Občianskym združením Klub rómskych aktivistov na SR Hnúšťa, ZŠ Klokočova – realizáciou NP ŠOV
(zabezpečenie celodennej starostlivosti o deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a neformálneho vzdelávania pre deti predškolského veku, ktoré nenavštevujú materskú
školu a ich rodičov). Ide predovšetkým o preventívne aktivity pre deti a mládež, rodinu, ktorej cieľom je predchádzanie vzniku patologických sociálnych javov a sociálnemu
vylúčeniu. Okrem iného školy na území mesta poskytujú deťom rôzne tematické preventívne aktivity s cieľom pomoci ochrany ich práv a právom chránených záujmov,
zabezpečujú záujmovu činnosť. Zo strany Mesta Hnúšťa ako aj OO PZ Hnúšťa bola v sledovanom období poskytnutá pomoc v distribúcii šatstva a obuvi.

Systém intervencií cieľovým rodinám bol pravidelne zabezpečovaný Mestským úradom Hnúšťa prostredníctvom terénnych sociálnych pracovníkov, Úradom práce
sociálnych vecí a rodiny, Mestskou políciou, Políciou SR a iné.
2.2 V rámci vytvárania vzájomnej spolupráce mesta s existujúcim materským centrom Hoplala, možno v hodnotenom období zaznamenať stagnáciu, nakoľko nebola
iniciovaná žiadna ponuka na vzájomnú spoluprácu. V roku 2019 mesto uvažuje s rozvojom spolupráce.
2.3 Na znižovanie nezamestnanosti mesto využívalo možnosti aktívnych opatrení trhu práce a prostredníctvom ÚPSVaR zamestnalo na aktivačnú činnosť 52 pracovníkov,
na dobrovoľnícku činnosť 9 pracovníkov a na menšie obecné služby 70 pracovníkov.
3. Opatrenie - Zlepšiť a zefektívniť sociálne služby mesta Hnúšťa pre seniorov
3.1 Zriadenie a poskytovanie
pobytovej služby – zariadenie
pre seniorov, domov sociálnych
služieb s maximálnou kapacitou
pre 40 prijímateľov v jednej
budove zariadenia

400.000 €

ŠF, Rozpočet
Mesta, BBSK,
dotácie, granty,
rozpočty
neverejných
poskytovateľov
sociálnych
služieb, úhrady
prijímateľov,
MPSVaR

2018 - 2023

Neverejní
poskytovatelia
sociálnych
služieb, Mesto
Hnúšťa, BBSK

Počet
novovytvorených
zariadení

1

50.000 €

Rozpočet mesta,
granty, dary,

2019 - 2023

Mesto Hnúšťa

Počet prijímateľov
sociálnej služby

70

- pobytová forma

3.2 Podpora a rozvoj denného
centra pre seniorov
- ambulantná forma

0

štátny rozpočet

3.3 Priebežné monitorovanie
potrieb a spokojnosti seniorov s
kvalitou poskytovaných služieb

0

-----

2018 - 2023

Mesto Hnúšťa

Spokojnosť
seniorov

áno/nie

nie

3.4 Rozšírenie opatrovateľskej
služby mesta Hnúšťa

150.000 € ročne na
OPS

Rozpočet mesta,
rozpočty
prijímateľov s.s.

2018 - 2023

Mesto Hnúšťa,
neverejní
poskytovatelia
sociálnych
služieb

Zvýšenie počtu
opatrovateliek

2

0

12.000 € ročne
(príspevok 0,50 €
na obed)

Rozpočet mesta

2018 - 2023

Mesto Hnúšťa,
neverejní
poskytovatelia
sociálnych
služieb

Počet prijímateľov
sociálnej služby

70

0

- terénna forma
3.5 Poskytovanie sociálnych
služieb v oblasti stravovania
seniorov formou príspevku na
stravu v rámci schválených
všeobecne záväzných právnych
predpisov

3.6 Zabezpečovanie
monitorovania a signalizácie
pomoci cieľových skupín, ktoré
žijú sami v domácnosti –
monitorovanie a signalizácia
pomoci

50.000

ŠF, Rozpočet
Mesta, BBSK,
dotácie, granty,
rozpočty
neverejných
poskytovateľov
sociálnych
služieb, úhrady
prijímateľov,
MPSVaR

