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Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Petržalka
schvaľuje
zámer zriadenia Denného stacionára v Stredisku sociálnych služieb Petržalka, objekt
Vavilovova ul. 18.
žiada
riaditeľku Strediska sociálnych služieb Petržalka predložiť požiadavky vyplývajúce
z predloženého projektu do rozpočtu na rok 2011.
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Dôvodová správa
V nadväznosti na zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách ako aj v súlade
s regionálnou politikou Mestskej časti Bratislava-Petržalka boli stanovené priority v sociálnej
oblasti. Významnou prioritou v sociálnej oblasti je aj vytvorenie nového sociálneho
zariadenia pre starých a chorých občanov.
Z demografických rozborov ako aj z reálnych poznatkov o správaní, životnom štýle
a sociálnej situácii obyvateľov Petržalky je zrejmé, že nám narastá skupina seniorov vysokého
veku až do stavu nesamostatnosti.
Na oddelení sociálnych vecí sa každodenne stretávame s tým, že človek sa žiaľ, môže ocitnúť
v ťažkých a v nepriaznivých životných situáciách, ktoré nie je schopný riešiť vlastnými
silami. Ťažko chorí občania a seniori sú najviac ohrozenou skupinou. Často ostávajú závislí
na pomoci svojich príbuzných a na pomoci celej sociálnej siete.
Nárast obyvateľov v seniorskom veku odkázaných na rôzne formy sociálnej pomoci neustále
narastá a núti nás hľadať nový rozmer poskytovanej pomoci. Oddelenie sociálnych vecí
vykonáva posudkovú činnosť o odkázanosti na sociálnu službu pri nasledovných druhoch
sociálnych služieb:
• zariadenie pre seniorov
• zariadenie opatrovateľskej služby
• denný stacionár
• opatrovateľská služba
• prepravná služba
V I. polroku 2010 žiadalo 106 občanov o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu formou
celodennej opatrovateľskej služby a denného stacionára. V dennom stacionári sa poskytuje
sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a je odkázaná
na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.
Denný stacionár pre seniorov je sociálna služba poskytovaná seniorom, ktorí žijú v rodinách s
ekonomicky aktívnymi príslušníkmi rodiny, ktorí im nemôžu poskytnúť celodennú
starostlivosť, ale zároveň ich nechcú umiestniť do Zariadenia pre seniorov, resp. čakajú v
poradovníku na umiestnenie. Pobytom v dennom stacionári nenastáva vytrhnutie seniora
z rodinného prostredia na ktoré sú navyknutí. Čas strávený v dennom stacionári môžu seniori
naplniť rôznymi aktivitami podľa ich záujmu a momentálnej nálady. Služba je vhodná aj pre
osamelých seniorov, ktorí trpia stratou sociálnych kontaktov.
Denný stacionár plánujeme zriadiť v objekte Strediska sociálnych služieb Petržalka na
Vavilovovej 18. Stredisko sociálnych služieb je rozpočtová organizácia Mestskej časti
Bratislava-Petržalka poskytujúce starostlivosť tým občanom Petržalky, ktorí sa ocitli v stave
sociálnej núdze nasledovné sociálne služby:
- Opatrovateľská služba
- Zariadenie opatrovateľskej služby
- Zariadenie núdzového bývania
- Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti
Prostredníctvom denného stacionáru budeme môcť zabezpečiť aj poskytnutie odľahčovacej
služby v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. par.54. Odľahčovacia služba je sociálna služba
poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím.
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Daná sociálna služba sa poskytuje počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje,
nemôže opatrovanie vykonávať. Cieľom odľahčovacej služby je umožniť fyzickej osobe,
ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok na účel udržania jej fyzického zdravia a duševného
zdravia. Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku.
V zmysle zákona o sociálnych službách je obec počas poskytovania odľahčovacej služby
povinná v rámci svojej pôsobnosti poskytnúť alebo zabezpečiť fyzickej osobe s ťažkým
zdravotným postihnutím sociálnu službu podľa jej výberu, a to terénnu sociálnu službu,
ambulantnú sociálnu službu alebo pobytovú sociálnu službu v rozsahu najmenej 12 hodín
denne.
Konečným cieľom pre mestskú časť je aplikácia nového zákona o sociálnych službách v praxi
tak, aby sa zabezpečilo odstraňovanie krízových javov a zlepšovanie kvality života každého
jednotlivca tak, aby bola zabezpečená aj jeho dôstojnosť. Z toho dôvodu by sme nemali
podceňovať skvalitňovanie a rozširovanie siete sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb
v Petržalke.
Oddelenie sociálnych vecí navrhuje zapracovať projekt Denný stacionár do rozpočtu na
kalendárny rok 2011 do prvku 10.7.3. Budovanie zariadení sociálnych služieb.
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Stredisko sociálnych služieb Petržalka
Mlynarovičova 23, 851 03 Bratislava

