Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2019-2023
Zákon NR SR č.488/2008 Z. z. o sociálnych službách a novela zákona č. 331/2017 Z. z. platná
od 1. 1. 2018 ukladajú obci, resp. MČ vypracovať Komunitný plán sociálnych služieb. Doposiaľ sme
boli zastrešení Komunitným plánom Magistrátu, ktorého platnosť sa končí v roku 2019 a nie je v ňom
zapracovaná novela.Z tohto titulu musí každá mestská časť pristúpiť k vypracovaniu vlastného
Komunitného plánu, ktorý sa následne zapracuje do KP mesta, aby vznikol ucelený materiál v oblasti
poskytovania sociálnych služieb na území hl. mesta Bratislavy. Termín vypracovania nášho KP a aj
schválenia na MZ je do 30. 06. 2018.
KPSS (Komunitný plán sociálnych služieb)
vytvára systém sociálnych služieb na miestnej úrovni, zodpovedajúci zisteným potrebám,
reaguje na miestne rozdielnosti, zabezpečuje, že finančné prostriedky vynakladané na
sociálne služby sú využívané efektívne,
zabezpečuje dostupnosť sociálnych služieb.

Komunitné plánovanie SS sa odlišuje od iných strategických plánov tým, že dopad na cieľovú
skupinu je zásadný. Užívatelia SS sú oveľa viac závislí na plánovaných SS ako iné cieľové skupiny pri
strategických plánoch. Obec, resp. MČ sú zodpovedné za dostupnosť SS na svojom území v súlade so
zákonom o SS.
KPSS definuje potrebnú sieť SS, ktoré majú byť v súlade so zistenými potrebami a prispieva
k riešeniu nepriaznivých situácií občanov, preto majú byť finančne podporované (rozpočet). KPSS je
výsledkom aktívneho zisťovania potrieb osôb na území danej MČ a hľadania spôsobov ich
uspokojovania s využitím dostupných zdrojov.
KPSS musí spĺňať kritériá:

Legitimitu procesu
Schválený zámer tvorby KPSS
Kvalitnú analýzu existujúceho stavu
Kvalifikáciu a kompetentnosť
Spoluprácu aktérov v procese KP
Výstup-KPSS
Informovanosť
Zvyšovanie kvality KPSS

Proces plánovania SS je v území legitímny, ak je schválený MZ. Uznesením je deklarovaná
alebo definovaná ochota, vôľa, odhodlanie niečo pre rozvoj SS urobiť a podporiť ich. Schválením
zámeru tvorby KPSS sa zaháji otvorený a cyklický proces zisťovania potrieb a zdrojov v oblasti
poskytovania SS a hľadania riešení, ktoré najlepšie zodpovedajú miestnym podmienkam a potrebám
obyvateľov daného územia. Plánovanie SS je základným predpokladom k zabezpečeniu potrebnej
siete SS na úrovni MČ, obcí a samosprávnych krajov.
Dôležitá je aj väzba medzi KPSS a programovým rozpočtom.
Vyjadrenie komisie:
Sociálno - zdravotná komisia prerokovala materiál, vrátane listu - Výzva na predkladanie
cenových ponúk, ktorá podrobne obsahuje predm et zákazky a odporúča starostke MČ pokračovať vo
vypracovaní KPSS na roky 2019-2023 pre MČ Bratislava - Podunajské Biskupice.
Rozália Múčková
predseda komisie
Vypracovala: tajomníčka PhDr. Fratričová