2020 - 2023

Mesto Hnúšťa,
neverejní
poskytovatelia
sociálnych
služieb

Počet prijímateľov
sociálnej služby

30

0

3.1 Zriadenie sociálnej služby – zariadenie pre seniorov nebolo uskutočnené. Výhľadovo v súvislosti so schváleným rozpočtom mesta na rok 2019 sa so zriadením služby
v meste v najbližších rokoch uvažuje. Aktivity a zámery ostatných subjektov v tejto oblasti nie sú známe. Aktivity v rámci tohto opatrenia smerujú k podpore a rozvoju
pobytových služieb, opatrovateľských, odľahčovacích ako aj ďalších sociálnych služieb poskytovaných pobytovou formou ambulantnou, terénnou formou, ako aj k progresu
ostatných služieb určených seniorskej časti populácie.
3.2 S podporou mesta v sledovanou období aktívne v meste pôsobili obe denné centrá pre seniorov, ktoré majú 70 členov. Finančné prostriedky z rozpočtu mesta na činnosť
klubov boli vo výške 3.042,61 €. Kluby seniorov úspešne združujú osoby dôchodkového veku a poskytujú im mnoho priestoru na rozvoj svojej duševnej, kultúrnej
a spoločenskej stránky (spoločné posedenia, športový deň, tematické prednášky a besedy, spevokol, oslavy úcty k starším, spolupráca so seniormi z okolitých miest a obcí,
so školami, materskými školami, centrom voľného času a iné.)
3.3 Priebežné monitorovanie potrieb a spokojnosti seniorov s kvalitou poskytovaných služieb nebolo v hodnotenom období uskutočnené. S dotazníkovým prieskumom
spokojnosti sa uvažuje v roku 2019.
3.4 Opatrovateľská služba mesta bola k 31.12.2018 poskytovaná pre celkovo 32 klientov, ktorú zabezpečovalo 15 opatrovateliek. Podľa súčasného dopytu po tomto druhu
sociálnej služby predpokladáme, že počet hodín poskytnutej domácej opatrovateľskej služby nebude klesať. Počet hodín poskytnutej opatrovateľskej služby sa odvíja aj od
počtu hospitalizácii opatrovaných občanov počas roka a od dopytu po sociálnej službe. S jej rozširovaním sa v súvislosti so schváleným rozpočtom na rok 2019 momentálne
neuvažuje. Mesto s cieľom rozšírenia opatrovateľskej služby podalo projekt na sumu 148.200 cez IA MPSVaR OP Ľudské zdroje na zvýšenie počtu opatrovateliek o 6,
projekt nebol podporený. Z dôvodu nedostatku kapacít opatrovateliek mesto uzatvorilo zmluvu na poskytovanie opatrovateľskej služby s neverejným poskytovateľom
sociálnych služieb pre 4 osoby.
3.5 V mesiacoch september – október 2018 mesto začalo prípravné práce so zavedením sociálnej služby v oblasti stravovania – prieskum trhu, možnosti organizačného
a finančného zabezpečenia. Výhľadovo v súvislosti so schváleným rozpočtom mesta na rok 2019 sa so zriadením služby v meste zatiaľ neuvažuje.
3.6 Zriadenie sociálnej služby – monitorovanie a signalizácia pomoci cieľových skupín, ktoré žijú sami v domácnosti nebolo uskutočnené. Výhľadovo v súvislosti so
schváleným rozpočtom mesta na rok 2019 sa so zriadením služby v meste zatiaľ neuvažuje.
Aktivity a zámery ostatných subjektov v tejto oblasti nie sú známe.
4. Opatrenie - Rozšíriť a rozvíjať ponuky služieb pre občanom so zdravotným postihnutím a ich rodiny
4.1 Zriadenie domova sociálnych
služieb pre plnoleté osoby s ŤZP
s maximálnou kapacitou 15
prijímateľov

100.000 €

ŠF, Rozpočet
Mesta, BBSK,
dotácie, granty,
rozpočty
neverejných

2019 - 2023

Mesto Hnúšťa,
neverejní
poskytovatelia
sociálnych
služieb

Počet prijímateľov
sociálnej služby

15

0

poskytovateľov
sociálnych služieb

- terénna forma, ambulantná
forma
4.2 Priebežné monitorovanie
potrieb a spokojnosti osôb s ŤZP
s kvalitou poskytovaných služieb
4.3 Podpora a rozvoj služieb
včasnej intervencie

0

------

2018 – 2023

Mesto Hnúšťa

Počet
dotazníkových
prieskumov ročne

1

0

20.000 € ročne

Neverejný
poskytovateľ
sociálnych
služieb, príspevok
BBSK

2018 - 2023

OZ Athéna,
neverejní
poskytovatelia
sociálnych
služieb

Fungujúca služba

áno/nie

áno

5.000 € ročne

Mesto Hnúšťa

2019 - 2023

Mesto Hnúsťa,
neverejní
poskytovatelia
sociálnych
služieb

Počet prijímateľov
sociálne služby
ročne

5

nie

10.000 € ročne

ŠF, Rozpočet
Mesta, BBSK,
dotácie, granty,
rozpočty
neverejných
poskytovateľov
sociálnych
služieb,
vlastnícky
verejných
súkromných
objektov