Zadanie : Projekt Denný stacionár – rozšírenie sociálnych služieb v Stredisku sociálnych
služieb Petržalka, objekt Vavilovova 18

Zadávateľ úlohy :

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –
Petržalka, zo dňa 2.7.2010, uznesením č.582.

Termín predloženia úlohy : 30.8.2010

Zostaviteľ projektu :

PhDr. Kvetoslava Beňová

Bratislava, 28. septembra 2010
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Identifikácia zostavovateľa projektu
Stredisko sociálnych služieb Petržalka je od 1.3.2003 zriadená rozpočtová organizácia
Mestskej časti Bratislava – Petržalka s právnou subjektivitou.
Je poskytovateľom sociálnych služieb v oblasti:
•

Poskytovania sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc
inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek na prechodný
pobyt, §§ 36, 41 zák. č. 488/2008 Z. z. o soc. službách.
Riešenie

nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia,

nepriaznivého zdravotného stavu, alebo dovŕšenia dôchodkového veku.
•

Na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných
potrieb v zariadení, § 29 zák. č. 448/2008 Z. z. o soc. službách.
Bývanie a poradenstva osamelému rodičovi maloletého alebo s maloletým, ktorých život
a zdravie sú ohrozené, alebo je ohrozená výchova maloletého.

•

Sociálnych služieb na podporu rodiny s deťmi, § 32 zák. č. 448/2008 Z.z. o soc. službách.
Starostlivosť o deti, ktorým rodičia nemôžu na prechodný čas poskytovať celodennú
riadnu starostlivosť z vážnych dôvodov.

Na výkon týchto činností sú prevádzky:
•

Zariadenie opatrovateľskej služby , § 36 (kapacita 30 lôžok, objekt Mlynarovičova).

•

Zariadenie opatrovateľskej služby, § 36 (kapacita 20 lôžok, objekt Vavilovova 18).

•

Opatrovateľská služba, §41 zák. č. 448/2008 Z. z. o soc. službách.

•

Zariadenie núdzového bývania a Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti (20 lôžok), §§
29,32 zák. č. 448/2008 Z. z. o soc. službách.

•

Stredisko má v správe zverené bývalé objekty materskej školy na Mlynarovičovej,
a Vavilovovej.

•

Objekt Mlynarovičova prešiel rozsiahlou rekonštrukciou v roku 2007 výlučne z rozpočtu
mestskej časti Petržalka, v rozlohe 986 m2 plochy.

•

Čiastkové úpravy boli realizované na objekte Vavilovova 18, celková rozloha 980 m2.

•

Celkový počet zamestnancov je 77.
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Názov projektu :
DENNÝ STACIONÁR
• podľa § 40 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zák.č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov.
Označenie účelu:
• rozšírenie sociálnych služieb.
Forma soc. služby:
• denný pobyt od 7.00 hod. do 17.00 hod.
• kapacita 10 klientov denne – v súlade s právnou normou o minimálnych požiadavkách na
ubytovacie zariadenie č. 353/2006 Zb. (6m2 /1 os.).
Cieľová skupina :
• fyzické osoby, ktoré sa dostali do stavu nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého
zdravotného postihnutia,
• nepriaznivého zdravotného stavu,
• z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.
Výkon činností :
• pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
• sociálne poradenstvo,
• stravovanie,
• záujmová činnosť.
Prínos projektu pre klienta :
•

Zvýšenie kvality života klientov, zlepšenie psychického a fyzického stavu klienta.

