Informačný materiál

Vyhodnotenie priorít Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Petržalka
k 31.08.2013

Zodpovedný/á:
Mgr. Alena Halčáková
vedúca oddelenia sociálnych vecí

Spracovateľ:
Anna Bilanovičová
oddelenie sociálnych vecí

Podklady k vyhodnoteniu poskytli:
1. Oddelenie sociálnych vecí MÚ MČ Bratislava- Petržalka
2. Stredisko sociálnych služieb Petržalka – rozpočtová org. MČ Bratislava-Petržalka
3. Referát štrukturálnych fondov MÚ MČ Bratislava-Petržalka

september 2013

Z dôvodu uceleného pohľadu na priority v komunitnom pláne uvádzame plnenie cieľov, ktoré
boli splnené do konca roka 2012.

1. Zriadenie Denného centra, Gercenova ul. č. 8, podľa § 56 zákona o sociálnych službách.
Plnenie: Šieste denné centrum bolo otvorené 01.12.2012. Poskytovaná sociálna služba bola
zaregistrovaná na VÚC Bratislava dňa 25.02. 2013, podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách v znení neskorších predpisov.
2. Výmena vchodových dvier v denných centrách.
Plnenie: v troch denných centrách boli vymenené vchodové dvere z dôvodu šetrenia energie a
bezpečnosti.
Výmena dvier bola uskutočnená v týchto denných centrách:
 DC, Haanova 8,
 DC, Vyšehradská 35,
 DC, Strečnianska 18.
Na výmenu dvier boli použité finančné prostriedky vo výške 5 614,63 Eur.
3. Nákup výpočtovej techniky do DC.
Plnenie: Mestská časť Bratislava-Petržalka požiadala o grant Nadáciu Orange.
Žiadosť bola úspešná a časť finančných prostriedkov bolo použitých na zakúpenie výpočtovej
techniky do všetkých denných centier vo výške 7 622,25 Eur.
4. Nákup motorového vozidla.
Plnenie: Mestská časť Bratislava-Petržalka požiadala o poskytnutie dotácie z MPSVaR SR podľa
zákona č. 544/2010 na podporu rozvoja opatrovateľskej služby. Žiadosť bola úspešná a mestská
časť získala dotáciu vo výške 9 000,00 Eur. Za finančné prostriedky bolo zakúpené motorové
vozidlo Peugeot, verzia Partner NEW FURGON Li 1,6 HDi 90k. Opatrovateľská služba sa
z efektívnila so smerovaním priamo na klienta. Opatrovateľská služba disponuje 2 automobilmi, čím
sa zefektívnil čas rozvozu obedov a zabezpečilo sa dodržiavanie distribúcie obedov klientom.
5. Regulácia teplovodného vykurovania.
Stredisko nebolo úspešné a nezískalo dotáciu na základe žiadosti o dotáciu z Výnosu Ministerstva
financií SR číslo 26825/2005 - 441 z 9. decembra 2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR z
príjmov z odvodu na rok 2012. Žiadosť o dotáciu bola určená na vyregulovanie tepla s
namontovaním regulačných hlavíc a regulačných ventilov v ZOS na Mlynarovičovej.
6. Stredisko soc. služieb Petržalka:
Plnenie:
 vytvorenie internetového kútika pre klientov,
 zrenovovanie kočikárne pre matky s deťmi,
 zrenovovanie terasy a vymaľované spoločné priestory na Vavilovovej,
 školenie 3 zamestnancov „ Kvalita sociálnych služieb“ ( zákon č. 448/2008 Z. z.).

Vyhodnocovanie priorít Komunitného plánu sociálnych služieb MČ Bratislava-Petržalka
k 31.08.2013

