
Záznam z 2. pracovného stretnutia skupiny OSOBY V ŤAŽKÝCH ŽIVOTNÝCH SITUÁCIÁCH                   

v rámci implementácie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 – 2020 

_______________________________________________________________________________ 

Termín:  26. októbra 2017  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Program stretnutia:  

1. Príprava akčného plánu pre oblasť Osoby v ťažkých životných situáciách na rok 2018  
2. Priebežný monitoring realizácie aktivít naplánovaných na rok 2017 
3. Podnety členov pracovnej skupiny – diskusia 
4. Záver 

__________________________________________________________________________________ 

Stretnutie pracovnej skupiny otvorila  p. Žišková, koordinátorka implementácie KPSS mesta Trnavy na 

roky 2016 – 2020 a privítala prítomných. 

1. Príprava akčného plánu pre oblasť  Osoby v ťažkých životných situáciách na rok 2018 

Hlavným bodom stretnutia bola príprava akčného plánu pre oblasť Osoby v ťažkých životných 

situáciách na rok 2018. V rámci strategického dokumentu boli schválené všetky aktivity 

s predpokladaným termínom realizácie, pričom väčšina z nich bola naplánovaná na obdobie 2017 – 

2020. Skúsenosť z prvého roka implementácie KPSS ukazuje, že nie všetky aktivity sa podarí 

zrealizovať každoročne (najmä vzhľadom na obmedzené finančné a personálne zdroje). Do akčného 

plánu na rok 2018 (ďalej iba „AP 2018“) je preto potrebné preklopiť iba tie aktivity, u ktorých garanti 

reálne plánujú ich implementáciu v roku 2018. Do akčného plánu na rok 2018 môžu byť zároveň 

presunuté aktivity, ktoré boli naplánované v r. 2017, ale z rôznych dôvodov sa neuskutočnili. Návrh 

akčného plánu na rok 2018  tvorí prílohu tohto záznamu.  

Úloha:  Garanti aktivít navrhnutých v AP 2018 (viď príloha) zašlú stanovisko, či ich aktivita má byť 

alebo nemá byť zaradená do AP 2018 elektronicky na adresu jana.ziskova@trnava.sk  najneskôr do 

15.11.2017.  

2.Priebežný monitoring realizácie aktivít naplánovaných na rok 2017 

V rámci stretnutia bola súčasne venovaná pozornosť aktivitám, realizácia ktorých bola naplánovaná 

v roku 2017.  Prítomní garanti aktivít informovali o ich priebehu:  

1.1.1 Aktivizácia pracovnej skupiny pre MRK a osoby v ŤŽS - "Pomoc marginalizovaným" s cieľom 
koordinovať aktivity partnerov na území mesta  a spolupracovať pri hľadaní riešení – p. Štofej a p. 
Ščasný informovali, že pracovná skupina funguje, priebežne sa stretáva.  

1.1.2 Realizácia spoločných aktivít (podujatí) pracovnej skupiny Pomoc marginalizovaným pre 
verejnosť – v septembri 2017 bolo zrealizovaný sídliskový festival „Spájame sily“.  

1.1.3 Spracovanie stratégie riešenia problematiky ľudí bez prístrešia v meste – J. Žišková informovala, 
že k spracovaniu stratégie bola vytvorená pracovná skupina zložená zo zamestnancov mesta 
a externých partnerov, ktorí na území Trnavy pracujú s ľuďmi bez domova (ĽBD). MsÚ zároveň 
k spolupráci prizval PhDr. Kadlečíka, PhD., ktorý dlhodobo pracuje s ĽBD v Bratislave, ako odborného 
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garanta stratégie. Návrh stratégie je spracovaný, v novembri bude prerokovaný v komisiách MZ 
a materiál by mal byť predložený na decembrové zasadnutie MZ.  

1.2.1 Realizácia projektu STREETWORK – p. Pažítková z TTADCH informovala, že projekt úspešne beží 
a plánuje sa v ňom pokračovať. Aktivita tímu streetworku sa prejavila napr. nárastom počtu klientov 
nízkoprahového denného centra.  

1.2.2 Zmapovanie a monitoring počtu ľudí bez prístrešia na území mesta – mapovanie a monitoring 
ĽBD sa realizuje priebežne v rámci streetworku. Čiastočné zmapovanie početnosti tejto cieľovej 
skupiny a jej potrieb bolo zrealizované aj v prvej etape spracovania Stratégie riešenia problematiky 
ľudí bez domova v meste. Monitoring počtu ĽBD je potrebné robiť dlhodobo.  

1.2.3 Posilnenie terénnej práce s bezdomovcami v lokalite Coburgova – Mesto Trnava získalo v r. 2017 
v rámci národného projektu Terénna sociálna práca finančné prostriedky na terénneho sociálneho 
pracovníka. Počet terénnych pracovníkov, ktorí  pracujú s ĽBD, sa tak zvýšil z 1 na počet 2.  