•

Podpora sebestačnosti klientov s vytvorením podmienok pre existenciu v prirodzenom
rodinnom prostredí.

•

Vytvorenie zázemia pre klientov na výkon rôznych terapií a činností a aktivít
(biblioterapia, muzikoterapia, arteterapia, aromaterapia, pohybová a pamäťová
rehabilitácia, relaxačné činnosti)

•

Zabezpečenie kontaktu klienta so spoločenským prostredím.

Cieľ projektu :
• čiastočné stavebné interiérové a exteriérové úpravy,
• obnovenie prevádzky denného stacionára
• vyplnenie absencie dennej formy poskytovania sociálnej služby na území MČ Petržalka
Odôvodnenie výberu druhu sociálnej služby :
• uznesenie č. 582 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka zo dňa
2.7.2010
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Miesto a termín realizácie projektu :
• objekt Vavilovova 18.
• Rok 2011.
Popis projektu :
• V súčasnosti má uvedené priestory v prenájme na dobu neurčitú občianske združenie Klub
modernej gymnastiky Danubia, s rozlohou 206 m2 , príloha č.1,
• súčasné minimálne
úpravy sú len
nevyhnutne prispôsobené účelu súčasného
prevádzkovania,
• infraštruktúra je zastaralá ,
• v súčasnosti považujeme objekt ako havarijný stav, nakoľko v priestoroch dochádza
vlhnutiu stien a podlahy, ktorá je zrejme spôsobovaná závadou potrubí kanalizácie, alebo
vodou v zemi. Na túto skutočnosť upozorňovala Danubia písomne SSS. Bola vykonaná
obhliadka objektu za prítomnosti zástupcu vodárni a kanalizácií. Stav bol vyhodnotený
ako zastarala budova a únava materiálu.. Pre zistenie a odstránenie závady je potrebné
otvoriť kanalizácia v zemi pod úrovňou podláh v priestoroch. Podľa zmluvy o prenájme
predmetná závada spadá do kompetencie Strediska a vzhľadom na nedostatok finančných
prostriedkov sa s odstránením závady nepočítalo ani v tomto rozpočtovom roku.
• navrhované úpravy vychádzajú primárnej požiadavky klientely, a bežného standardu pre
bezbariérový prístup, príloha č. 2,
• vybavenie interiérového vybavenia podľa potrieb predmetu činnosti, príloha č.3,3a,
• priestory budú upravené na prevádzku denného režimu stacionára v čase od 7.00 - 17. 00
hod.,
• úpravy sú navrhované v súlade s platnými právnymi predpismi : Stavebný zákon, zákon
o soc. službách, nariadenie vlády o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné
prostredie budov a minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie
zariadenia, zákon o sociálnych službách.
• Prevádzka Denného pobytu, teraz Denný stacionár je sociálna služba, ktorá je schválená
zriaďovateľskou listinou Strediska SS. V rámci delimitačných protokolov prešla do
kompetencii MČ aj táto prevádzka. Prevádzka pôsobila na Mlynarovičovej s kapacitou 15
klientov. V roku 2006, keď objekt Mlynarovičovej išiel do rozsiahlej rekonštrukcie
a prevádzky prechádzali do objektu Vavilovova, pre nedostatok kapacity bola prevádzka
denného stacionáru pozastavená s tým, že postupnom rekonštrukciou objektu Vavilovova
sa bude plánovať kapacita v rámci objektu. Pozastavenie prevádzky taktiež vychádzalo zo
skúsenosti, že o túto formu sociálnej služby nebol taký záujem, aby prevádzka fungovala
aspoň na 60-70 % kapacity.