Priorita č.1 / Podpora zotrvania klienta v prirodzenom prostredí rozvojom terénnych
sociálnych služieb.
1.1 Opatrovateľská služba (§ 41)
Plánovaná aktivita: Rozšírenie kapacity
K 31.08.2013 nebolo nutné zvyšovať počet opatrovateliek.
Opatrovateľská služba sa vykonáva podľa potreby a požiadaviek obyvateľov mestskej časti
Bratislava-Petržalka. Všetky žiadosti boli spracované a opatrovateľská služba vo všetkých prípadoch
zahájená.
1.2 Prepravná služba (§42)
Plánovaná aktivita - Zriadiť len v prípade záujmu klientov
Prepravná služba bola zaregistrovaná 09.12.2011 v registri poskytovateľov sociálnych služieb,
nebola sprevádzkovaná, nakoľko nebolo požiadané o daný druh sociálnej služby. Podľa § 68 ods. 1
písm. c zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorším predpisov, ak
poskytovateľ sociálnej služby neposkytuje sociálnu službu dlhšie ako 12 mesiacov musí požiadať
o výmaz z registra. Z tohto dôvodu sme požiadali dňa 11.12.2012 o výmaz z registra poskytovateľov
sociálnych služieb.
1.3 Výdajne obedov
A) plánovaná aktivita 1 - Denné centrum , Osuského 3 / maľovanie výdajne a výmena
pôvodného nábytku
Okrem maľovania bolo nutné opraviť aj omietky a celkové náklady boli vo výške 814,06 Eur.
Výmena pôvodného nábytku nebola uskutočnená z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov.
B) plánovaná aktivita 2 - Denné centrum , Medveďovej 21 / maľovanie výdajne a výmena
pôvodného nábytku
Celkové náklady na maľovku boli vo výške 745,29 Eur.
Výmena pôvodného nábytku nebola uskutočnená z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov.
1.4 Sociálna výdajňa
Plánovaná aktivita - Rozšírenie sortimentu
Zmluva o spolupráci zo dňa 08.08.2011 s Potravinovou bankou Slovenska, OZ, ( poskytovanie
potravín zabezpečuje Metro) a Rámcová dohoda o spolupráci s Kaufland Slovenská republika, v. o.
s. od 01.07.2012 ( potraviny a rozličný tovar). V tomto čase je ponuka dodávateľov dostatočná.

Priorita č.2/ Rozvoj ambulantných a pobytových sociálnych služieb a pobytových sociálnych
služieb v zariadení s týždenným pobytom.
2.1 Denný stacionár (§40)
Plánovaná aktivita – Zriadenie stacionára
V čase hodnotenia priorít komunitného plánu sme nezískali vhodné priestory na zriadenie denného
stacionára.
2.2 Zariadenie núdzového bývania (§ 29)
Plánovaná aktivita 1 – Podpora a rozvoj voľno časových aktivít pre deti, mládež
a rodičov
- vytvorili sme priestor pre čitateľský kútik v roku 2012, zatiaľ chýbajú police na knihy.
Niekoľko kníh máme od zamestnancov a taktiež máme sľúbené knihy z knižnice mestskej
časti,
- internetový kútik bol zriadený koncom roka 2012,
- detské ihrisko udržujeme svojpomocne zamestnancami, na revitalizáciu neboli finančné
prostriedky z dôvodu šetrenia.
Plánovaná aktivita 2 – Rekonštrukcia elektrických rozvodov budovy
Finančné prostriedky z rozpočtu nepostačovali na rekonštrukciu elektrických rozvodov z tohto
dôvodu sa rekonštrukcia presúva na rozpočtový rok 2014.
2.3 Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti (§ 32)
Plánovaná aktivita - Nebola plánovaná zmena
Podľa zákona sme požiadali dňa 31.07.2013 o výmaz z registra poskytovateľov sociálnych služieb
z dôvodu, že do SSSP nebola doručená žiadna žiadosť o poskytnutie tejto sociálnej služby v roku
2012.

Priorita č.3/ Zvýšenie kvality a humanizácia poskytovaných sociálnych služieb
prostredníctvom rekonštrukcie, rozšírenia, modernizácie a budovania zariadení
sociálnych služieb
3.1 Zariadenie opatrovateľskej služby (§ 36)
Plánovaná aktivita 1 – Zníženie spotreby energií v ZOS na Mlynarovičovej 23
Plánovaná modernizácia teplovodného rozvodu je rozvrhnutá na roky 2012-2017.
Plánovaná aktivita 2 – Revitalizácia záhrady v ZOS na Mlynarovičovej 23
Revitalizáciu záhrady na Mlynarovičovej ul. je nutné vykonať ako celok podľa projektu
s vytýčením výšok terénu, zabezpečením zeminy vybudovania odpočinkovej zóny.
Na vybudovanie a revitalizáciu záhrady stredisko sociálnych služieb nemá dostatok finančných
prostriedkov.
Plánovaná aktivita 3 – Zníženie spotreby energií v ZOS na Vavilovovej 18
Zníženie vysokého odberu energií na Vavilovovej 18.
 Elektrina
- výmena hlavného ističa pre záložný výkon z 250A na 80A,
- výmena neekonomického osvetlenie v kúpelniach, v kuchynkách a
(objekt na Vavilovovej - výmena 6 svietidiel stropných za jedno).
Vynaložené finančné prostriedky vo výške 1 207,00 Eur.

