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Zloženie, náplň činnosti a harmonogram prác pracovnej skupiny 
komunitného plánovania sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

 
Zloženie pracovnej skupiny: 
 
• Poslanci mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská časť“) 

o predsedníčka Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny a poverený člen miestnej 
rady miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

o poslanci Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti podľa svojho záujmu 

o predsedovia komisií a poslanci miestneho zastupiteľstva mestskej časti podľa 
svojho záujmu 

• Odborní zamestnanci miestneho úradu a organizácií mestskej časti  
o vedúca oddelenia sociálnych vecí 
o riaditeľka Seniorcentra Staré Mesto, vedúca opatrovateľských služieb 
o odborní zamestnanci prizvaní podľa  obsahu problému cieľových skupín 

• Poskytovatelia sociálnych služieb pôsobiaci v mestskej časti  
o zástupcovia relevantných poskytovateľov sociálnych služieb pre 

Staromešťanov so sídlom a pôsobiaci na území mestskej časti (vybratí 
z databázy poskytovateľov sociálnych služieb v mestskej časti podľa  
jednotlivých cieľových skupín ) 

• Prijímatelia sociálnych služieb v mestskej časti 
o zástupcovia prijímateľov sociálnych služieb v mestskej časti vybratí z databázy 

neziskových organizácií a združení občanov reprezentujúcich záujmy a práva 
cieľových skupín   

• Odborní poradcovia 
o nezávislí odborníci prizvaní podľa závažnosti a rozsahu problému/ témy pre 

jednotlivé cieľové skupiny a pre spracovanie komunitného plánu 
o príp. právni a legislatívni poradcovia z rôznych stupňov riadenia komunálnej 

politiky prizvaní ku konkrétnemu problému/ téme 
 
Náplň činnosti pracovnej skupiny: 
 
• Pracovná skupina komunitného plánovania zabezpečuje relevantné podklady pre  
      spracovanie komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti,  najmä: 

a) analýzu stavu poskytovaných sociálnych služieb v mestskej časti vrátane 
vyhodnotenia materiálo-technického vybavenia sociálnych služieb 
a vzdelanostnej úrovne zamestnancov poskytovateľov sociálnej služby, 

b) analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnej služby a ďalších obyvateľov 
v mestskej časti na rozvoj sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov 
sociálnych služieb a cieľových skupín, 

c) analýzu sociologických údajov a demografických údajov v mestskej časti, 
d) návrh cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb v mestskej časti 

zohľadňujúcich miestne špecifiká a potreby fyzických osôb v oblasti 
sociálnych služieb poskytovaných v mestskej časti v prepojení na národné 
priority rozvoja sociálnych služieb, 

e) návrh časového plánu realizácie komunitného plánu sociálnych služieb vrátane 
určenia personálnych, finančných, prevádzkových a organizačných podmienok 
na ich realizáciu, 

f) návrh spôsobu vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb, 
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• Za činnosť pracovnej skupiny a spracovanie podkladov a komunitného 
plánu sociálnych služieb mestskej časti zodpovedajú poslanci poverení uznesením 
miestneho zastupiteľstvom mestskej časti spoločne ako aj za návrh spôsobu 
zapracovania komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti do Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti 

• O činnosti pracovnej skupiny sú priebežne informovaní: starosta mestskej časti, 
poslanci miestneho zastupiteľstva podľa svojho záujmu,  prednosta miestneho úradu 
mestskej časti. 

 
 
Harmonogram prác pracovnej skupiny: 
 
Apríl – máj 2009 
 
Cieľové skupiny I. a II:  seniori a občania so špeciálnymi potrebami (zdravotne postihnutí) 
• Aktuálne doplnenie členov pracovnej skupiny 
• Pracovný  program :  

o diskusia k analýzam a odporúčaniam pre komunitný plán sociálnych služieb 
mestskej časti 

o dotazník pre poskytovateľov sociálnych služieb na zabezpečenie získania 
doplňujúcich podkladov pre komunitný plán 

o zosumarizovanie výstupov zo stretnutia do cieľov a konkrétnych realizačných 
opatrení pre cieľové skupiny 

o návrh cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb  pre cieľové skupiny 
o návrh realizačných opatrení na dosiahnutie cieľov 
o návrh časového plánu realizácie opatrení 
o návrh personálnych, finančných, prevádzkových a organizačných podmienok  
o návrh spôsobu vyhodnocovania realizačných opatrení, cieľov a priorít 
o spätná väzba od prijímateľov sociálnych služieb 
 

Máj 2009 
 
Cieľová skupina III:  rodiny s deťmi 
• Aktuálne doplnenie členov pracovnej skupiny 
• Pracovný  program :  

o diskusia k analýzam a odporúčaniam pre komunitný plán sociálnych služieb 
mestskej časti  

o dotazník pre poskytovateľov sociálnych služieb na zabezpečenie získania 
doplňujúcich podkladov pre komunitný plán 

o zosumarizovanie výstupov zo stretnutia do cieľov a konkrétnych realizačných 
opatrení pre cieľovú skupinu  

o zber a spracovanie údajov podľa  dotazníkov  
o návrh cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb  pre rodiny s deťmi 
o návrh realizačných opatrení na dosiahnutie cieľov 
o návrh časového plánu realizácie opatrení 
o návrh personálnych, finančných, prevádzkových a organizačných podmienok  
o návrh spôsobu vyhodnocovania realizačných opatrení, cieľov a priorít 
o spätná väzba od prijímateľov sociálnych služieb 
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Jún 2009 
 
Cieľová skupina IV:  občania vyžadujúci osobitnú pomoc 
(nezamestnaní, ľudia bez domova, ľudia s problémami so závislosťami, obete násilia a ďalší..) 
• Aktuálne doplnenie členov pracovnej skupiny 
• Pracovný  program :  

o diskusia k analýzam a odporúčaniam pre komunitný plán sociálnych služieb 
mestskej časti  

o dotazník pre poskytovateľov sociálnych služieb na zabezpečenie získania 
doplňujúcich podkladov pre komunitný plán 

o zosumarizovanie výstupov zo stretnutia do cieľov a konkrétnych realizačných 
opatrení pre cieľovú skupinu  

o zber a spracovanie údajov podľa  dotazníkov  
o návrh cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb  občanov vyžadujúcich osobitnú 

pomoc 
o návrh realizačných opatrení na dosiahnutie cieľov 
o návrh časového plánu realizácie opatrení 
o návrh personálnych, finančných, prevádzkových a organizačných podmienok  
o návrh spôsobu vyhodnocovania realizačných opatrení, cieľov a priorít 
o spätná väzba od prijímateľov sociálnych služieb 
 

 
Júl – August 2009 
 
• spracovanie podkladov pre komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti 
• odborné konzultácie – dopracovanie materiálu (zohľadnenie štatútu Bratislavy) 
• vyhodnocovanie priebežných pripomienok – spätná väzba 
• spracovanie materiálu na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti: 
      Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
• príprava skrátenej verzie pre občanov 
• príprava verejnej diskusie 
• synchronizácia materiálu s materiálom Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
 
September 2009 
 
• verejná diskusia  
• predloženie materiálu na zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
• prezentácia  skrátenej verzie pred občanmi 
• medializácia 

  
 
 
 