Priebeh realizácie projektu :
I. etapa
• projektová dokumentácia,
• verejné obstarávanie
• začatie a realizácia rekonštrukčných prác nevyhnutných na spustenie prevádzky,
• sanácia interiéru,
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•
•
•
•
•

•

zverejnenie rozšírenia sociálnych služieb a podmienky prijatia klienta,
vybavenie interiéru,
kolaudácia,
súhlasné stanovisko na prevádzkovanie z Úradu verejného zdravotníctva,
spustenie prevádzky.
2.etapa
výmena okien, a obnova fasády a zateplenie objektu. Finančné prostriedky použité
z dotácie Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny.

Rozpočet projektu :
• Stavebné úpravy v celkovej výške 27 038,00 € , príloha č. 2.
•

Interiérové vybavenie v celkovej výške 12 786,00 €, príloha č. 3.

•

Rozpočet výdajov na bežný rok v celkovej výške 39 764 €, príloha č.4.

•

Úhrada za poskytovanú sociálnu službu mesačne 154,00 €, príloha č. 5.

•

Predpokladaný rozpočet príjmov pri 100%-nej kapacite 13 834,00 €, príloha č. 4.

•

Reálne očakávané príjmy pri 60% -nej obsadenosti 8 300,00 €, príloha č. 4.

•

Ekonomicky oprávnené náklady podľa § 72 ods. 5, zák. č. 448/2008 Z. z. o soc. službách
v celkovej výške mesačne na 1 klienta 712,58 €.

•

Prevádzkové náklady na 1 klienta sú 647,63 € mesačne.

•

Počet plánovaných zamestnancov : 4 z toho 1x rehabilitačná sestra ā 5 hod./deň,
ā 8 hod./deň,
2x opatrovateľka
1x upratovačka
ā 4 hod./deň.
Personálny kľúč je v súlade s prílohou č. 1 zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

•

K 31.12.2011 pripraví Stredisko sociálnych služieb odpočet o projekte denný stacionár.

•

K 30.3.2013 Stredisko sociálnych služieb predloží do MZ vyhodnotenie roku 2011
projektu denný stacionár.

Za vypracovanie projektu zodpovedná : PhDr. Kvetoslava Beňová
Za ekonomickú časť zodpovedná :

Boskovičová Lýdia, Martanovičová Tamara

Za prevádzkovú časť zodpovedná :

Zelenková, Kolarovičová

V Bratislave, 28 .9 .2010
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Príloha č.1
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Príloha č. 2

Stredisko sociálnych služieb Petržalka

Návrh projektu Denný stacionár
Návrh stavebných úprav

69

Súčasný
stav
Krytý
vstup

83

Vstupná
hala

Mietnosť číslo

Plocha
m2
3,78

27,97

Navrhovaný stav
Krytý vstup

Vstupná hala

Plocha
m2

Návrh stavebných úprav

3,78

izolácia, fasáda

27,97

bezbarierový vstup,
vchodové dvere, podlaha
dlažba
dvere, otvor na výdaj
stravy, obklad, elektroinšt.
práce, vodoinšt. práce

84

Šatňa

12,51

Kuchyňa

12,51

85

Vedúca

14,29

Jedáleň

14,29

14,51

vodoinšt.práce, elektroinšt.
práce, obklad, dlažba,
sanita muži, ženy

86

Umývarka

14,51

Toalety muži,
ženy,sprcha

87

Herňa

74,46

Denná miestnosť

61,00

sadrokartonová stena,
elektroinštalácia

88

Spálňa

40,96

Oddychová mietsnosť

54,42

elektroinštalácia

89

Prípravňa

13,00

Personál

13,00

odvetranie, obklad, dlažba,
vodoišt. , elektroinšt.

90

Sklad

5,25

Chodba prechod

5,25

91

sklad

3,60

Upratovacia
miestnosť

3,60

výlevka, odvetranie,
obklad, dlažba

Rozpočet predpokladaných nákladov na stavebné úpravy v €
Murárske a buracie
práce

2 064,00

zväčšovanie otvorov,
sadrokart.