1.2.4 Zabezpečenie terénnej sociálnej služby na sídlisku Linčianska – p. Štofej informoval, že v rámci 
činnosti Centra Koburgovo pracovníci oslovili rôzne cieľové skupiny priamo v teréne, poskytujú služby 
a poradenstvo, plánujú v tom pokračovať. 

1.2.6 Realizácia programu KROK VPRED - terénna sociálna práca s aktívnymi užívateľmi drog a 
osobami pracujúcimi v sexbiznise – p. Ščasný informoval, že toto je nosná aktivita združenia, za 10 
rokov práce evidujú spolu 265 ľudí (aktívni užívatelia drog a osoby pracujúce v sexbiznise). V Trnave 
je podchytených cca 40 klientov, s ktorými združenie pracuje. Vyhľadávajú klientov v teréne, aktivita 
sa realizuje celoročne. 

1.2.7 Zmapovanie potreby vybudovania nízkoprahového Kontaktného centra pre rizikové skupiny 
obyvateľov (užívatelia drog, osoby pracujúce v sexbiznise) – združenie STORM priebežne monitoruje  
situáciu v meste. V tejto súvislosti p. Žišková uviedla, že v rámci spracovania stratégie riešenia 
problematiky ĽBD v meste sa ako jeden z problémov ukázal značný počet mladých ĽBD a závislosti 
u tejto cieľovej skupiny. V budúcnosti bude preto potrebné tejto cieľovej skupine venovať osobitnú 
pozornosť, čo je možné realizovať v rámci nového nízkoprahového denného centa pre jednotlivcov. 
(pozn. Vytvorenie tohto centra bolo zadefinované ako jedno z opatrení v rámci stratégie v spolupráci 
Mesta Trnava, TTADCH a združenia STORM.)  

1.2.9 Modernizácia a rozšírenie kapacity nízkoprahového denného centra pre jednotlivcov – p. 
Pažítková informovala, že nízkoprahové denné centrum (NDC) navštevuje približne 80 klientov 
(najmä  ľudí bez domova), centrum funguje 3 dni v týždni do 15,00h  (podľa potreby sa čas predlžuje). 
V centre je poskytovaná strava (raňajky, polievka a chlieb), šatstvo a sociálne poradenstvo pre 
klientov. V zimnom období je o NDC väčší záujem, no klienti v ňom nezotrvávajú celý deň, priebežne 
sa presúvajú po meste s tým, že o 17,00h spravidla odchádzajú do nocľahárne. Priestory NDC 
potrebujú rekonštrukciu a modernizáciu. TTADCH ako prevádzkovateľ tiež plánuje rozšírenie 
prevádzkových dní  už v počas zimného obdobia tohto roku.  

1.2.10 Zriadenie útulku pre jednotlivcov – Mesto Trnava plánuje vytvoriť útulok pre jednotlivcov 
v rámci investičnej akcie Coburgova, kde v dotyku s nocľahárňou vznikne novostavba útulku 
s kapacitou 11miest. K investičnej akcii je spracovaná projektová dokumentácia a vydané stavebné 
povolenie. Realizácia je naplánovaná na r. 2018 v závislosti od schválenia finančných prostriedkov 
v rozpočte mesta.  

1.2.11 Humanitárno - charitatívna služba - zabezpečenie materiálnej a potravinovej pomoci osobám  
v ŤŽS - TTADCH sa zapojila do európskeho projektu – štátna potravinová pomoc, ktorý je manažovaný 
zo strany MPSVR SR (výdaj 4x do roka). Charita tiež dlhodobo zabezpečuje svoju potravinovú a 
materiálnu pomoc. V tomto roku prišlo k prehodnoteniu poskytovania pomoci a vytvorenie nových 
pravidiel, aby sa predchádzalo poskytovaniu pomoci rovnakým klientom a zneužívaniu tejto služby. 
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Projekt dostal nový názov „Sieť pomoci“ s novými pravidlami, ktoré spájajú poskytovanie materiálnej 
pomoci s poradenstvom a aktiváciou klienta.  

1.3.1 Rozšírenie kapacity ZOS na Coburgovej ul. - Mesto Trnava plánuje túto aktivitu v rámci 
investičnej akcie Coburgova, kde vďaka rekonštrukcii nevyužívaného objektu vznikne priestor pre 
rozšírenie existujúcej ZOS o cca 40 miest. K investičnej akcii je spracovaná projektová dokumentácia a 
vydané stavebné povolenie. Realizácia je naplánovaná na r. 2018 v závislosti od schválenia finančných 
prostriedkov v rozpočte mesta. 

2.1.1 Realizácia projektu - Pracovná dielňa sv. Heleny - pracovné dielne pre klientov nízkoprahového 
denného centra - Dielňa Sv. Heleny funguje, s klientmi pracuje 1 pracovníčka na ½ úväzok. V letných 
mesiacoch bol o prac. dielňu menší záujem zo strany klientov. Aktivácia klientov pritom neprebieha 
iba v samotnej dielni, ale aj vonku, napr. cez leto sa klienti zapojili do umývania autobusových 
zastávok. 

