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Postup prác 

• Analýza súčasného stavu – január – máj 2016: 

• stretnutia pracovných skupín 

•  zariadenia sociálnych služieb – dotazník 

• organizácie a zariadenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej 

kurately – dotazník 

• občania mesta – dotazník 

• Stratégia, Implementačný plán – jún – júl 2016 

• Pripomienkovanie – august 2016 

• Schválenie zastupiteľstvom mesta – september 2016 

• Tlač dokumentu – september 2016 

 

 



DOTAZNÍKOVÝ PRIESKUM 



Poskytovatelia sociálnych služieb 

• zariadenia a poskytovatelia sociálnych služieb pôsobiaci 

na území mesta, 

• viac ako 86% zariadení sociálnych služieb v meste 

Trnava, ktoré sa zúčastnili dotazníkového prieskumu, sa 

vyjadrilo, že ich súčasná kapacita je vzhľadom na dopyt 

a priestory zariadenia postačujúca, 

• 82% zariadení sociálnych služieb má podľa 

dotazníkového prieskumu dostatok kvalifikovaných 

zamestnancov, 



Poskytovatelia sociálnych služieb 

• chýbajúce profesie: dobrovoľníci, opatrovateľky, špeciálny 

pedagóg, psychológ, koordinátor materiálnej pomoci, 

animátor pracovných činností, 

• stavebno-technický stav budov v správe poskytovateľov 

sociálnych služieb bol označený za vyhovujúci, resp. 

budovy a priestory prešli za posledných 10 rokov 

rekonštrukciou,  

• havarijný stav - Centrum špeciálno-pedagogického 

poradenstva (elektroinštalácia, dokončenie výmeny 

okien), 



Poskytovatelia sociálnych služieb 

• 36% respondentov má, resp. plánuje pripraviť projektové 

zámery, ktoré by mohli byť financované z fondov 

Európskej únie v programovom období 2014 – 2020 

(rekonštrukcia, Národný projekt Podpora opatrovateľskej 

služby, financovanie aktivít zariadení a poskytovateľov 

soc. služieb), 

• informovanie o aktivitách: web, Mestská televízia Trnava, 

letáky, regionálna tlač, prezentácia na spoločných 

akciách, diskusné fóra, prednášky, kontakt s klientmi 

 

 



Poskytovatelia sociálnych služieb 

• pomoc a podporné aktivity zo strany mesta Trnava:  

• finančná podpora, zmena financovania  

• rekonštrukcia budov a priestorov v majetku mesta 

• organizovanie „sieťovacích“ stretnutí 

• pravidelné stretnutie s poskytovateľmi sociálnych služieb ako aj s 

občanmi mesta 

• vyhľadávanie a sieťovanie dobrovoľníkov 

• zriadenie podporovaného bývania 

• riešenie bytovej problematiky občanov v núdzi 

 

 

 

 



Poskytovatelia sociálnych služieb 

• vízia poskytovateľov sociálnych služieb: 

• zrovnoprávnenie verejných a neverejných poskytovateľov 

sociálnych služieb 

• zefektívnenie spolupráce a koordinácie poskytovateľov sociálnych 

služieb 

• systém bez zbytočného administratívneho zaťaženia (klient 

potrebuje pomoc tu a teraz) 

• spoločné poskytovanie sociálnych služieb – spádové oblasti pre 

malé obce 

• Ombudsman/ka pre zdravotne ťažko postihnutých obyvateľov 

mesta Trnava 

• zriadenie centier včasnej intervencie  
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