2018 - 2023

Mesto Hnúsťa,
neverejní
poskytovatelia
sociálnych
služieb, vlastníci
verejných
súkromných
objektov

Zvýšenie počtu
bezbariérových
prístupov ročne

3

2

- terénna, ambulantná forma
4.4 Poskytovanie odľahčovacej
služby
- terénna forma
4.5 Zabezpečenie prístupnosti
priestorov a služieb pre
všetkých občanov mesta tak, aby
neboli obmedzovaní z hľadiska
fyzickej prístupnosti verejných
služieb – bezbariérovosť

4.1 Zriadenie sociálnej služby – domov sociálnych služieb nebolo uskutočnené. Výhľadovo v súvislosti so schváleným rozpočtom mesta na rok 2019 sa so zriadením služby
v meste zatiaľ neuvažuje. Aktivity a zámery ostatných subjektov v tejto oblasti nie sú známe.
4.2 Priebežné monitorovanie potrieb a spokojnosti osôb s ŤZP s kvalitou poskytovaných služieb nebolo v hodnotenom období uskutočnené. S dotazníkovým prieskumom
spokojnosti sa uvažuje v roku 2019.
4.3 Služba včasnej intervencie sa poskytuje dieťaťu do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa.
Sociálnu službu v meste poskytuje neverejný poskytovateľ občianske združenie Athéna Hnúšťa. K 31.12.2018 bola služba poskytovaná pre ........klientov.
4.4 Zriadenie sociálnej služby – odľahčovacia služba nebolo uskutočnené. Výhľadovo v súvislosti so schváleným rozpočtom mesta na rok 2019 sa so zriadením služby
v meste zatiaľ neuvažuje. Aktivity a zámery ostatných subjektov v tejto oblasti nie sú známe.

4.5 Projekt debarierizácie mesta bol spustený výstavbou nových chodníkov (na ul. Francisciho, chodníky v cintoríne), resp. rekonštrukciou existujúcich, ktoré boli
prispôsobené aj pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. K debariérizácii prístupnosti pristúpila aj Základná škola Klokočova vybudovaním bezbariérového vstupu do
budovy. Financovanie investícií bolo zabezpečené v rámci rozpočtu iných investičných akcií.
5. Opatrenie - Zvýšiť počet sociálnych služieb na komunitnej úrovni pre osoby v obtiažnych životných situáciách
5.1 Podporovať rozvoj terénnej
sociálnej práce prostredníctvom
terénnych sociálnych
pracovníkov

55.000 € ročne

Rozpočet mesta,
OP ĽZ – IA
MPSVaR

2019 - 2023

Mesto Hnúšťa,
OP ĽZ – IA
MPSVaR

Fungujúca služba

áno/nie

áno

0

-----

2018 - 2023

Mesto Hnúšťa,
KRASR Hnúšťa

Fungujúca
spolupráca

áno/nie

nie

5.3 Aktívne využívanie nástrojov
APTP a zvýšiť počet
participujúcich subjektov (resp.
zamestnávateľov)

5%
spolufinancovanie

Rozpočet mesta,

2018 – 2023

Mesto Hnúšťa,
UPSVaR,
miestny
zamestnávatelia

Počet
zamestnávateľov
využívajúcich
APTP

10

...

5.4 Podpora rozvoja služieb
krízovej intervencie –
nocľaháreň s kapacitou 10 lôžok

200.000 €

ŠF, Rozpočet
Mesta, dotácie,
granty, rozpočty
neverejných
poskytovateľov
sociálnych služieb

2019 - 2023

Mesto Hnúšťa,
neverejní
poskytovatelia
sociálnych
služieb

Vytvorená
sociálna služba

áno/nie

nie

5.5 Podpora rozvoja strediska
osobnej hygieny

20.000 €

Rozpočet Mesta,
dotácie, granty,
rozpočty
neverejných
poskytovateľov
sociálnych
služieb,

