Príloha č.1

Návrh rozdelenia finančného príspevku na vykonávanie opatrení SPO detí a sociálnej kurately na území PSK pre rok 2018
v zmysle VZN PSK č. 20/2010
Požadovaná výška FP

5.

Návrat o.z.,
Bratislava

4.

6.

Spoločnosť
priateľov detí z
detských domovov
Úsmev ako dar,
Bratislava

3.

ReSocia, n.o.,
Petrovce

2.

Trojlístok, n.o., Prešov

1.

Gréckokatolícka
charita, Prešov

Žiadateľ

Inštitút Krista
Veľkňaza,
Žakovce

P
Č

Názov projektu

Hlavné ciele projektu

Resocializácia a reintegrácia závislých osôb, zapojenie rodiny do procesu doliečovania klienta, zlepšenie
vzťahov v rodinách, zlepšenie zdravotného stavu klientov, rekvalifikácia, získanie pracovných návykov,
stabilita v abstinenskom spôsobe života.
"Domov nádeje"
Miesto výkonu opatrení - Resocializačné stredisko Domov Nádeje, Jarkova 79, Prešov (kapacita – 23
osôb)
Cieľová skupina - muži vo veku od 15 do 55 roku života, závislí na návykových látkach a nelátkových
závislostiach.
Resocializácia osôb závislých od alkoholu a ostatných návykových látok s cieľom dosiahnuť
samostatnosť a zlepšiť manuálne schopnosti klientov, napomôcť ich integrácii a uplatneniu sa na trhu
práce, zabrániť recidíve.
"Nádej pre závislé osoby" Miesta výkonu opatrení – Dom Božského Srdca Ježišovho, Žakovce 30 (RESO pre mužov - kapacita 10
osôb); Dom Božieho Milosrdenstva, Vrbovská 1447/17, Ľubica (RESO pre ženy - kapacita 5 osôb)

Poskytnutý FP v roku 2017

Návrh odboru na rok 2018

na počet
na počet
občanov,
Navrhovaná výška
občanov,
vykonávateľov
FP
vykonávateľov
opatrení (VO)
opatrení (VO)

v€

na počet občanov,
vykonávateľov
opatrení (VO)

v€

121 000,00

22

115 500,00

21

121 000,00

22

82 500,00

15

82 500,00

15

82 500,00

15

88 034,88

16

60 500,00

11

82 500,00

15

30 872,36

neuvedené v
projekte

9 300,00

1 VO

18 600,00

2

27 900,00

3 VO

0,00

0

18 600,00

2

20 400,00

2 VO

9 300,00

1VO

9 300,00

1

Cieľová skupina - osoby závislé od alkoholu a iných závislých látok
Realizácia resocializačných programov pre osoby, ktoré sú závislé na psychoaktívnych látkach a podrobili
sa psychiatrickému liečeniu, získanie alebo udržanie si pracovných návykov a návrat klientov do
"ReSocia, n.o. Resocializačné stredisko spoločenského života.
Miesto výkonu opatrení - Resocializačné stredisko Repejov 19, 067 04 Repejov
Repejov"
Cieľová skupina - dospelé ženy a muži
"Preventívno intervenčné,
psychosociálne
ambulantné služby ako
súčasť adiktologických
sociálnych služieb v
Prešovskom kraji"

Realizácia a rozvoj programov, aktivít, odborných činností na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych
vplyvov, ktoré ohrozujú psychický, fyzický a sociálny dieťaťa a plnoletej osoby, zameranie na klientov
užívajúcich alebo závislých od psychoaktívnych látok v prirodzenom rodinnom, náhradnom a otvorenom
prostredí (školské prostredie).
Miesto výkonu opatrení - Konštantínova 3, Prešov
Cieľová skupina - mladiství, mladé dospelé osoby s rizikovým správaním, žiaci ZŠ a SŠ