4.1.1 Zriadenie Centra celoživotného vzdelávania v ZŠ Gorkého zameraného na vzdelávanie členov 
z MRK a soc. znevýhodneného prostredia – vytvorenie centra celoživotného vzdelávania je súčasťou 
integrovaného projektu, ktorý je naplánovaný v rámci ZŠ Gorkého a je zameraný na vzdelávanie detí, 
mládeže a dospelých z MRK a zo sociálne znevýhodneného prostredia.  

4.1.2 Realizácia  kurzu finančnej gramotnosti pre rodičov z MRK – v súčasnosti je aktivita pozastavená 
z dôvodu rodičovskej dovolenky lektorky.  

4.1.3 Realizácia programu Krizáčik- výchovný program pre deti v predškolskom veku a rodičov  - 
Projekt Krizáčik beží, v programe je momentálne 6 detí (t.j. pracuje sa so 6 rodinami).  

4.2.1 Realizácia podujatia Spájame sily s cieľom zdôrazniť význam synergie aktérov pri riešení 
verejných záležitostí v meste a meniť vnímanie majority – aktivita bola zrealizovaná.  

 

3. Podnety členov pracovnej skupiny – diskusia 

- p. Štofej informoval, že 14.11.2017 sa uskutoční stretnutie skupiny Pomoc marginalizovaným,  

ktoré bude venované téme sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela a pripravovanej 

novele zákona č. 305/2005 Z. z. 

- p. Čavojský, poslanec MZ, má záujem aktivizovať ĽBD na Coburgovej a ponúknuť im pracovné 

možnosti v spolupráci s centrom Koburgovo. Podľa informácií p. Štofeja, centrum navštevujú aj 

ľudia bez prístrešia, v rámci rozhovorov pracovníci centra mapujú ich potreby. Centrum začalo 

s aktivizáciou ĽBD, každú stredu organizujú brigádu (čistenie verejných priestranstiev), do ktorej sa 

zapája približne  8 záujemcov. Za svoju prácu dostanú napr. oblečenie.  

- p.  Čavojský – napriek petícii zo strany obyvateľov Coburgovej (súkromné byty TAZ - za mestskou 

ubytovňou) podanej na poslednom MZ odporúča, aby Mesto Trnava ďalej postupovalo vo 

výstavbe nocľahárne na Coburgovej 27. Kľúčové je zabezpečiť pre ĽBD dostatočné kapacity 

v nocľahárni, aby mali cez zimu kam ísť a nezostali v mrazoch na ulici. Dôležité je tiež vytvoriť pre 

ĽBD podmienky, aby sa mohli zamestnať (zaevidovať na ÚP, vybaviť OP ). V tejto súvislosti p. 

Čavojský vyzdvihol prácu Centra Koburgovo a pomoc občianskej hliadky na sídlisku Linčianska. Tiež 

vyzdvihol prácu primátora mesta, ktorý má záujem riešiť problematiku ľudí bez domova. Tejto 

téme dlhodobo nebola venovaná pozornosť, preto problémy narástli do súčasnej podoby. Zároveň 

upozornil, že je potrebné riešiť sociálne bývanie v meste. Pre tento účel je možné osloviť správcu 

objektu bývalého hotelu Trnavan na sídlisku Linčianska, ktorý by podľa jeho názoru bolo možné 

využiť.  
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- P. Ščasný zo združenia STORM v diskusii uviedol, že z dôvodu predaja mestského objektu v meste 

Sereď, prišli združenie STORM a zároveň TTADCH o priestory, v ktorých boli poskytované služby 

ich klientom. Združenie STORM očakáva problém nárastu závislostí z dôvodu prítomnosti občanov 

zo Srbska v meste a okolí, združenie sa plánuje tejto skupine ľudí venovať v roku 2018.  

- P. Hornáčková, o. z. Otvorené srdce informovala, že vzhľadom na obmedzený personál (2 
terapeuti), nerobia vyhľadávaciu činnosť v teréne, obmedzujú sa na ambulantné služby, v rámci 
ktorých poskytujú individuálnu a skupinovú terapiu pre závislé osoby a ich príbuzných. 
Momentálne združenie nemá aktivitu/projekt, ktorý by mohol byť zaradený do KPSS alebo do 
PHSR.  
 

Na záver p. Žišková informovala, že ďalšie stretnutie pracovnej skupiny bude na začiatku 
kalendárneho roka 2018. V 1. kvartáli 2018 budú vyhodnotené aktivity KPSS za rok 2017 a pripravená 
Informatívna správa o priebežnom plnení KPSS, ktorá bude predložená na rokovanie MZ.   

 
Príloha:  Návrh akčného plánu pre oblasť  Osoby v ťažkých životných situáciách na rok 2018     

Zapísali: Jana Žišková a Simona Bangová, odbor sociálny MsÚ 

 

 

 


