PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Úrad Prešovského samosprávneho kraja

11. zasadnutie Zastupiteľstva
Prešovského samosprávneho kraja
dňa 4.2.2019

Číslo poradia:

Návrh na rozdelenie finančného príspevku na rok 2019 pre
subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately na území PSK v zmysle VZN PSK č.20/2010
v platnom znení.

Predkladá:
Ing. Pavel Slaninka
vedúci odboru sociálnych vecí a rodiny

Spracovali:
Mgr. Viktor Guman
Mgr. Viktória Leferovičová

Odsúhlasil:
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga
riaditeľ Ú PSK

V Prešove dňa 22.1.2019

Návrh na uznesenie:
v prílohe materiálu

Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s čl.IV. Všeobecne záväzného
nariadenia Prešovského samosprávneho kraja 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 Prešovského
samosprávneho kraja v znení VZN PSK č. 44/2014, VZN PSK č. 50/2015, VZN PSK č. 63/2018
a VZN PSK č. 67/2018

s ch v a ľ u j e

finančný príspevok na rok 2019 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately v zmysle VZN PSK č.20/2010 v platnom znení v celkovej výške
114 900,-€ pre tieto subjekty:

Trojlístok, n.o. Prešov
Mesto Prešov
Mesto Medzilaborce
Návrat o.z., Bratislava
Človek v ohrození, n.o.
Bratislava
Spoločnosť priateľov detí
z detských domovov
Úsmev ako dar, o.z.,
Bratislava
Celkom

3 vykonávatelia opatrení
2 vykonávatelia opatrení
1 vykonávateľ opatrení
2 vykonávatelia opatrení
1 vykonávateľ opatrení

31 500,-€
21 000,-€
10 500,-€
21 000,-€
10 500,-€

2 vykonávatelia opatrení

20 400,-€

11 vykonávateľov opatrení

114 900,-€

Dôvodová správa
Všeobecné záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 20/2010 (ďalej len
„VZN č. 20/2010“ a ,,PSK“) 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, upravuje
podmienky poskytovania finančného príspevku obci, akreditovanému subjektu, ktorý nie je
centrom, právnickej osobe alebo fyzickej osobe (ďalej len ,,oprávnený žiadateľ“), ktorá
vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len ,,vykonávanie
opatrení“) na území PSK.
PSK poskytne oprávnenému žiadateľovi finančný príspevok na vykonávanie opatrení
maximálne do výšky 10 500,00 € pre vykonávateľa opatrení na jeden kalendárny rok.
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 2019 do 31.júla 2018,
b) písomná žiadosť mala predpísané formálne náležitosti, jej súčasťou bol 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.
Na Odbor sociálnych vecí a rodiny Ú PSK bolo doručených 6 žiadostí oprávnených
žiadateľov o poskytnutie finančného príspevku: Trojlístok, n. o. Prešov, Mesto Prešov, Mesto
Medzilaborce, Návrat o. z., Bratislava, Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev
ako dar, o. z. Bratislava, Človek v ohrození, n. o., Bratislava.

Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK na 8. zasadnutí dňa 15.1.2019
posúdila a prerokovala návrh Odboru sociálnych vecí a rodiny na rozdelenie finančného
príspevku pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately na rok 2019 a odporučila Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja schváliť
rozdelenie finančného príspevku na rok 2019 pre 6 subjektov v celkovej výške 114 900,00 Eur
prostredníctvom 11 vykonávateľov opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

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.
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.
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.
Človek v ohrození, n. o. - Cieľom organizácie 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.
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, o. z. - 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.
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku bude, okrem všeobecných náležitostí,
obsahovať výšku poskytovaného finančného príspevku, účel použitia finančného príspevku,
spôsob jeho použitia a vyúčtovania.

Trojlístok, n.o. Prešov

3 vykonávatelia opatrení

31 500,-€

Mesto Prešov

2 vykonávatelia opatrení

21 000,-€

Mesto Medzilaborce

1 vykonávateľ opatrení

10 500,-€

Návrat o.z., Bratislava

2 vykonávatelia opatrení

21 000,-€

Človek v ohrození, n.o.
Bratislava

1 vykonávateľ opatrení

10 500,-€

Spoločnosť priateľov detí
z detských domovov
Úsmev ako dar, o.z.,
Bratislava

2 vykonávatelia opatrení

20 400,-€

Prešovský samosprávny kraj
Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK

UZNESENIE č. 8/2018
z 8. zasadnutia Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK
dňa 15.januára 2018

Komisia sociálnych vecí a rodiny
pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja

A/ prerokovala:
Návrh odboru sociálnych vecí a rodiny na rozdelenie finančného príspevku na rok
2019 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately v zmysle VZN PSK č.20/2010 v platnom znení pre tieto subjekty:

Trojlístok, n.o. Prešov
Mesto Prešov
Mesto Medzilaborce
Návrat o.z., Bratislava
Človek v ohrození, n.o.
Bratislava
Spoločnosť priateľov detí
z detských domovo
Úsmev ako dar, o.z.,
Bratislava
Celkom

3 vykonávatelia opatrení
2 vykonávatelia opatrení
1 vykonávateľ opatrení
2 vykonávatelia opatrení
1 vykonávateľ opatrení

31 500,-€
21 000,-€
10 500,-€
21 000,-€
10 500,-€

2 vykonávatelia opatrení

20 400,-€

11 vykonávateľov opatrení

114 900,-€

B/ berie na vedomie:
1. Návrh na rozdelenie kapitálových výdavkov na rok 2019 pre zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v celkovej sume 1 505 735,-€ a informáciu
o presune nedočerpaných kapitálových výdavkov z roku 2018.
2. Informáciu o bežných výdavkoch na rok 2019 pre zariadenia sociálnych služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
3. Informáciu o deinštitucionalizácii.

C/ schvaľuje
1. Program 8. zasadnutia Komisie sociálnych vecí a rodiny.
2. Rozdelenie kapitálových výdavkov na rok 2019 pre zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti PSK v celkovej sume 1 505 735,-€ a informáciu o presune
nedočerpaných kapitálových výdavkov z roku 2018.

D/ odporúča:
Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja schváliť
finančný príspevok na rok 2019 pre subjekty vykonávajúce opatrenia
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle VZN PSK č.20/2010
v platnom znení

Trojlístok, n.o. Prešov
Mesto Prešov
Mesto Medzilaborce
Návrat o.z., Bratislava
Človek v ohrození, n.o.
Bratislava
Spoločnosť priateľov detí
z detských domovov
Úsmev ako dar, o.z.,
Bratislava
Celkom

Ing. Pavel Slaninka, v.r.
sekretár Komisie sociálnych vecí
Komisie sociálnych vecí a rodiny
pri Zastupiteľstve PSK

Zapísala:
Ing. Milota Gašparová, v.r.

3 vykonávatelia opatrení
2 vykonávatelia opatrení
1 vykonávateľ opatrení
2 vykonávatelia opatrení
1 vykonávateľ opatrení

31 500,-€
21 000,-€
10 500,-€
21 000,-€
10 500,-€

2 vykonávatelia opatrení

20 400,-€

11 vykonávateľov opatrení

114 900,-€

Anna Schlosserová, v.r.
predseda
Komisie sociálnych vecí a rodiny
pri Zastupiteľstve PSK

Overovatelia:
Ing. Maroš Šatný, PhD, v.r.
Ing. Anton Gašpár, v.r.

