
KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MESTA TRNAVY NA ROKY 2016 - 2020

AKČNÝ PLÁN NA ROK 2019 

OBLASŤ: DETI, MLÁDEŽ, RODINA  

Priorita
Opatrenie Aktivita

Predpokl. náklady            

v EUR
Zdroje krytia 

Časový 

harmonogram
Gestor Partneri Ukazovateľ/ hodnota

1.2. Rozvoj nízkoprahových denných centier 

pre deti a rodinu   

1.2.2 Podpora nízkoprahových aktivít pre deti  a rodinu  prostredníctovm programu 

Prorodinne orientované mesto v lokalite Coburgova 12 000,- Mesto TT, TTSK 2017-2019 Centrum Koburgovo, n.o. Mesto TT
počet rozvojových krúžkov pre deti z 

Coburgovej ulice týždenne /4

1.3.1 Zastabilizovanie služieb Poradenského centra Úsmev ako dar (pomoc rodinám, kde 

už boli nariadené opatrenia SPOaSK, NRS, domováci) 
18 000,- ročne 

TTSK, UPSVaR, 

Mesto TT, sponzori 2017-2020 Úsmev ako dar

TTSK, UPSVaR, Mesto TT, 

partner projektu a sponzori Celoročná prevádzka poradenského centra

1.3.2 Psychologické poradenstvo a práca s rodinami (výchovné problémy, problémy zo 

začlenením detí do kolektívu, šikanovanie, problémy detí po rozvode manželstva či 

rozchode nezosobášených rodičov, psychologická podpora pri riešení psychologických 

diagnóz u detí a rodičov) Mzdy dvoch psychologických poradcov. 

20 000,- ročne
TTSK, Mesto TT,  

donori
2018 - 2019 Centrum pomoci pre rodinu Mesto TT, TTSK, ÚPSVaR počet poradenstiev / sedení ročne 300

1.4.1 Terénna sociálna práca zabezpečovaná Nízkoprahovým centrom MAK 26 000,- ročne

TTSK, Mesto TT, iné 

projekty a sponzori 2017-2020 Úsmev ako dar

TTSK, Mesto TT, partner 

projektu a sponzori Celoročná činnosť centra MAK

1.4.2 Podpora rozvoja sociálnej práce v rodinnom prostredí klientov v oblasti sociálnych 

vecí a rodiny xx

95% OP ĽZ, 5% 

štátny rozpočet - NP 2017 - 2020 ÚPSVaR TT

počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne 

služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb 

sociálneho začlenenia

1.4.3 Poradňa pre rodiny so špecifickými potrebami ( sekundárna a terciárna prevencia -

sociálne poradenstvo pri riešeni krízových situácií v rodine, strata zamestnania, bývania, 

pomoc osobám zažívajúcim domácie násilie, úmrtie v rodine, exekúcie a finančné 

problémy rodiny, terénna sociálna práca v rodinách), Právne poradenstvo pre rodiny a 

jednotlivcov, mediácia v rodinnom procese)                                                                                                                                                                                                                                                                       

19 000,- ročne 
Mesto TT, Jezuiti, 

MPSVaR
2018 - 2019 Centrum pomoci pre rodinu Mesto TT, TTSK, MPSVaR počet poradenstiev / sedení ročne  100

1.4.4 Realizácia terénnej sociálnej práce Centrom Koburgovo  na sídlisku Linčianska 
12 000,- ročne 

TTSK, MPSVaR- 

Národný projekt 
2017-2019 Centrum Koburgovo, n.o. počet klientov ročne  / 120 klientov

1.5.1 Nastavenie modelu zabezpečenia odľahčovacej služby pre rôzne cieľové skupiny na 

území mesta 0,- xx 2019 Mesto TT 

TTSK, neverejní 

poskytovatelia Vytvorené pravidlá 

1.5.2 Zabezpečenie odľahčovacej služby v spolupráci s TTSK a neverejnými  

poskytovateľmi xx

klient, TTSK, Mesto 

TT 2019 - 2020 Mesto TT

TTSK, neverejní 

poskytovatelia Počet klientov využívajúcich OS/ XY

1.6. Podpora zosúlaďovania rodinného a 

pracovného života 1.6.1 Prieskum záujmu rodín o poskytovanie služby v jasliach 300,- Mesto TT 2019 Mesto TT Počet záujemcov o službu jaslí 