2019- 2023

Mesto Hnúšťa,
neverejní
poskytovatelia
sociálnych
služieb

Zriadená služba

áno/nie

nie

5.6 Podpora zriadenia domova
na polceste s kapacitou
minimálne 6 osôb

200.000 €

ŠF, Rozpočet
Mesta, BBSK,
dotácie, granty,
rozpočty

2019 - 2023

Mesto Hnúšťa,
neverejní
poskytovatelia

Vytvorená
sociálna služba

áno/nie

nie

5.2 Vytváranie vhodných
podmienok a spolupráce pre
aktivity s cieľovou skupinou –
podporou existujúceho
komunitného centra

ÚPSVaR,
rozpočty
ostatných
zamestnávateľov

neverejných
poskytovateľov
sociálnych služieb

- pobytová forma
5.7 Znižovanie zadlženosti
cieľovej skupiny zabezpečovaním
preventívnych a vzdelávacích
programov, odborné
poradenstvo, osveta

1. 000 € ročne

Rozpočet Mesta,
dotácie, granty,
rozpočty
neverejných
poskytovateľov
sociálnych
služieb,

sociálnych
služieb
2018 - 2023

Mesto Hnúšťa,
neverejní
poskytovatelia
sociálnych
služieb

Počet
preventívnych
programov ročne

5

5

5.1 TSP sa osvedčila ako nastroj na spomalenie prehlbovania sociálnej výlučnosti marginalizovaných rómskych komunít. Mesto zabezpečilo plynulý výkon TSP v
prirodzenom prostredí komunity. V meste Hnúšťa sú zriadene a využívane služby terénnej sociálnej prace prostredníctvom Implementačnej agentúry MPSVR SR na obdobie
do 31.8.2019, financovane z Európskeho sociálneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Terénna sociálna práca v meste je orientovaná na osoby ohrozené
sociálnym vylúčením. Ročný náklad mesta na TSP predstavoval výšku 54.350 €. K 31.12.2018 TSP vykonávali 2 terénne sociálne pracovníčky a 3 asistentky TSP.
5.2 V rámci vytvárania vzájomnej spolupráce mesta s existujúcim komunitným centrom KRASR, možno v hodnotenom období zaznamenať stagnáciu, nakoľko nebola
iniciovaná žiadna ponuka na vzájomnú spoluprácu. Zástupca mesta sa zúčastňoval na vyhlásených výberových konaniach na obsadenie voľného pracovného miesta.
5.3 K 31.12.2018 aktívnu politiku trhu práce využívalo viacero zamestnávateľov mesta.
5.4. Zriadenie sociálnej služby – nocľaháreň nebolo uskutočnené. Výhľadovo v súvislosti so schváleným rozpočtom mesta na rok 2019 sa so zriadením služby v meste zatiaľ
neuvažuje. Aktivity a zámery ostatných subjektov v tejto oblasti nie sú známe.
5.5. Zriadenie sociálnej služby – stredisko osobnej hygieny nebolo uskutočnené. Výhľadovo v súvislosti so schváleným rozpočtom mesta na rok 2019 sa so zriadením služby
v meste zatiaľ neuvažuje. Aktivity a zámery ostatných subjektov v tejto oblasti nie sú známe.
5.6 Zriadenie sociálnej služby – domov na polceste nebolo uskutočnené. Výhľadovo v súvislosti so schváleným rozpočtom mesta na rok 2019 sa so zriadením služby v meste
zatiaľ neuvažuje. Aktivity ostatných subjektov v tejto oblasti nie sú známe.
5.7 Mesto Hnúšťa prostredníctvom právnika, TSP, KRASR, základné školy v meste, špeciálna základná škola, CVČ uskutočňovali preventívne, vzdelávacie programy
a poradenstvá v oblasti finančnej gramotnosti detí a ich rodinných príslušníkov. Finančné prostriedky na tieto aktivity boli čerpané v rámci schváleného bežného rozpočtu
každého subjektu.
6. Opatrenie – Vytvorenie komplexu poskytovaných sociálnych služieb
6.1 Zriadenie združeného
komunitného domu

430.000 €

Rozpočet Mesta,
dotácie, granty,
rozpočty
neverejných
poskytovateľov
sociálnych
služieb,

2018 - 2023

Mesto Hnúšťa,
neverejní
poskytovatelia
sociálnych
služieb

Zriadené

Áno/nie

nie

6.1. Zámer zriadenia združeného komunitného domu bol rozpracovaný, bola podaná žiadosť na financovanie zriadenia prostredníctvom Akčného plánu pre menej rozvinuté
okresy, ktorá bola podporená. Žiadosť o financovanie však nebola predložená, so zriadením mesto ďalej neuvažovalo a výhľadovo v súvislosti so schváleným rozpočtom
mesta na rok 2019 sa so zriadením služby v meste ani neuvažuje.