Vchodové dvere + mreže

500,00

Dvere a zárubne š.90

950,00

7 ks

Dvere a zárubne š.80

390,00

3 ks

Dlažba, obklad, montáž sanity

2 362,00

70 m2

Podlahy PVC

2 345,00

160 m2

Elektoinš. práce

850,00

Vodoinšt. práce

1 000,00

Kurenárske práce

500,00

výmena radiatorov ,
ventilov

Maliarske práce

1 254,00

570 m2

Výmena okien

5 560,00

Strecha

3 763,00

17 ks
206 m² izol., zatep., klamp.
pr.

11

Fasada

5 000,00

Terasa

500,00

celkom

130 m², termoiz. náter
markíza

27 038,00

Vypracovala: Boskovičová, Kolarovičová
Dňa 24.8.2010

Stredisko sociálnych služieb Petržalka

Príloha č. 3

Návrh projektu Denný stacionár
Interierové vybavenie prepokladané náklady
Vstupná hala

počet kusov

cena kus

spolu

Stavaná skriňa

1

250

250

Skriňa na obuv

1

100

100

Stolík

1

30

30

Kreslo

2

70

140

spolu

520

Kuchyňa, jedáleň
Sporák elektrický

1

400,00

400,00

Umývačka riadu

1

500,00

500,00

Mikrovlnná rúra

1

100,00

100,00

Stôl jedálenský

3

150,00

450,00

12

30,00

360,00

Antikorové várnice 10 lit.

6

200,00

1 200,00

Tanierová sada

2

30,00

60,00

Príbor

2

30,00

60,00

Hrnčeky

12

2,00

24,00

Poháre

12

1,00

12,00

Rýchlovarná konvica

1

50,00

50,00

Kuchynská linka s drezom

1

500,00

500,00

Utierky

20

1,00

20,00

Kompótové misky

20

3,00

60,00

Chladnička

1

500,00

500,00

Drobnosti do kuchyne

1

100,00

100,00

Stolička

spolu

4 396,00

Hygienické zariadenia
Posuvné madlo

2

30,00

60,00
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Sklopné sedátko

1

100,00

100,00

Protišmyková podložka

1

10,00

10,00

Odkladacia polica

1

30,00

30,00

Vešiak na uterák

4

5,00

20,00

Výškovo nastaviteľné sed. Na WC

2

100,00

200,00

Batéria k umývadlu

2

50,00

100,00

Pračka

1

500,00

500,00

Zrkadlo

2

10,00

20,00

Drobné vybavenie

1

100,00

spolu

1 040,00

Denná a relaxačná miestnosť

Príloha č. 3a

Obývacia stena

1

500,00

500,00

Koberec

1

500,00

500,00

Knižnica

1

100,00

100,00

Polohovateľné kreslá

6

300,00

1 800,00

10

20,00

200,00

Stôl konferenčný

2

20,00

40,00

Lampa stojatá

2

30,00

60,00

Komoda - vitrína

1

200,00

200,00

Televízor

1

600,00

600,00

Rádio s CD prehrávačom

1

200,00

200,00

Anténa k TV

1

50,00

50,00

Spoločenské hry

5

40,00

200,00

Písací stôl

1

100,00

100,00

Stolička otočná

1

100,00

100,00

Poličky

3

20,00

60,00

Nástenné hodiny

1

30,00

30,00

Záclony

20

15,00

300,00

Obrazy

3

30,00

90,00

Obrusy

10

20,00

200,00

Vysávač

1

400,00

400,00

Deka

Rehabilitačné pomôcky

300,00

Válanda

4

200,00

spolu

800,00
6 830,00

Personál
Šatník - skriňa

4

100,00

400,00
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Pracovný stôl

1

100,00

100,00

Stolička otočná

1

100,00

100,00

Registračka

1

70,00

70,00

PC zostava

1

500,00

500,00

100,00

100,00

25,00

25,00

Skrinka + police
Kancelárske potreby
spolu

Predpokladané náklady na vyb. interieru

1 295,00

celkom

12 786,00

Vypracovala: Boskovičová, Kolarovičová
Dňa 24.8.2010

Stredisko sociálnych služieb Petržalka

Príloha č. 4

Návrh projektu Denný stacionár
Rozpočet výdajov a príjmov na bežný rok

Výdavky na prevádzku 10 klientov/rok

Mzdy
Odvody z miezd
Cestovné (104,90€ x 4)
Materiálové vybavenie

Predpokladané
náklady v €

Komentár
2x opatrovateľka 8 hod., rehab.
sestr. 5hod., upratovačka 4
19 886,00 hod.
7 000,00
420,00
1 500,00 hyg. čist.a prac.materiál