1.7. Podpora rozvoja náhradnej rodinnej 

starostlivosti 1.7.1 Zastabilizovanie služieb Poradenského centra Úsmev ako dar (pomoc rodinám, kde 

už boli nariadené opatrenia SPOaSK, NRS, domováci) 18 000,- ročne 

TTSK, UPSVaR, 

Mesto TT a sponzori 2017-2020 Úsmev ako dar

TTSK, UPSVaR, Mesto TT,  

sponzori Celoročná prevádzka poradenského centra

2.1.1 Rodina v meste - prorodinne orientované aktivity a podujatia (Deň rodiny, Festival 

mladých rodín, Kurz manželské a rodičovské večery, ...) 5 000,- Mesto TT 2017 - 2020 Mesto TT rôzne organizácie, združenia Počet zrealizovaných aktivít / 3

2.1.2 Realizácia osvetových a preventívnych aktivít v rámci projektu Zdravé mesto (Zelená 

škola,  Škola podporujúca zdravie, Skutočne zdravá škola, Deň narcisov, Deň zeme, Dni 

zdravia a pod.) 7 000,- Mesto TT 2017 - 2020 Mesto Trnava ZŠ, MVO Počet zrealizovaných aktivít / 5 

2.1.3 Projekt Bližšie k verejnosti - organizácia podujatí pre obyvateľov mesta s cieľom 

podpory a ochrany verejného zdravia pri príležitosti svetových dní  3 000,- (ročne) 

Mesto TT, TTSK, 

nadácie, 

ministersvtá 2017 - 2020 Združenie STORM rôzne subjekty v meste Počet zrealizovaných aktivít ročne /3 

2.1.4 Kurz finančnej gramotnosti pre rodičov 300,- 

MPSVaR Sr - 

Národný projekt 
2017 - 2019 Centrum Koburgovo, n.o. Trnavská univerzita počet stretnutí rodičov s lektorom /10 ročne 

2.1.5 Neformálne vzdelávanie rodín - prednášky a kurzy o výchove a budovaní vzťahov 

(rodičovské a manželské večery) 480,- 

Centrum pomoci pre 

rodinu 2018 - 2019 Centrum pomoci pre rodinu Mesto TT, TTSK počet zrealizovaných aktivít 

2.1.6 Kurzy praktického rodičovstva 2 400,- 
Nadácia Renovabis, 

klient
2017 - 2020 Z.z. Rodina

Nadácia Renovabis počet  účastníkov vzdelávania za 1 rok /24

2.1.7 Kurzy prípravy na materstvo a dojčenie 420,-  klient 2017 - 2020 Z.z. Rodina
OZ Mamila počet účastníkov vzdelávania za 1 rok /84

2.1.8 Realizácia preventívnych programov pre mládež - blok 3 prednášok  - prevencia 

násilia, príprava na manželstvo, ako byť úspešný 
700,-  ZZR 2017 - 2020 Z.z. Rodina

stredné školy počet účastníkov vzdelávania ročne /600  

2.1.10 Týždeň prevencie sociálno-patologických javov - prednášky pre žiakov ZŠ a SŠ 830,- ročne RÚVZ Trnava, TOS 2017 - 2020 RÚVZ so sídlom v Trnave Trnavské osvetové stredisko Počet zrealizovaných prednášok ročne- 10   

2.1.11 Prednášková činnosť  pre MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, verejnosť  zameraná na prevenciu 

závislostí (tabak, alkohol, drogy) 1 250,- ročne RÚVZ Trnava 2017 - 2020 RÚVZ so sídlom v Trnave Počet zrealizovaných prednášok ročne- 15 

