Dôvodová správa

Odbor sociálny Ú PSK predkladá návrh na rozdelenie finančného príspevku na
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2018 v súlade
s Čl. IV bodom 1) VZN PSK č. 20/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku
akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území PSK v platnom znení.
Prekladaný materiál bol prerokovaný a schválený na 1. zasadnutí Komisie sociálnych
vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK, dňa 13. februára 2018. Bolo prijaté Uznesenie č. 1/2018,
ktoré prikladáme v Prílohe.
Vyšší územný celok podľa § 76 zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zabezpečuje tvorbu a plnenie sociálnych programov a zároveň utvára podmienky na
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately pomoci deťom, rodinám,
plnoletým fyzickým osobám a mladým dospelým, ktorí sa nachádzajú v krízových situáciách,
a taktiež organizuje resocializačné programy.
VZN PSK č. 20/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku
akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území PSK v platnom znení (ďalej len
„VZN č. 20/2010“) upravuje poskytovanie finančného príspevku akreditovanému subjektu,
právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately na území PSK. Výška finančného príspevku oprávneným žiadateľom
bola upravená VZN PSK č. 50/2015, ktoré bolo schválené uznesením Z PSK č. 261/2015 dňa
15.12.2015.

Podmienky poskytnutia finančného príspevku oprávnenému žiadateľovi v súlade s Čl. II VZN
č. 20/2010:
a) oprávnený žiadateľ doručil písomnú žiadosť o poskytnutie finančného príspevku
pre kalendárny rok 2018 do 31.júla 2017,
b) písomná žiadosť má predpísané formálne náležitosti, jej súčasťou je aj projekt
v predpísanej štruktúre podľa prílohy č. 1 k VZN č. 20/2010,
c) vykonávanie opatrení na území PSK chýba alebo je nedostatkové,
d) vykonávanie opatrení, na ktoré oprávnený žiadateľ žiada poskytnutie
finančného príspevku je v súlade s potrebami obyvateľov PSK a strategickými
dokumentmi PSK,
e) oprávnený žiadateľ nevykonáva opatrenia podľa zákona č. 305/2005 Z. z. za
účelom dosiahnutia zisku.
V stanovenom termíne Odboru sociálnemu Ú PSK 10 oprávnených žiadateľov doručilo
žiadosti o poskytnutie finančného príspevku, a to: Gréckokatolícka charita Prešov, Inštitút
Krista Veľkňaza Žakovce, ReSocia, n. o. Petrovce, Trojlístok, n. o. Prešov, Mesto Prešov,
Mesto Medzilaborce, Návrat o. z., Bratislava, Človek v ohrození n. o., Spoločnosť priateľov
detí z detských domovov Úsmev ako dar, MyMamy, o. z. Prešov.

