
 

 

 
 

Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb 
mesta Žiar nad Hronom na roky 2018 – 2023 

za rok 2019 

 
 

 

Žiar nad Hronom, jún 2019 



0. 

Merateľný ukazovateľ
Plánovaná 

hodnota
2019 2020 2021 2022 2023

0.1.1 Vytvorený systém 1 prebieha

0.1.2 Vytvorené pracovné miesto 1
nevytvor

ené

0.2.1.        
Zabezpečená odborná 

činnosť
1

nezabezp

ečené

Zabezpečiť špecializované sociálne 

poradenstvo

SPOLOČNÉ  OPATRENIA Vyhodnotenie

Opatrenie 

Vytvoriť systém viaczdrojového 

financovania pre oblasť sociálnych 

vecí

Vytvoriť pracovné miesto na 

odborný výkon sociálnych služieb v 

súlade s potrebami CS

 
Vypracovala: Ing. Monika Minárová 

 

 

 

Poznámka: 

Číselné vyjadrenie plánovanej hodnoty je určené počtom aktivít v merateľnom ukazovateli, napr.: zriadenie jednej ohrevovne = 1 aktivita 

v plánovanej hodnote, zabezpečenie dvoch programov na zníženie sociálno-patologických javov = 2 aktivity v plánovanej hodnote 



1.

Merateľný ukazovateľ
Plánovaná 

hodnota
2019 2020 2021 2022 2023

1.1.1
Zriadené špecializované 

zariadenie
1

nezriade

né

1.1.2
Zabezpečená odborná 

činnosť
1

neposkyt

uje sa

1.1.3 Zriadené denný stacionár 1
nezriade

né

1.2.1 Zabezpečená služba 1

áno, 19 

opatrova

teľov

1.3.1 Zabezpečená služba 1
v 

realizácii

Vyhodnotenie

Vytvoriť podmienky pre pobytovú 

sociálnu službu – zariadenie pre 

seniorov

CS: Seniori a občania s nepriaznivým zdravotným stavom

Opatrenie

Podporiť zabezpečenie 

ambulantnej sociálnej služby -  

špecializované zariadenie

Poskytovať špecializované sociálne 

poradenstvo pre rodiny s deťmi  so 

zdravotným postihnutím

Zriadiť a prevádzkovať ambulantnú 

sociálnu službu - denný stacionár

Poskytovať a zabezpečovať terénnu 

sociálnu službu - domácu 

opatrovateľskú službu v 

požadovanom počte

 
Vypracovala: Mgr. Lívia Hricová 

  



2.

Merateľný ukazovateľ
Plánovaná 

hodnota
2019 2020 2021 2022 2023

2.1.1
Zriadené elokované 

pracovisko 
2

nezriade

né

2.1.2 Počet programov za rok 1
aktivity 

KC, TSP

2.1.3 Zabezpečený systém 1 prebieha

2.2.1 Vytvorený systém 1
vykonáva 

sa

2.2.2 Vytvorený systém 1
v 

realizácií

2.2.3 Počet programov za rok 2
v 

realizácií

CS: Rodina, deti a mládež Vyhodnotenie

Vytvoriť efektívny systém 

vykonávania preventívnych aktivít 

pre CS

Zabezpečiť programy na zníženie 

sociálno-patologických javov

Opatrenie

Zriadiť nové elokované pracovisko 

KC

Realizovať programy, aktivity, 

záujmovú činnosť pre CS 

Vykonávať terénnu sociálnu prácu 

a komunitnú prácu

Zlepšiť koordináciu a informovanosť 

subjektov vykonávajúcich 

preventívne opatrenia zamerané na 

CS

 
Vypracovala: Bc. Mária Šimegová 

  



3.

Merateľný ukazovateľ
Plánovaná 

hodnota
2019 2020 2021 2022 2023

3.1.1 Rozšírená kapacita 1
čiastočne 

áno

3.1.2 Počet programov za rok 1 áno

3.1.3 Zabezpečená edukácia 1 áno

3.1.4 Počet dobrovoľníkov za rok - nie

3.2.1 Vytvorený systém 1
čiastočne 

áno

3.3.1 Zriadená nocľaháreň 1 nie

3.3.2 Zriadená ohrevovňa 1 nie

3.4.1 Vytvorená služba 1
čiastočne 

áno

3.5.1
Počet zrealizovaných 

a podporených aktivít za rok
1 nie

3.5.2 Počet príkladov za rok 1 áno

CS: Marginalizované rómske komunity a občania so 

spoločenskými problémami
Vyhodnotenie

Vyhľadávať a oceňovať pozitívne 

príklady

Opatrenie

Rozšíriť priestory existujúceho KC 

v lokalite Kortína

Poskytovať a zabezpečovať 

programy na zníženie sociálno-

patologických javov

Zabezpečiť edukačnú činnosť

Rozvoj dobrovoľníctva

Získať finančné zdroje na 

udržateľnosť projektov na TSP, KC, 

MOPS

Zriadiť ambulantnú sociálnu službu 

– nocľaháreň

Zriadiť ohrevovňu

Zabezpečovať poskytovanie šatstva

Realizovať a podporovať kultúrno – 

spoločenské a prezentačné aktivity 

rómskej komunity

 
Vypracovala: Bc. Adriana Šarköziová 


