PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2, 080 O 1 Prešov

Odbor sociálny

Zámer
k tvorbe Koncepcie rozvoja sociálnych služieb na území Prešovského samosprávneho kraja

Odbor sociálny Prešovského samosprávneho kraja začal v roku 2017 pripravovať novú
Koncepciu rozvoja sociálnych služieb na nasledujúce obdobie. V pripravovanej koncepcii boli
zadefinované ciele koncepcie a smerovanie sociálnych služieb. V rámci štruktúry boli
spracované časti ako východisková situácia poskytovania služieb na území PSK, demografické
údaje, analýza poskytovania služieb v zmysle legislatívy, pôsobnosť VÚC, analýza žiadosti
o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a sieť sociálnych služieb v Prešovskom kraji
v členení podľa okresov, strategická časť koncepcie po okresoch, swot analýza a koncepčné
priority.
Počas realizácie koncepčných prác Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny začalo
novelizovať Zákon č.448/2008 Z.z o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona
č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
(ďalej len zákon o sociálnych službách) a oznámilo plánované zmeny týkajúce sa komunitných
plánov a koncepcie rozvoja sociálnych služieb. Na základe informácii z MPSVaR a chystaných
zmien v zákone týkajúce sa okrem iného aj koncepcie odbor sociálny pozastavil koncepčné
práce na tvorbe novej koncepcie do schválenia novely zákona o sociálnych službách.
V zákone o sociálnych službách, ktorý je platný dňom 23.12.2017 a účinný od
01.01.2018 v ustanovení § 83 ods. 3 je uvedené, že VÚC vypracúva a schvaľuje koncepciu
rozvoja sociálnych služieb na základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb
a komunitných plánov sociálnych služieb obcí vo svojom územnom obvode.
Ďalej v § 83 ods. 5 citovaného zákona je presne zadefinované, čo má obsahovať
komunitný plán a koncepcia rozvoja sociálnych služieb. Nakoľko došlo k zmenám v obsahu
koncepcie bude potrebné prepracovať pripravovanú koncepciu z roka 2017 už podľa zákona
účinného od 01.01.2018.
Na základe vyššie uvedeného odbor sociálny obnovil začiatkom roka 2018 koncepčnú
prácu na tvorbe novej koncepcie v súlade s vyššie citovanými ustanoveniami a predloží do 12
mesiacov návrh koncepcie rozvoja sociálnych služieb zastupiteľstvu samosprávneho kraja na
schválenie.
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