na chodbách

 Voda- zistenie úniku vody
Vynaložené finančné prostriedky vo výške 100,00 Eur.
Plánovaná aktivita 4 – Rekonštrukcia bytu školníka v ZOS na Vavilovovej 18
Rekonštrukcia bytu školníka v ZOS Vavilovova 18, bola ukončená. Vybudoval sa priestor pre
registratúrne stredisko SSS Petržalka ako i priestor pre údržbu a sklad. Materiálové vybavenie
priestorov sa plánuje zakúpiť v druhom polroku 2013.
K 30.06.2013 bolo vynaložených 4 998,00 Eur na rekonštrukciu školníckeho bytu.
Denné centrum (§ 56)
Plánovaná aktivita 1 - DC Osuského 3
Plánovaná aktivita 2 - DC Haanova 8
Plánované aktivity v týchto denných centrách sa presúvajú na rok 2014. Rekonštrukciu Denného
centra na Vyšehradskej 35 sme presunuli z roku 2014 na rok 2013 z dôvodu, že bytový dom ide do
celkovej rekonštrukcie.
3.2

Plánovaná aktivita 3 - DC Vyšehradská 35
1. Rekonštrukcia Denného centra na Vyšehradskej 35
 Maľovanie denného centra
 Rekonštrukcia priečky vo WC
 Prekrytie potrubí
Na rekonštrukciu sme použili finančné prostriedky vo výške 1 926,52 Eur.
2. Nábytok a podlahovina v DC na Vyšehradskej 35.
Finančné prostriedky na nábytok a podlahu boli vo výške 4 261,63 Eur.
3. Dodávka a montáž žalúzií ( vchodové dvere)
 DC , Haanova 8
 DC, Vyšehradská 35
 DC, Strečnianska 18
Za dodávku a montáž žalúzií sme použili finančné prostriedky vo výške 737,00 Eur. Montáž žalúzií
bolo potrebné inštalovať na vchodové dvere z bezpečnostného hľadiska a z dôvodu zvýšenia
súkromia a kvality poskytovaných služieb v dennom centre.
Plánovaná aktivita 4 - DC Strečnianska 18 / plánovaná aktivita na rok 2014
Plánovaná aktivita 5 - DC Medveďovej 21 / plánovaná aktivita na rok 2015
Plánovaná aktivita 6 - DC Gercenova 8 / plánovaná aktivita do konca roka 2012.
Plánované zriadenie Denného centra na Gercenovej 8 sa nám úspešne podarilo zrealizovať v roku
2012 a dňa 1.12.2012 bolo slávnostne otvorené za prítomnosti ministra práce, sociálnych veci
a rodiny, pána Jána Richtera a pána starostu Vladimíra Bajana.
Komunitné centrum
Plánovaná aktivita 7 – Komunitné centrum Ludus
Plánovanú aktivitu nevyhodnocujeme. Dĺžka realizácie projektov je 24 mesiacov.
3.3

Priorita č.4/ Vzdelávanie zamestnancov v oblasti sociálnych služieb
Vzdelávanie vedúcich pracovníkov
Plánovaná aktivita 1 – Riaditeľka Strediska sociálnych služieb Petržalka
Školenie 2 riadiacich pracovníkov v sociálnych zariadeniach sú plánované v rokoch 2014 a 2016.
4.1

4.2 Vzdelávanie zamestnancov v oblasti sociálnych služieb
Plánovaná aktivita 1 - Vzdelávanie administratívnych pracovníkov
Školenia v oblasti „Mzdy a personalistika“ sa zúčastnil 1 pracovník a 2 pracovníčky absolvovali
školenie k novele zákona o verejnom obstarávaní.
Vynaložené finančné prostriedky boli vo výške 527,00 Eur.
Plánovaná aktivita 2 - Vzdelávanie opatrovateliek strediska
Vzdelávanie odbornej kvalifikácie u 2 opatrovateliek pomaturitným špecializačným štúdium JSS
v odbore opatrovateľ.
Plánovaná aktivita 3 – Vzdelávanie manažmentu sociálnych služieb
Všetci vedúci pracovníci absolvovali školenie
k novele zákona o ochrane osobných údajov
č. 122/2013 Zb., absolvovanie týždňového kurzu „ Skvalitnenie starostlivosti o ľudí s Alzheimerovou
chorobou“.

Zvyšovanie si odbornej kvalifikácie u dvoch vedúcich pracovníkov na bakalárskom štúdiu na VŠ
sv. Alžbety v odbore sociálna práca.
Vynaložené finančné prostriedky na školenie boli vo výške 508,00 Eur.
Plánovaná aktivita 4 – Zavedenie systému manažérstva kvality podľa
noriem ISO 9001:2000
Systém manažérstva kvality podľa noriem ISO 9001:2000 sa môže vykonať po splnení
kvalifikačných predpokladov zamestnancov a materiálno technického vybavenia zariadení. Aktivita
je plánovaná na rok 2014 a v tom roku bude aj vyhodnotená.