Pracovné odevy

134,00

Bežná údržba

300,00

Energie

5 000,00

Potraviny klienti

3 643,00 raňajky, desiata, olovrant

Zdravotná starostlivosť (4x70€)
Stravovanie zam. (1,77x22x12x3 zam.)
Prídel do SF (1% z miezd)

Ročné výdavky spolu

280,00
1 402,00
199,00

39 764,00

Príjmy
10 klientov x 5,24 úhrada x 22 dní x 12 mesiacov

13 834,00 100% kapacita

Predpokladané ročné príjmy:

8 300,00 60% kapacita

14

Rekapitulácia
Stavebné úpravy

27 038,00 príloha č. 2

Interiérové vybavenie

12 786,00 príloha č. 3

Spolu:

39 824,00

Ročné výdavky na prevádzku

39 764,00

Príjmy za rok
Rozdiel

8 300,00
31 464,00

Vypracovala: Boskovičová, Kolarovičová
Dňa 24. 8. 2010
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Príloha č. 5

Stredisko sociálnych služieb Petržalka

Návrh projektu denný stacionár
Podmienky prijatia
•

Denný stacionár je podľa § 40 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách určený
klientom, ktorí sú podľa lekárskeho posudku a sociálneho posudku posúdený na určitý
stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby v stupni hodnotenia II. – V.

•

Klientom u ktorých lekár stanovil diagnózu a terapeutický postup, ktorých funkčný
stav ( sebestačnosť, kognitívne funkcie, bez poruchy správania) umožňuje pobyt
v dennom zariadení a ich zdravotný stav je stabilizovaný a nevyžaduje nepretržitú
kvalifikovanú ošetrovateľskú starostlivosť, prípadne hospitalizáciu v nemocnici alebo
psychiatrickej liečebni.

•

Klient sa preukáže, že nie je nositeľom infekčných a vírusových ochorení.

Výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu
•

Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej
poskytovateľom sociálnej služby.

•

Suma úhrady za sociálnu službu obsahuje sumu úhrady za odborné činnosti ( sociálne
poradenstvo, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby), obslužné činnosti
( stravovanie ) a ďalšie činnosti.

•

Výška úhrady je v súlade s ochranou príjmu, majetkových a finančných pomerov
prijímateľa SS. Ochrana príjmu je 70 % životného minima.

•

Celková výška plnej mesačnej úhrady činí 154,00 € , čo je 22 násobok dennej sadzby
7,00 € z toho:
a) obslužné činnosti:
stravovanie
3,14 € / deň,
69,08 € / mesiac
b) odborné činnosti:
3,86 € / deň,
84,92 € /mesiac
V tejto sume je zahrnutá aj čiastka 1,76 € za obed, ktorá sa pravidelne mesačne
odvádza dodávateľovi stravy STRAUBYT.

Vypracovala: Kolarovičová
Dňa 24.08.2010
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Stanovisko sociálnej a bytovej komisia zo dňa 22.09.2010

Prítomní: A. Sotníková, O. Adamčiaková, H. Stachová, E. Králiková, V. Palková, R. Pavlík,
M. Novota, D. Smolka, R. Stuhl

K bodu: Denný stacionár- Stredisko sociálnych služieb
Členovia komisie berú na vedomie návrh projektu Denný stacionár v objekte Strediska
sociálnych služieb na Vavilovovej ul.18.
Prítomní: 9

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

Členovia komisie odporúčajú riaditeľke Strediska sociálnych služieb zahrnúť do návrhu
rozpočtu na rok 2011 finančné prostriedky na realizovanie projektu denného stacionára.
Prítomní: 9

za: 4

proti: 0

zdržal sa: 5

Mgr. Anna Sotníková v.r.
predsedníčka komisie
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