2.1.12 Realizácia projektu Zdravá rodina - výchova k zodpovednému partnerstvu,  

rodičovstvu a prevencia pohlavných chorôb  (Ústna hygiena, Výživa, Prevencia 

civilizačných ochorení, Prevencia vzniku karcinómov, Hygiena tela, Pamäť, Cvičenie 

pamäte, Tréning pamäte...) 1 500,- ročne

RÚVZ Trnava, Mesto 

TT 2017 - 2020 RÚVZ so sídlom v Trnave Počet zrealizovaných prednášok ročne-  15

1. Vybudovať základnú 

sieť služieb na podporu 

rodín s deťmi

1.5. Zabezpečenie dostupnosti odľahčovacej 

služby 

1.3. Koordinácia aktivít v oblasti SPODaSK v 

spolupráci s ÚPSVaR

1. 4. Rozšírenie a skvalitnenie terénnej 

sociálnej práce v rodinách 

2.1 Podpora rozvoja osvetových a 

preventívnych programov pre deti, mládež a 

rodinu 

2. Posilniť a rozvíjať 

preventívne aktivity 



2.3.1 Obnova a revitalizácia športovísk v areáloch ZŠ a ich sprístupňovanie verejnosti 349 000,- Mesto TT 2017 - 2020 Mesto TT počet  zreavitalizovaných  športovísk/ 1 ročne

2.3.2 Výstavba nových, obnova a revitalizácia existujúcich detských ihrísk na území mesta 50 000,- Mesto TT 2017 .- 2020 Mesto TT

počet vybudovaných a zrevitalizovaných 

detských ihrísk/ 1 ročne

2.3.3 Stretnutia detí, rodičov, svojpomocných skupín - rozvedení rodičia, osamelé matky, 

rodičia detí so špecifickými potrebami, rodičia viacdetných rodín. 2 000,- 

TTSK, Mesto TT, 

dotácie 2017 - 2019 Centrum pomoci pre rodinu 

Mesto Trnava, TTSK, Jezuiti, 

ostatné OZ počet skupín / 12 skupín

2.3.4 Nízkoprahové voľnočasové aktivity pre deti a rodičov z Coburgovej ulice (krúžky pre 

najmenšie deti s matkami, krúžky pre školákov,rodičovské združenia, poskytovanie 

poradenstva v oblasti výchovy,komunitné aktivity) 2 000,- Mesto TT, TTSK 2017 - 2019 Centrum Koburgovo, n.o. Mesto TT

periodicita voľnočasových aktivít  pre deti a 

rodičov / 4 x týždenne 

3.1.1 Zabezpečenie inkluzívneho vzdelávania detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami v MŠ  2 000 000,- €

IROP,                     

Mesto TT 2017 - 2019 Mesto TT

MŠ s vytvorenými podmienkami pre inkl. 

Vzdelávanie /2

3.1.2 Projekt inkluzívneho vzdelávania detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami v ZŠ Gorkého 300 000,- € OP ĽZ,  Mesto TT 2018 - 2019 Mesto TT ZŠ Gorkého Zrealizovaný špeciálny vzdelávací program /1

3.1.3 Zavedenie pracovnej pozície asistent učiteľa MŠ v materských školách v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
70 000,- EUR ročne Mesto TT, OP ĽZ 2019 - 2020 Mesto TT MŠ počet asistentov učiteľa MŠ /6 

3.1.5 Zvýšenie počtu  asistentov učiteľa v ZŠ (asistent učiteľa, rómsky asistent) 

130 000,- EUR ročne 

štátny rozpočet - 

prenesený výkon 2019 - 2020 Mesto TT ZŠ nárast počtu asistentov o 50% (z 15 na 30)

4.1 Poskytovanie sociálnej služby v útulku 

pre rodiny a jednotlivcov s deťmi 4.1.1 Zriadenie útulku pre rodiny a jednotlivcov s deťmi 600 000,- IROP, Mesto TT 2019 - 2020 Mesto TT zriadený útulok 1

4.2 Zabezpečiť sociálne bývanie s podpornou 

sociálnou službou - krátkodobý prenájom 4.2.2 Spracovanie Koncepcie riešenia sociálneho bývania na území meta 500,- Mesto TT 2019 - 2020 Mesto TT Spracovaná koncepcia /1

4. Zabezpečiť sociálne 

bývanie pre rodiny s 

deťmi 

2.3 Vytváranie podmienok pre preventívne 

voľnočasové aktivity pre deti, mládež a 

rodinu

3.1 Vytvorenie podmienok pre inkluzívne 

vzdelávanie detí v MŠ a žiakov v ZŠ

2. Posilniť a rozvíjať 

preventívne aktivity 

3. Podporovať inklúziu 

detí, mladých ľudí  a ich 

rodín