Podpora náhradného rodičovstva a služby pre náhradné rodiny, služby rodinám v ohrození, poskytovanie
komplexných odborných služieb a poradenstva v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti a reallizácia
opatrení SPO.
"Odborná podpora
náhradných rodín a rodín Miesto výkonu opatrení - Centrum Návrat v Prešove, Svätoplukova 12, Prešov (ambulantnou formou);
v ohrození"
Prirodzené prostredie klientov a prostredie utvorené na výkon opatrení (terénnou formou)
Cieľová skupina - záujemcovia o NRS, náhradné rodiny, rodiny v kríze a rodiny, ktoré potrebujú podporu
v zabezpečovaní starostlivosti o deti
Obnova a úprava rodinného prostredia, včasná, rýchla a efektívna intervencia, pomoc pri riešení situácií v
rodine s cieľom zabránenia odnímaniu detí z rodín, rozvoj rodiny a posilnenie vzťahov medzi rodičmi a
"Výkon opatrení
sociálnoprávnej ochrany deťmi.
detí a sociálnej kurately Miesto výkonu opatrení - Lomnická 30, Prešov (ambulantnou formou); Prirodzené prostredie klientov
pre rodiny v Prešovskom (terénnou formou)
samosprávnom kraji"
Cieľová skupina - rodiny v nepriaznivej životnej situácií (50 - 60 rodín), mladí dospelí po odchode z
detských domovov 20 - 30 osôb)

Požadovaná výška FP
Hlavné ciele projektu

Zabezpečenie opatrení na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov pôsobiacich na dieťa a
dospelú osobu, nácvik pozitívnych prejavov správania, rozvoj pracovných návykov, samostatnosti,
zodpovednosti.

"Preventívne a podporné
programy opatrení SPOD
a SK komunitných centier
organizácie Človek v
ohrození, n.o."

9.

Mesto Prešov

"Výkon opatrení
sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately" Miesto výkonu opatrení - Jánošíkova 70, Prešov

10.

Mesto
Medzilaborce

8.

Názov projektu

MyMamy, o.z.,
Prešov

7.

Žiadateľ

Človek v ohrození,
n.o., Bratislava

P
Č

Poskytnutý FP v roku 2017

Návrh odboru na rok 2018

na počet
na počet
občanov,
Navrhovaná výška
občanov,
vykonávateľov
FP
vykonávateľov
opatrení (VO)
opatrení (VO)

v€

na počet občanov,
vykonávateľov
opatrení (VO)

v€

9 300,00

1 VO

0,00

0

9 300,00

1

18 600,00

2 VO

9 300,00

1VO

9 300,00

1

18 600,00

2 VO

9 300,00

1 VO

9 300,00

1

9 300,00

1 VO

9 300,00

1 VO

9 300,00

1

369 700,00

52 FO + 9
VO

Cieľová skupina - ženy zažívajúce násilie a ich deti, osoby zažívajúce domáce násilie
Vytváranie podmienok na vzdelávacie a voľnočasové aktivity, znižovanie miery sociálneho vylúčenia detí,
mládeže a rodín, pomoc pri ich začleňovaní do majoritnej spoločnosti, poskytovanie pomoci a podpory v
ťažkých životných situáciach, vytvorenie bezpečného priestoru pre aktívne trávenie voľného času.

Miesta výkonu opatrení - Komunitné centrum Sveržov, Sveržov 145; Komunitné centrum Kojatice,
Kojatice 198.
Cieľová skupina - Obec Sveržov (150 osôb); Obec Kojatice (250 osôb)
Predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine dieťaťa, podpora rodičovských práv a povinností,
upevňovanie vzťahov medzi rodičmi a deťmi, realizácia výchovného a sociálneho programu pre deti a
"Výkon opatrení
rodiny v ohrození.
sociálnoprávnej ochrany
Miesto výkonu opatrení - prirodzené rodinné prostredie, prostredie utvorené a usporiadané na výkon
detí a sociálnej kurately
opatrení podľa zákona o SPO
na území mesta Prešov"
Cieľová skupina - rodiny s nezaopatrenými deťmi v ohrození, disfunkčné rodiny, rodiny ohrozené
sociálnym vylúčením
Obnova a úprava prirodzeného rodinného prostredia v rodinách s deťmi v náhradnej starostlivosti,
"Výkon opatrení
realizácia výchovného a sociálneho programu pre deti a rodiny v ohrození.
sociálnoprávnej ochrany
Miesto výkonu opatrení - prirodzené rodinné prostredie a prostredie utvorené a usporiadané na výkon
detí a sociálnej kurately
opatrení podľa zákona o SPO
na území mesta
Cieľová skupina - rodiny s nezaopatrenými deťmi v ohrození, rodiny ohrozené sociálnym vylúčením,
Medzilaborce"
klinické rodiny

SPOLU:

426 507,24 € 53 FO + 11 VO 305 000,00 € 47 FO + 5 VO