Prehľad predložených žiadostí vrátane názvu projektu, hlavných cieľov predložených
projektov, požadovanej sumy, ako aj návrhu Odboru sociálneho Ú PSK na poskytnutie
finančného príspevku sú uvedené v Prílohe č.1. Pre porovnanie uvádzame tiež výšku
poskytnutého finančného príspevku v roku 2017.
Na rok 2018 Odbor sociálny Ú PSK navrhuje rozdeliť finančný príspevok
v celkovej výške 369 700,-- eur na 52 občanov v resocializačných strediskách a 9
vykonávateľov opatrení (sociálnych poradcov) sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately.
Gréckokatolícka charita Prešov - odbor sociálny navrhuje poskytnúť finančný príspevok
na 22 občanov v resocializačnom stredisku, v celkovej sume 121 000,-- eur. Priemerný
prepočítaný počet klientov v resocializačnom stredisku za obdobie január – december 2017
predstavoval 21,09 klienta.
Inštitút Krista Veľkňaza Žakovce – odbor sociálny navrhuje poskytnúť finančný
príspevok na úrovni roka 2017, t. j. na 10 občanov v resocializačnom stredisku pre mužov
v Žakovciach a na 5 občanov v resocializačnom stredisku pre ženy v Ľubici, v celkovej sume
82 500,-- eur. Prepočítaný počet klientov v resocializačnom stredisku pre mužov v Žakovciach
za obdobie január – december 2017 predstavoval v priemere 11,02 klienta a v resocializačnom
stredisku pre ženy v Ľubici 4,96 klientky.
ReSocia, n. o. Petrovce – odbor sociálny navrhuje poskytnúť finančný príspevok na
15 občanov v resocializačnom stredisku pre mužov a ženy v Repejove, v celkovej výške
82 500,-- eur. Priemerný prepočítaný počet klientov za obdobie január – december 2017
predstavoval 14,78 klienta.
Trojlístok, n. o. Prešov – činnosť neziskovej organizácie je zameraná na prácu so
osobami závislými od návykových látok a ich rodinami, organizovanie a sprostredkovanie
účasti klientom na preventívnych programoch a aktivitách ako spôsobu prevencie pred
rozvojom, prehlbovaním a opakovaním sociálno - patologického správania. Odbor sociálny
navrhuje poskytnúť finančný príspevok vo výške 18 600,-- eur na 2 vykonávateľov opatrení
sociálnoprávnej ochrany. Žiadateľ realizuje výkon opatrení na základe akreditácie udelenej
MPSVaR.
Návrat o. z., Bratislava – občianske združenie sa svojou činnosťou zameriava na
náhradné rodiny, rodiny v kríze a rodiny, ktoré potrebujú podporu v zabezpečovaní
starostlivosti o deti. Jeho cieľom je podporiť náhradné rodičovstvo, poskytovať komplexné
odborné služby pre náhradné rodiny a rodiny v ohrození. Odbor sociálny navrhuje poskytnúť
finančný príspevok vo výške 18 600,-- eur na 2 vykonávateľov opatrení sociálnoprávnej
ochrany. Žiadateľ realizuje výkon opatrení na základe akreditácie udelenej MPSVaR.
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar - odbor sociálny
navrhuje poskytnúť finančný príspevok na 1 vykonávateľa opatrení v sume 9 300,-- eur.
Opatrenia budú vykonávané ambulantnou a terénnou formou v rodinách v nepriaznivej
rodinnej situácii, u mladých dospelých po odchode z detských domovov a náhradných rodín.
Cieľom je úprava a obnova rodinného prostredia, zabránenie odnímaniu detí z rodín, rozvoj
rodín a posilnenie vzťahov medzi rodičmi a deťmi. Výkon SPO je zabezpečený v mieste
poskytovania sociálnych služieb v zmysle zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
v platnom znení.

MyMamy, o. z., Prešov – činnosť občianskeho združenia je zameraná na ženy
zažívajúce násilie a ich deti a na osoby, ktoré zažívajú domáce násilie. Cieľom je odstrániť
negatívne vplyvy, ktoré na dieťa i dospelú osobu pôsobia a rozvinúť pozitívne správanie,
pracovné návyky. Odbor sociálny navrhuje poskytnúť finančný príspevok vo výške 9 300,-- eur
na 1 vykonávateľa opatrení sociálnoprávnej ochrany. Výkon SPO je zabezpečený v mieste
poskytovania sociálnych služieb v zmysle zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
v platnom znení.
Človek v ohrození n. o. - odbor sociálny navrhuje poskytnúť finančný príspevok na 1
vykonávateľa opatrení v sume 9 300,-- eur. Cieľom je podporiť vytváranie podmienok na
vzdelávacie a voľnočasové aktivity, znižovanie miery sociálneho vylúčenia detí, mládeže
a rodín v sociálne vylúčených lokalitách obcí Sveržov a Kojatice. Opatrenia budú vykonávané
terénnou formou.
Mesto Prešov a Mesto Medzilaborce predložili projekty, ktorých hlavným cieľom je
obnova a úprava rodinného prostredia prostredníctvom výchovných a sociálnych programov,
tréningov a aktivít pre rodiny a deti v ohrození na území mesta. Odbor sociálny navrhuje
poskytnúť Mestu Prešov finančný príspevok vo výške 9 300,-- eur na 1 vykonávateľa opatrení
sociálnoprávnej ochrany a Mestu Medzilaborce finančný príspevok vo výške 9 300,-- eur na 1
vykonávateľa opatrení sociálnoprávnej ochrany.
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku bude, okrem všeobecných náležitostí,
obsahovať výšku poskytovaného finančného príspevku, účel použitia finančného príspevku,
spôsob jeho použitia a vyúčtovania.

